๑
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูมาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการจังหวัดเชียงใหม
1. นายสําเริง
ไชยเสน
รองผูราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายกนก
ศรีวิชัยนันท
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
3. นายสุริยา
สุยะนา
อัยการจังหวัดเชียงใหม
4. พ.ต.อ.สุวัฒน
แกวดวงโต
(แทน) ผูบงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
5. นางอุบลรัตน
พวงภิญโญ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นางสาวชนิสา
ชมศิลป
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
7. ร.ต.นพดล
ชุบชูวงศ
(แทน) สัสดีจังหวัชุดบเชีชูยวงใหม
งศ
8. นางสาววาสนา
สมมุติ
คลังจังหวัดเชียงใหม
9. นางปริษา
ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
10. นางจิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
11. นายนิทัศน
ปญโญ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
12. นายพงษธนันท
บูรณะกิติ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1
13. นายสมบูรณ
ธีรบัณฑิตกุล
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
14. นายจิรพล
รอดบาง
สถิติจังหวัดเชียงใหม
15. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
16. นางพนิดา
วานิชรัตน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
17. นางวันทนา
คันธาเวช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
18. นายณิชาภัทร
ใจจะนะ
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
19. นายณรงค
เหล็กสมบูรณ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
20. ดร.ยุพิน
บัวคอม
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
21. นายแพทยจตุชัย
มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
22. นายบุญอุม
วงศบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
22. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
23. นายวีระพันธ
ดีออน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค
24. นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
25. นางสโนไวท
สุขทวีสถิตกุล
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
26. นายชิดชัย
อังคะไวมงคล
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
27. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
28. นายวิษณุ...

๒
28. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
29. นางจุรีรตั น
ใจแข็ง
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
30. นางเขมวรรณ
ดวงจันทร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
31. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตาก
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
32. นางอุษณีย
เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
33. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
34. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
35. นางวราภรณ
วรพงศธร
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
36. นายเจริญ
นอยพินจิ
ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
37. ร.อ.จรัญ
คุณยศยิ่ง
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
38. นางจุฑามาศ
มั่นสุวรรณ
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
39. นางฐิติมา
นราพงศ
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
40. นายไกยวัลย
วีระกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน
41. นายทองเนตร
ดูใจ
(แทน) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจําจังหวัดเชียงใหม
42. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
อําเภอ
43. นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
44. นายณรงคพัชญ
นาคทรัพย
(แทน) นายอําเภอหางดง
45. นายเลอยศ
พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภี
46. นายศิวะ
ธมิกานนท
นายอําเภอสันทราย
47. นายภูเบศ
พุฒิรัตนาพร
นายอําเภอสันกําแพง
48. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
นายอําเภอดอยสะเก็ด
49. นางสาวณัชธนกมล พอคา
(แทน) นายอําเภอแมริม
50. นายมีชัย
จันทรกระจาง
(แทน) นายอําเภอแมแตง
51. นายชัชวาล
พุทธโธ
นายอําเภอเชียงดาว
52. นายวิสุทธิ์
จรบุรี
(แทน) นายอําเภอพราว
53. นายชัชวาล
ปญญา
นายอําเภอฝาง
54. นายอุทัย
สอนจีน
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
55. นายชัยณรงค
นันตาสาย
นายอําเภอสะเมิง
56. นายวรศักดิ์
พานทอง
(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
57. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
นายอําเภอสันปาตอง
58. นายพงศศักดิ์
เพชรคงแกว
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
59. นายอิศราวุฒิ
นลินวิจิตร
(แทน) นายอําเภอแมอาย
60. นายฉัตรเทพ
เพิ่มทรัพย
(แทน) นายอําเภออมกอย
61. นายณัฐสิทธิ์
จิ๋วเชื้อพันธุ
(แทน) นายอําเภอแมแจม
62. นายอภินันท
เลาหะกุล
(แทน) นายอําเภอดอยเตา
63. นายศรัณยพงศ ...

๓
63. นายศรัณยพงศ
64. นายธาดา
65. นายวิจัย
66. นายพีระศักดิ์
67. นายเอกชัย
ผูเขารวมประชุม
68. นายชลิต
69. นายศิริพงษ
70. นางศิริพร

เลิศพฤกษ
สุพพัฒกุล
เพ็ญพัฒนากุล
ธีรบดี
แสนใจ
ทิพยคาํ
นําภา
รือเรือง

(แทน) นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลปยาณิวัฒนา
(แทน) นายอําเภอฮอด

จาจังหวัดเชียงใหม
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
71. นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
72. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
73. นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
74. นายภิญโญ
พัวศรีพันธุ
หัวหนา กลุมอํา นวยความเปน ธรรม ที่ทําการปกครองจั งหวั ด
เชียงใหม
75. นางทิพวรรณ
อักษรศรี
นิติกรชํานาญการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
76. นายสงกรานต
มูลวิจิตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม
77. นางสาวชญานนนั ท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
78. นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
79. นายภฤศ
จิโนวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
80. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
81. หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ Zoom meeting จํานวน 158 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นมกราคม 2564 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
4.1 นายมนตชัย
ณ ลําพูน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต 32 (ลําพูน)
4.2 นางเสาวนีย
อภิญญานุวัฒน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม
ตําแหนงเดิม
หัวหนากลุมงานผลิต ขยายพันธุและบริการหมอนไหม
ระเบียบ...

๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หัว หนา สํ า นั ก งานจั ง หวัด เชี ย งใหม ตามที่ จั ง หวั ด เชีย งใหม ไ ด จั ด ประชุ ม หั ว หน า
ส ว นราชการ ครั้ ง ที่ 12/2563 เมื่ อ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห อ งประชุ ม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น
เลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 23 หน า โดยมี
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จั ง หวั ด เชี ย งใหม www.chiangmai.go.th หั ว ข อ ประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ และระบบสํ า นั ก งาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2563 ทั้งนี้ มีสวนราชการขอแกไขรายชื่อผูเขารวม
ประชุม ไดแก 1) พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง แกไขเปน นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ
เรี ย นรู ร าษฎรบนพื้ นที่ สู ง 2) อํ า เภอฮอด แก ไ ขเป น นายพลวั ต ร ดวงประทุ ม (แทน) นายอํ า เภอฮอด
3) ศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ดเชี ยงใหม แก ไ ขเป น นางกรศิ ริ กรองสุ ด ยอด (แทน) ศึ กษาธิ การจั ง หวั ด เชี ย งใหม
4) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม แกไขเปน นายกิตติศกั ดิ์ ปาลี (แทน) โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 สรุ ป การเบิ ก จ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
คลั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางสาววาสนา สมมุ ติ ) ขอรายงานผลการเบิ ก จ า ย
งบประมาณของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 1) งบประมาณรายจา ยประจําป จังหวัดเชียงใหมไ ดรับการจัดสรร
งบประมาณ ประจํา ป ป ระมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม จํ า นวน 16,696.88 ล า นบาท ผลการใช จ า ย
(PO+เบิ ก จา ย) ณ วั นที่ 22 มกราคม 2564 จํ า นวน 11,044.30 ล า นบาท คิด เป น ร อยละ 66.15
เปา หมายไตรมาสที่ 2 รอยละ 54 ผลการเบิก จา ยสูงกวา เปาหมาย รอยละ 12.15 ซึ่งมีผลการเบิกจา ย
อยูอันดับที่ 2 ของประเทศ แยกเปนรายจายประจําที่ไดรับจัดสรร จํา นวน 8,721.01 ลานบาท ผลการใช
จาย (PO+เบิกจาย) จํานวน 7,039.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.72 เปาหมายไตรมาสที่ 2 รอยละ 57
ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ 23.72 รายจายลงทุนไดรับการจัดสรร จํานวน 7,975.87 ลานบาท
ผลการใชจาย (PO+เบิกจาย) จํานวน 4,005.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.22 เปา หมายไตรมาสที่ 2
รอยละ 45 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ 5.22 ซึ่งมีผลการเบิกจายอยูอันดับที่ 5 ของประเทศ
จังหวัดเชียงใหมมีหนว ยรับงบประมาณรายจายลงทุน จํานวน 135 หนว ยงาน ประกอบดวย สวนราชการ
สังกัดสวนกลาง ส วนภูมิภาค จํานวน 125 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด
จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน
จากการติดตามผลการดํา เนินงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS พบว า
มีผลการดํา เนินการเปนไปตามเปา หมายไตรมาสที่ 2 จํา นวน 57 หนวยงาน และมีหนวยงานเบิกจายที่ ยัง
ไมสามารถดํา เนินการใหบรรลุเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 2 รอยละ 45
จํานวน 78 หนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สําหรับสวนราชการที่ไดรับรายจายลงทุน
ป 2564 และยังไมมีผลการจัดซื้อจัดจาง (PO) ในระบบ ขอใหรีบดําเนินการภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31
มีนาคม...
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มีน าคม 2564) 2) คา ใชจา ยเพื่อแกไ ขปญ หา เยี ยวยา และฟน ฟูเ ศรษฐกิ จ และสัง คมฯ (โควิด -19)
เงิน กู จํานวน 491.19 ลา นบาท การใช จาย (PO+เบิก จา ย) จํา นวน 103.90 ลา นบาท คิดเปน รอ ยละ
21.15 แยกเปน เงินกู ป 2563 จํานวน 4.70 ลานบาท (PO+เบิกจาย) จํานวน 2.89 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 61.64 เงินกู ป 2564 จํานวน 486.49 ลานบาท (PO+เบิกจาย) จํานวน 101.01 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 20.76 และ 3) งบประมาณเหลื่อมป 2563 จํานวน 2,171.95 ลานบาท (PO+เบิกจาย) จํานวน
1,977.96 ลา นบาท คิดเปนรอยละ 91.07 สวนราชการใดติดขัดเรื่องการเบิ กจายงบประมาณสามารถ
โทรศัพทเขามาหารือไดที่สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) รายจาย
ลงทุนระยะเวลาดําเนินการในระบบ e-bidding ใชเวลาประมาณ 45 วัน ดังนั้น สวนราชการต องดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผลการเรงรัดเบิกจายงบฝกอบรม งบดําเนินงาน ขอใหดําเนินการ
ตามแผนและใหอยูภายใตมาตรการการปองกันโรคโควิด-19 สําหรับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในไตรมาส
สุดทายหากสวนราชการใดไดรับงบประมาณขอใหจัดทําแผนปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงและตอเนื่อง
คลังจังหวัดเชียงเชียงใหม (นางสาววาสนา สมมุ ติ) ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ 3732 ลงวันที่
10 กันยายน 2563 เรื่อง การมอบอํานาจในการจัดซื้อจัดจางของผูวารากชารจังหวัดใหกับหัวหนาหนวยงาน
ที่ตั้งอยูในจังหวัด และกลุมจังหวัด สืบเนื่องมาจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ไดมีการติดตามงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายใหแกผูวาราชการจังหวัด และหัวหน าสวนราชการในจังหวัด ในพื้น ที่
เขตตรวจราชการที่ 4 ไดพบปญหาการดําเนินการในระดับจังหวัดเกี่ยวกับการมอบอํานาจ การรับมอบอํานาจ
หรื อ การอนุ มัติ ซึ่งทํ า ใหการเบิกจา ยงบพัฒ นาจัง หวัด /กลุมจังหวัดเกิดความลา ชา เนื่องจากตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สวนราชการสวนกลาง
ที่มีที่ตั้งในจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดไมสามารถมอบอํานาจไดโดยตรง ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัดจา งลาชา
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดใหแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกลาว
โดยผูวาราชการจังหวัดที่มีความประสงคจะมอบอํานาจในการจัดซื้อจัดจางใหกับผูดํารงตําแหนงในราชการ
สวนกลาง ที่ตั้งอยู ในภูมิภาคหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู ในภูมิภาคโดยตรง ซึ่งมิใชผูดํา รง
ตําแหนงใดในสังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกัน จึงเปนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 7 วรรคหนึ่ง
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวแกจังหวัดและกลุมจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
รวมถึงการเรงรัดการใชจา ยงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถเบิกจา ยหรือกอหนี้ผูกพันไดทั น
จึงอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ขอ 7 วรรคหนึ่ง โดยใหผูวาราชการจังหวัดสามารถมอบอํานาจในการจัดซื้อจัดจางใหกับผูดํารง
ตําแหนงในราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยูในภูมิภาคหรือ
หัวหนาหนวยงานของราชการสวนทองถิ่น หรือหัวหนาหนวยงาน ที่ตั้งอยูในจั งหวัดหรือกลุมจังหวัดโดยตรง
สําหรับเงินงบประมาณตามนิยามความหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ที่จัดสรรใหจังหวัดและกลุมจังหวัด ไดเปนรายกรณี ทั้งนี้ ใหผูวา ราชการจังหวัดแจ งใหหัวหน า
หนวยงานของรัฐตนสังกัดทราบ รวมทั้งสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ทราบดวย
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายสํ า เริ ง ไชยเสน รองผู ว า ราชการจั ง หวั ดเชี ย งใหม )
สวนราชการใหเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ กรณีมีการใชจายงบประมาณคงเหลือใหรีบสงคืนจังหวัดเชียงใหม
เพื่อจะไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการสํารองตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดําเนิน...
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3.2 การดํ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)
หัว หนา สํ า นัก งานจัง หวัด เชีย งใหม (นางอุ บลรั ตน พว งภิญ โญ) จั งหวั ด
เชี ย งใหม ไ ดรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ จํ า นวน 14 โครงการ 29 กิ จ กรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท
(รวมคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) จําแนกเปน งบลงทุน จํานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ
290,451,200 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 87.59 งบดํ า เนิ น งาน จํ า นวน 22 กิ จ กรรม งบประมาณ
31,166,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.40 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ
10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.01 ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้
สถานะ
1. อนุมัติโครงการแลว
2. ยังไมไดอนุมัติโครงการ
- อยูระหวางเสนออนุมัติ
- ยังไมสงมาอนุมัติ
3. คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

จํานวนกิจกรรม
19
8
8
-

งบประมาณ
258,027,200
63,590,000
63,590,000
10,000,000

รอยละ
77.81
19.18
19.18
3.01

ทั้ง นี้ จั งหวัด เชีย งใหมไ ด จัด ประชุม คณะทํา งานเรง รัดการใช จ า ยและติ ดตามประเมิ น ผล
โครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
25 มกราคม 2564 โดยมีร องผูวา ราชการจัง หวัด เชี ยงใหม (นายสํ า เริง ไชยเสน) หัว หน า คณะทํา งาน
เป น ประธานการประชุ ม ฯ และได เ น น ย้ํ า ให ห น ว ยงานเร ง รั ด การอนุ มั ติ โ ครงการและดํ า เนิ น โครงการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป
กรณีเปน รายจ า ยในลัก ษณะงบลงทุนรายการปเดียว ไดแ จงใหหนว ยงานดํ าเนินการก อหนี้ผู กพัน ไดตั้งแต
ไตรมาสที่ 1 และกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 จังหวัด
เชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ (เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว) จํานวน 1,720,574.06 บาท
คิดเปนรอยละ 0.52
รายการ

- งบลงทุน
- งบดําเนินงาน
- คาใชจา ยในการ
บริหารจัดการฯ
รวม

การกอหนี้ผกู พัน
งบประมาณ
การเบิกจาย (บาท) ยังไมไดเบิกจาย (บาท)
ที่ไดรับการจัดสรร (บาท) (PO) แลว (บาท)
- 290,451,200.00
290,451,200.00
31,166,000.00
90,457.00 31,075,543.00
- 1,630,117.06
10,000,000.00
8,369,882.94

331,617,200.00

-

1,720,574.06

329,896,625.94

ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายสํ า เริ ง ไชยเสน รองผู ว า ราชการจั ง หวั ดเชี ย งใหม )
ขอให หัวหนา สวนราชการจัดทําแผนและบริหารโครงการใหแลวเสร็จ และมี ประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน
สามารถ...

๗
สามารถเชื่อมโยง สงเสริมอาชีพ สงเสริมรายได เพิ่มประโยชนใหกับประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตอง
รับมอบการถายโอนโครงการเหลานี้ตองมีสวนรวม
มติที่ประชุม รับทราบ
และการลงทุน

3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานอุตสาหกรรม การคา

ผูแทนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม (นายสงกรานต มูลวิ จิตร)
การดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานอุตสาหกรรม การคาการลงทุน ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรคภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา มี 4 กลยุทธ
ไดแก 1) การวิจัยพัฒนา (R&D) และโครงสรางพื้นฐาน 2) เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการและฝมือแรงงาน
3) การพัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่ม 4) การพัฒนาระบบตลาด จังหวัดเชียงใหมไดมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
การคาและการลงทุนมาอยางตอเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จังหวัดเชียงใหมไดมีโรงงานที่ไดรับอนุญาต
สะสม 967 โรงงาน เงินลงทุน 29,020.98 ลานบาท มีการจางงานในพื้นที่ 31,527 คน จํ านวนโรงงาน
ที่ ไ ดรับ อนุ ญาตระหว า งป 2563 (ตั้ งแตวั นที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563) จํา นวน 31 โรงงงาน
เงินลงทุน 703.30 ลานบาท มีการจางงานเพิ่มขึ้น 772 คน เมื่อเปรียบเทียบขอมูล ป 2562 และ ป 2563
พบวาในป 2563 มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตลดลง 4 โรงงงาน อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก
ในรอบป 2563 ไดแก 1) อุตสาหกรรมพืชและผลิตภัณฑจากพืช จํานวน 9 โรงงาน เงินลงทุน 243.04 ลานบาท
คนงาน 772 คน 2) อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร จํานวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 94.91 ลานบาท
คนงาน 274 คน 3) กลุมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม จํานวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 73 ลานบาท คนงาน 22 คน
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายพัฒนา Start up ในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม โดยภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ไดมีการพัฒนา Start up ในพื้นที่ ปจจุบันมีทั้งหมด 68 ราย แบงออกเปน 5 สาขาหลัก ไดแก 1) อุตสาหกรรม
ดานการแพทย ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 12 ราย ไดแก ผูผลิตและจําหนายผลิตเครื่องสําอาง อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ชวยฟนฟู ผูปว ยโรคหลอดเลือดสมอง ระบบเฝาระวั งและแจงเตือนการเคลื่อนไหวบนเตียง
ถูกออกแบบใหเปนประโยชนกับผูปวยที่พักรักษาตัวอยูที่สถานพยาบาลใชเทคโนโลยี Fermentation ในการ
สกัดสารสกัดจากมะละกอ 2) Social Enterprise จํานวน 1 ราย ไดแก การใชวัสดุสมัยใหมรวมในการขึ้นรูป
เพื่อใหมีความคงทนและสะดวกในการใชงานมากขึ้น ใชภูมิปญญาดั้งเดิมในการผลิตหรือการทํางานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมของที่ใชกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
สิ่งแวดลอม และนวัตกรรมวัสดุ จํานวน 3 ราย ไดแก นําแผนฉนวน Ganfai ซับเสียง กระดาษจากฟางขาว
มีความแข็งแรงเหมาะแกการทํากลองบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีกาชชีวภาพ และการนําไปใชประโยชน เทคโนโลยี
เซลลพลังงานแสงอาทิตย 4) อุตสาหกรรมในโซคุณคาของพืช ผัก ผลไม สมุนไพรเมืองเหนือ และขาว จํานวน
10 ราย ไดแก ชาดอกไมและชาสมุนไพร ออรแกนิค เบสสบูกลีเซอรีน แบบธรรมชาติ สูตรผสมรังไหม สูตรผสม
วานหางจระเข ชาหญาหวาน มีกระบวนการ คือ นําใบหญาหวานผานกระบวนการอบแหง 5) อุตสาหกรรม IT
Software และ Digital content จํานวน 42 ราย ไดแก การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เกมส และรับออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น สติ๊กเกอรไลน การพัฒนาเกมสแอพพลิเคชั่นบนอุ ปกรณสมารทโฟน Online Travel
Agency (OTA) การขายหองพักโรงแรม ออนไลน เปนเว็บไซตและแอพพลิเคชั่นสําหรับการจองโรงแรม Key
Phone หรือระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส คือ ระบบการควบคุมการเปด – ปดประตูแบบแถบแมเหล็ก ผานระบบ
อินเตอรเน็ต ดวยรหัสความปลอดภัยขั้นสูง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สรุ ป การเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ ร าชการกลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูอํานวยการ...

๘
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 จํา นวน 11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท แยกเปน
งบรายจา ยประจํ า จํา นวน 52,323,000 บาท งบรายจ า ยลงทุน จํ า นวน 223,856,500 บาท และ
งบรายจ า ยอื่ น จํ า นวน 5,000,000 บาท ได มี การอนุ มัติ โครงการผ านกลุ มจั งหวั ด ภาคเหนื อตอนบน 1
ไปแลว จํานวน 2 โครงการ อยูระหวางเสนอโครงการ จํานวน 2 โครงการ อยูระหวางการตรวจสอบแกไข
โครงการ จํานวน 2 โครงการ การอนุมัติผานจังหวัดเชียงใหม อยูระหวางตรวจสอบแกไข จํานวน 4 โครงการ
งบประมาณ 23,088,600 บาท การอนุมัติผา นจังหวัดแมฮองสอน อยู ระหวางตรวจสอบ/แกไข จํานวน
1 โครงการ งบประมาณ 50,000,000 บาท ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 งบประมาณ
281,179,500 บาท เบิกจายแลว จํานวน 838,312.50 บาท คิดเปนรอยละ 0.30
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายสํ า เริ ง ไชยเสน รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม )
สวนราชการที่ไดรับงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม (งบพัฒนา
จั ง หวั ด ) และงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติร าชการกลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ให รี บ ประสานการ
ดําเนินงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- พิจารณารายชื่อบุคคลผูจะทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททาง
แพง จํานวน 64 ราย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผูแทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นางทิพวรรณ อักษรศรี) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๑/๑ , มาตรา ๖๑/๒ กําหนดใหอําเภอมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอ
ประการหนึ่ง ได แ ก การไกลเ กลี่ ยหรื อ จัด ให มี การไกลเ กลี่ ย และประนอมข อ พิ พ าท โดยอํ า เภอหนึ่ง ให มี
คณะบุ คคลผู ทํา หนา ที่ไ กลเกลี่ย และประนอมขอ พิพ าทของประชาชนที่คูก รณี ฝา ยใดฝา ยหนึ่ งมี ภูมิ ลํ า เนา
อยูในเขตอํา เภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และขอพิพ าททางแพงอื่น ที่มีทุนทรัพยไ มเกิ น
สองแสนบาทหรือ มากกว า นั้ น ตามที่กํ า หนดในพระราชกฤษฎี ก า ซึ่ง นายอํา เภอโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรมการจั ง หวั ด ต อ งจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะทํ า หน า ที่ เ ป น คณะบุ ค คลผู ทํ า หน า ที่ ไ กล เ กลี่ ย
และประนอมขอพิพาท คัดเลือกจากบุคคลมีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทํา หนาที่ไกลเกลี่ย
ขอ พิ พ าท จึงไดมีก ารออกกฎกระทรวงวา ดว ยการไกลเกลี่ย และประนอมข อพิพ าททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓ (ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๑๐)
กํ า หนดให อํ า เภอต อ งจัด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ไ กล เ กลี่ ย มี จํ า นวนตามที่ น ายอํ า เภอ
เห็นสมควรแตตองไมนอยกวายี่สิบคน ดวยวิธีประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามขอ ๔ เมื่อ พนระยะเวลารับ สมัค รแลว นายอํา เภอตอ งรวบรวมรายชื่อ ผูสมั ครซึ่งมีคุณ สมบัติแ ละไมมี
ลัก ษณะต อ งห า ม พรอ มประวั ติ ย อ เสนอคณะกรมการจั ง หวั ด พิ จ ารณาให ค วามเห็น ชอบ โดยกํ า หนดให
คณะกรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากนายอําเภอ
จากนั้นใหนายอําเภอปดประกาศบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบไว ณ สถานที่ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
และเปนประจําทุกปฏิทินนายอําเภอจะตองดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่ไกลเกลี่ย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อ ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อใหมและปดประกาศ
ใหท ราบโดยทั่ว กั น และข อ ๗ แหงกฎกระทรวงดังกลา วกํา หนดใหในกรณีที่บัญชีรายชื่ อมี จํา นวนรายชื่ อ
น อ ยกว า ยี่ สิ บ คน หรื อ น อ ยกว า จํ า นวนที่ น ายอํ า เภอเห็ น สมควร ให น ายอํ า เภอดํ า เนิ น การรั บ สมั ค ร
และจัดทําราย...

๙
และจัดทํารายชื่อเพิ่มเติม โดยใหนําขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม ขอกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๑/๑ ใหอําเภอมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอ ดังตอไปนี้ (๔) ไกลเกลี่ยหรือ
จัดใหมีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา
๖๑/๓ มาตรา ๖๑/๒ ในอําเภอหนึ่งใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของประชาชน
ที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดินมรดก และขอพิพาท
ทางแพงอื่นที่มที ุนทรัพยไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวานั้นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหนายอําเภอ
โดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่เปนคณะบุคคลผูทํา หนาที่
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพ าท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกั บการทํา
หนา ที่ไ กลเกลี่ยขอพิพาท กฎกระทรวงว าดวยการไกลเกลี่ยและประนอมข อพิ พาททางแพ ง พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๔ ผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยตองมีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ก.คุณสมบัติ (๑) มีอายุไมต่ํากวา
สามสิ บ ห า ป บ ริ บู ร ณ ใ นวั น สมั ค ร (๒) มี ภู มิ ลํ า เนาตามหลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรในเขตอํ า เภอที่ ส มั ค ร
(๓) เป นบุ คคลที่มีค วามรูหรือ มีป ระสบการณเ หมาะสมกับ การทํ า หน า ที่ ไกล เ กลี่ย และประนอมขอ พิ พ าท
ข. ลั กษณะตองหา ม (๑) เปนขา ราชการหรือเจา หนา ที่อื่นของรัฐ (๒) เป นบุค คลลม ละลาย คนเสมื อนไร
ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ (๓) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๔) เปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งรับ ผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง (๕) เปนผูเคยถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายชื่อ ขอ ๕ เมื่อพน
วั น รั บ สมั ครแลว ให นายอํา เภอรวบรวมรายชื่อ ผูส มัครซึ่ง มีคุ ณสมบัติ แ ละไม มีลัก ษณะต อ งห า มตามข อ ๔
พรอมทั้งประวัติยอของแตละบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจ ารณาใหความเห็ นชอบ ใหคณะกรมการ
จัง หวั ดพิจ ารณาให ค วามเห็นชอบบัญ ชีรายชื่อ ใหแ ลว เสร็จภายในสามสิ บ วัน นับ แตวัน ที่ ไ ดรับ บัญ ชีรายชื่ อ
จากนายอําเภอ ใหนายอําเภอปดประกาศบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบไว ณ สถานที่ตามขอ ๓ วรรคสอง
ข อ ๖ ให ผู ไ กล เ กลี่ ย พ น จากบั ญ ชี ร ายชื่ อ เมื่ อ (๑) ตาย (๒) ลาออก โดยยื่ น เป น หนั ง สื อ ต อ นายอํ า เภอ
(๓) นายอํา เภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดสั่งใหพนจากบั ญชีรายชื่ อเพราะขาดคุ ณสมบั ติ
หรือมี ลักษณะตองหา มตามขอ ๔ (๔) ไมเขา รวมการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามกําหนดนัดหมาย
ติดตอกันเกินสองครั้งโดยไมแจงเหตุผลความจํา เปนตอประธานคณะผูไ กลเกลี่ ย (๕) ถูกถอดถอนใหพน จาก
บัญชีรายชื่อตามขอ ๙ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมไดรับแจงจากอําเภอไชยปราการ อํา เภอสันกําแพง
อําเภอแมวาง และอําเภอพราว วาไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอม
ขอพิพาททางแพง พบวามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่ไกลเกลี่ย จึงไดประกาศ
รับสมัครบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง จัดทําบัญชีรายชื่อใหม และไดสงบัญชี
รายชื่อดังกลาวพรอมทั้งประวัติยอของแตละบุคคลมายังจังหวัดเชียงใหมเพื่อใหคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
พิจ ารณาใหความเห็นชอบในกรณีดังตอไปนี้ อําเภอไชยปราการ บุคคลที่ทํา หนาที่ไกลเกลี่ ยและประนอม
ข อ พิ พ าทได เ สี ย ชี วิ ต จํ า นวน ๓ ราย ได ยื่ น ลาออกจํ า นวน ๑๓ ราย ทํ า ให บั ญ ชี ร ายชื่ อ ไม ค รบยี่ สิ บ คน
จึง ไดประกาศรับ สมัครบุค คลที่ทํา หนา ที่เ ปนผูไ กลเ กลี่ยและประนอมข อพิ พาททางแพ งใหม โดยมีผู สมัคร
เปนผูไกลเกลี่ยที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ จํานวน ๒๐ ราย ดังนี้ นายเทิดศักดิ์ วงศคําปน,
นายขจรศักดิ์ วงคสุข, นางสาวณัฐธยาน จันทรหิรัณย, นางสาวธารทิพย บั วเงิน , นายอดุลย ชัย อินตะ ขาว,
นายบุญยืน สวนพลู, นางสังวาล เปามณี, นางวิไลพร ลีลาคุณากร, นางสาวปราณีปุกแกว, นายสมเพชร สละตัน,
นายบุญมา กิติใจ, นางชนนาถ มานะอุดมสิน, นางทัศนีย บัวคํา, นายสนอง ธรรมลังกา, นางสาววาสนา ทรายมูล,
ดาบตํารวจ ณรงค ทิพยดวง, นางสาวกานดา สิทธิ, นายวิโรจน บุรนาค, นายชยดล พรหมมะจักร, นายนัฐพงศ
นั น ทิพั ฒ นกุ ล อํา เภอพรา ว บุ คคลที่ ทํ าหน าที่ ไกล เกลี่ ยและประนอมขอพิ พ าทไดเสียชี วิตจํา นวน ๔ ราย
ทําให...

๑๐
ทํ า ใหบ ัญ ชีร ายชื่อ คงเหลือไมถ ึง ๒๐ ราย (เหลือ ๑๘ ราย) จึงประกาศรับ สมัค รเพิ ่ม เติม โดยมีผู สมัค ร
เปน ผูไ กลเ กลี่ย ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ เพิ่มเติมจํานวน ๕ ราย ดังนี้ นางกรรณิการ
กุ ย แกว , นางฐิ ติว รกาญจน ปม ปา, นางพรรณี อิ นสวน, นายถนอม ชํา นาญ, นางจํา นง ลือ เกี ย งคํา หล า
อําเภอสันกําแพง บุ คคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพ าทไดลาออก จํานวน ๓ ราย โดยมีบัญ ชี
รายชื่อบุคคลที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยคงเหลือจํานวน ๒๐ ราย และอําเภอสันกําแพงไดดําเนินการประกาศรับสมัคร
เพิ่มเติม โดยมีผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ จํานวน ๑๙ ราย ดังนี้
รอยตรี เสริม กันใจ, นายสุวัช เกียรติมณีรตั น, นายสายัณห คํามามูล, นายไพฑูรย อินวงค, นายโสรยา ปมปา,
นายยิ่งศักดิ์ เจนสถิ ตไพบูลย, นางสลีลา สินสวาท,นายสรชัช ภิระเสาร , นายอาทิ ตย สังข มูล, นายสพิ ช กร
ยอดเมือง, นายเทวัญ บุญสวัสดิ์, นายคณิต หมื่นกัน, นายธนพงศ มงคล, นายวิโรจน ใจดวง, นายสนั่น อินตะหลา,
นางนันทนภัส เตชะฟอง, นางนิรดา จันทรคลาพฤติ, นายสมพล จันทรคลาพฤติ, นายกมล เขื่อนจินดาวงศ
อําเภอแมวาง ไดดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทขึ้นใหม จึงเสนอรายชื่อผูสมัคร
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ จํานวน ๒๐ ราย ดังนี้ นายดวงจันทร หนอแกว,นายสมบูรณ
เรื อนเขียว, นายถวิล ไชยมณี, นายเสงี่ยม รัตนา, นายสัญญา อุดม, นายสุวรรณ กิติมูล, นายบุ ญมี คํ าปน ,
นายไพบูลย บุญมาวรรณ, นายไกรศร สุภานันต, นายนิเวศน แสนเทพ, นายมนัส ไชยปนตา, นายบุญเรือน เตจา,
นายอินตวน เมืองดี, นายสดา จิโนเปง, นายวิศรุจ ศิวะวงศศิร,ิ นายจรูญ หมูทา, นายณรงค สิทธิมูล, นายวิรัตน
แกวมาเรือน, นายวรรณชัย ศรีวงค, นายศรีนวล ชัยชื่น อํา เภอไดสรุป รายละเอี ยดคุณสมบัติและลักษณะ
ตอ งหา มของบุคคลที่จ ะทําหนา ที่เ ปนผูไ กลเกลี่ย และประนอมขอ พิพ าททางแพงตามกฎหมายว าด วยการ
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 ทุกราย ตามเอกสารที่คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
ไดรับ ซึ่งทุกรายไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 (ข) จึงขอใหคณะกรมการจังหวัดเชียงใหมพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
และสถานการณโรคตามฤดูกาล
นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายแพทย จตุ ชั ย มณี รั ต น )
สถานการณก ารแพรร ะบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิ ด – 19 ทั่ว โลก พบผู ปว ยสะสม
100,280,252 คน รักษาหายแลว 72,289,169 คน เสีย ชีวิต 2,149,387 คน สถานการณในเอเชีย
พบผูปวยอยางตอเนื่อง ไดแก อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ญี่ปุน บังคลาเทศ ฟลิปปนส เมียนมาร สําหรับ
ประเทศไทยพบผูปวยสะสม 14,646 คน สถานการณในประเทศไทยระลอกใหม ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม
2563 – 26 มกราคม 2564 พบผูปวยยืนยัน 10,409 คน เปนผูปวยรายใหม 4,255 คน คนหาเชิงรุก
ในชุมชน 5,532 คน เดินทางมาจากตา งประเทศ 622 คน รักษาหายแล ว 6,952 คน ผูปว ยรักษาอยู
3,442 คน เสียชีวิต 15 คน พบผูติดเชื้อรายใหมวันนี้ 959 คน แยกเปนติดเชื้อในประเทศ 937 คน ติดเชื้อ
จากตางประเทศ 22 คน แผนการกระจายวัคซีนโควิด – 19 ประเทศไทยมีนโยบายใหคนไทยทุกคนเขาถึง
วัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคโควิด – 19 เปาหมายการใหวัคซีน 1) เพื่อลด
อัตราการปวยและตาย กลุมเปาหมาย คือ ประชากรกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะปวยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อ
ไดแก ประชากรที่มีอายุมากกวา 60 ป และผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง 2) เพื่อปกปองระบบสุขภาพของประเทศ
กลุ มเปาหมาย คือ บุค ลากรทางการแพทย และสาธารณสุข ดา นหนา ทั้งภาครัฐ และเอกชนและเจ า หน า ที่
เกี่ยวของกับ การควบคุม โรคโควิด – 19 ที่มีโ อกาสสัม ผั สกั บผูปวยในงาน 3) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
สังคม...

๑๑
สังคมของประเทศ กลุมเปาหมาย คือ แรงงานในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป กรณีที่
เปนแรงงานตางดาว จะเปนการรวมจายโดยเจาของกิจการ กลุมเปาหมายแรกจะที่ไดรับการฉีดวัคซีน คือ บุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนา ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุมที่ 2 คือ บุคคลที่ มีโ รคประจําตัว ไดแก
โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เชน ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดที่ควบคุมไดไมดี โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตเรื้อรังที่อยูในระยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง) โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู
ระหวางการรักษาดวยเคมีบําบัด รังสีบําบัดและภูมิคุมกันบําบัด กลุมที่ 3 คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และ
กลุมที่ 4 คือ เจาหนา ที่เกี่ยวของกับการควบคุมโควิด - 19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผูปวยโควิ ด - 19 แผนการ
ใหบริการวัคซีนโควิด – 19 แบงออกเปน 3 ระยะ ได ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ซึ่งระยะที่ 1 จะมี
ปริม าณวัคซีนจํา กัด 150,000 โดส เริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ 2563 จํา นวน 50,000 โดส พื้นที่
เปาหมายจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ดานหนา/เจาหนาที่ควบคุมโรคและประชาชนกลุมเสี่ยง ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 ฉีดวัคซีน จํานวน
100,000 โดส พื้นที่เปาหมาย คือ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เปาหมาย คือ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนาและประชาชนกลุมเสี่ยง ระยะที่ 2 เริ่มฉีดเดือนพฤษภาคม ธันวาคม 2564 จํานวน 26 ลานโดส พื้นที่เปาหมาย ทั่วประเทศ กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขดานหนาและประชาชนกลุมเสี่ยง ระยะที่ 3 ฉีดในป พ.ศ. 2565 จํานวน 36 ลานโดส พื้นที่
เปา หมาย ทั่ว ประเทศ กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไป สถานการณในเชียงใหม ณ วัน ที่ 27 มกราคม
2564 จังหวัดเชียงใหมไมพบผูปวยโควิด – 19 ครบ 15 วัน ผูปวยติดเชื้อระลอกใหม 23 คน รักษาหายกลับแลว
22 คน อยูในโรงพยาบาล 1 คน ไมมีผูเสียชีวิต การปองกันเพื่อไมใหเกิดการระบาดรอบที่ 3 จึงมีความเปน
ที่จะตองคนหากลุมเสี่ยงตลอดเวลา รอบลาสุดมีการคนหากลุมเสี่ยง 5 วัน ระหวางวันที่ 11 – 15 มกราคม
2564 ในพื้นที่ 25 อําเภอ กลุมเปาหมาย คือ พนักงานสถานที่ทองเที่ยวที่สัมผัสกับนักทองเที่ยวชวงเทศกาลปใหม
เจาหนาที่ที่ทํางานสัมผัสกับนักทองเที่ยว และแรงงานตางดาวในสถานที่ทองเที่ยว จํานวนเปาหมาย 1,865 คน
จํานวนตรวจ 1,300 คน ผลการตรวจเปนลบ 1,300 คน รอยละของการตรวจ 70 เปาหมายตอไปจะตรวจ
ในโรงงานทั้ง 25 อําเภอ ขอใหอําเภอเรงทําแผนเขาตรวจในโรงงานดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.2 มาตรการปอ งกันและควบคุม การแพรร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 หรือโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายกนก ศรีวิชัยนันท) มาตรการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มี 4 มาตรการ
คือ มาตรการ 1 การปดสถานที่ชั่วคราว จังหวัดเชียงใหมไดมีคาํ สั่งปดสถานบริการ สถานประกอบการผับ บาร
คาราโอเกะ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 มาตรการที่ 2 เกี่ยวกับการเดินทางเขา จังหวัดเชียงใหม จะแบง
ออกเปน 3 กลุม กลุมแรก คือ ผูที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสู งสุดและเขมงวด จํานวน 5 จังหวั ด
ไดแ ก จั นทบุ รี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ต องแสดงเอกสารรั บ รองความจํ า เป น จากต น สั งกัด
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ และ CM-Chana ตองรายงานตัว ตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้ นที่
โดยทันที และใหกักตัวเอง 14 วัน กลุมที่ 2 คือ ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตองแสดงเอกสารรับรอง
ตนเอง ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ และ CM-Chana ตองรายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
ในพื้นที่โดยทันที และใหกักตัวเอง 14 วัน กลุมที่ 3 คือ ผูที่เดินทางมาจากพื้น ที่ควบคุมและพื้นที่เฝาระวังสูง
ตองแจงเหตุผลความจําเปนในการเขาพื้นที่ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ และ CM-Chana สําหรับแรงงาน
ตางดาวหามมีการเคลื่อนยายเขา – ออกจังหวัดเชียงใหม มาตรการที่ 3 การจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กําหนด...

๑๒
กําหนดไว 3 แนวทาง คือ 1) กรณีการจัดกิจกรรมที่มผี ูเขารวมกิจกรรมไมเกิน 50 คน ใหปฏิบัติตามมาตรการ
ป อ งกั น โรคที่ ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 กํ า หนด
อย างเครงครัด 2) กรณีการจัดกิ จกรรมที่ มีผูเขารวมมากกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หากมีความจําเป น
ตองจัดกิจกรรมตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมมอบหมายกอน
ตอ งยื่นแผนการจัด กิจ กรรมและมาตรการปอ งกั นดรคอยา งนอย 72 ชั่ว โมงกอ นการจัด กิ จ กรรม เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาวาเปนไปตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนดหรือไม 3) งดเวนกิจกรรม
ที่มีผูเขารวมเปนจํานวนมากกวา 200 คน เวนแตเปนดําเนินการโดยพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ
ซึ่งตองมีเหตุผลจําเปนและมาตรการคัดกรองสูงสุดตามมาตรการปองกันโรคที่ศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กํา หนด และไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดเชียงใหม มาตรการที่ 4 งดออกใบอนุญาตการจัดใหมีการเลนการพนัน ชนไก ชกมวย แขงมา ชนโค
กั ดปลา และไพ ผ อ งไทย ที่ผา นมามีก ารลัก ลอบเล นการพนัน อย า งประปราย ซึ่ง ฝา ยปกครอง เจ า หนา ที่
ดานความมั่นคงและตํารวจไดมีการปราบปรามอยางตอเนื่อง
นายอําเภอสารภี (นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล) แนะนํา ใหมีการปรั บปรุงเนื้อหา
ที่กรอกขอมูลในแอพพลิเคชั่น CM-Chana ใหมีความกระชับสามารถตอบโจทยที่แทจริง เพราะเนื้อหาบางสวน
ไมมีความจําเปน จากการใหผูที่เดินทางเขาจังหวัดเชียงใหมใชงานแอพพลิเคชั่น ณ บริเวณดานตรวจอําเภอ
สารภีพบวา การกรอกขอมูลใชระยะเวลานานเกินไป ทําใหเกิดปญหารถติดเปนจํานวนมาก
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายสํ า เริ ง ไชยเสน รองผู ว า ราชการจั ง หวั ดเชี ย งใหม )
มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแอพพลิเคชั่น CM-Chana ใหเหมาะสมและใชงาน
สะดวกตอไป
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน) แอพพลิเคชั่น CM-Chana
จัดทําขึ้นเพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ผูที่จะเดินทางเขา
มาใหพื้นที่จะตองปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหมอยางเครงครัดและจะตองกรอกขอมูลในแอพพลิเคชั่น
CM-Chana ซึ่งสามารถดําเนินการกรอกขอมูลลวงหนาได 72 ชั่วโมงตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.3 มาตรการปองกันและควบคุม การแพรร ะบาดโรคติ ดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด – 19 ในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
หัว หนาสํา นักงานจัง หวัด เชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิ ญโญ) ตามที่
จั ง หวั ด เชีย งใหม ไ ดกํา หนดมาตรการป อ งกั น การแพร ก ระจายของเชื้ อ โรคไวรั ส โคโรนา 2019 หรือโรค
โควิ ด – 19 สํา หรับ ขา ราชการ เจา หนา ที่ข องรัฐ รวมถึงผูเ ขา มาติดตอ ราชการภายในอาคารอํานวยการ
ศาลากลางจั งหวัดเชียงใหม และขอความรวมมื อหน วยงานแจ งขาราชการ และเจ าหน าที่ในสั งกั ด ถื อ ปฏิ บั ติ
อยางเครงครัด ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมยังคงใชมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 อยา งตอ เนื่ อง จนกว า สถานการณการแพรร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ ฯ จะคลี่ค ลายลง
ดังนั้น เพื่อเป นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดฯ อยางตอเนื่ อง จังหวัดเชียงใหม
จึ ง เน นย้ํ า ให ทุ กหน ว ยงานแจ งข า ราชการ และเจ า หน า ที่ ในสั ง กั ด ให ค งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง กล า ว
อยางเครงครัด ดังนี้ 1) สวมหนากากอนามัยทุกครั้ง และไม อนุญาตใหผูที่ไมสวมหนากากอนามัยเขา มาใน
บริเวณอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 2) ลางมือทุกครั้ง กอนเขาอาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 3) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย 4) ลงทะเบี ยนการเขา - ออกอาคาร
ผา นแอพพลิแ คชัน “ไทยชนะ” หรือ บัน ทึก ชื่อ -สกุล พรอมที่อ ยูหรือหมายเลขโทรศัพ ทดวยตั วบรรจง
กอนเขา...

๑๓
กอนเขาอาคาร 5) งดการรับ – สงสิ่งของ/สินคา/อาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งซื้อทางออนไลนทุกชนิด ภายใน
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดจัดโตะบริการดานหนาอาคาร
6) แจง ใหข า ราชการ เจา หนา ที ่ข องรัฐ หรือ บุค ลากรในสัง กัด รวมถึง นัก ศึก ษาฝก งาน ปฏิ บัติ ตนเป น
แบบอยาง และใหความรวมมือกับมาตรการฯ ดังกลาว อยางเครงครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.4 มาตรการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(วา ที่ ร.ต.ตรี ณัฐ พงค ฐิตวิ กรานต) ลักษณะอากาศทั่วไปเดือนกุมภาพัน ธ 2564 ชว งตนและกลางเดือน
บริ เ วณประเทศไทยตอนบน อุ ณ หภู มิจ ะเริ่ม สูง ขึ้ น เล็ก นอ ย แต ยั ง คงทํ า ให ภ าคเหนื อ มี อ ากาศหนาวเย็ น
เกือ บทั่วไป กับจะมีห มอกหนาในหลายพื้น ที่ จากนั้นลัก ษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมี ฝ นฟ า คะนอง
ในหลายพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก แตบริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศ หนาวเย็นในตอนเชา เนื่องจาก
ในชวงตน และกลางเดือนบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
จากนั้น จะมีกําลังออนลง จังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยจากอากาศหนาวจังหวัด
เชียงใหม ป พ.ศ.2563-2564 และจัดทํา แผนการเผชิญเหตุภัยหนาว เมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
จากการสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ 2564 ทั้ง 25 อําเภอ
ดังนี้ ประเภทผูเดือดรอน ไดแก กลุมเปราะบาง 438,385 คน แยกเปน ผูสูงอายุ จํานวน 222,015 คน
เด็กไรผูอุปการะ จํานวน 3,890 คน คนพิการทุพพลภาพ จํานวน 40,640 คน ผูมีรายไดนอย จํานวน
70,066 คน ผู ประสบความเดือดรอน จํานวน 101,774 คน ความตองการเครื่องกั นหนาว (ชิ้น) ไดแก
ผาหมนวม จํานวน 335,214 ชิ้น ผาหมไหมพรม จํานวน 42,880 ชิ้น เสื้อกันหนาว จํานวน 89,318 ชิ้น
เครื่ อ งกั น หนาวอื่ น ๆ จํ า นวน 16,021 ชิ้ น รวมทั้ ง สิ้ น 483,433 ชิ้ น การสนั บ สนุ นเครื่ องกั นหนาว
จากหน วยงานภายนอก จํา นวน 9,200 ผื น ดังนี้ มู ลนิธิราชประชานุ เคราะหฯ มอบผา ห มนวม จํา นวน
3,500 ผืน ผาหมนาโน 4,000 ผืน รวม 7,500 ผืน บริษัท ซูซูกิ มอเตอร มอบผาหม จํา นวน 500 ผืน
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด มอบเสื้อกันหนาว จํานวน 500 ผืน (คูโบตา พลังใจสูภัยหนาว ปที่ 21)
กองทุน We Love Chiangmai มอบผาหม จํานวน 500 ผืน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมอบผาหม
จํา นวน 200 ผืน ทั้ งนี้ จังหวัดเชียงใหมไดแจกจา ยเครื่องกั นหนาวให ผูไดรับ ความเดือ ดรอนในพื้นที่ตางๆ
ไปแลว จํา นวน 5,426 ผืน คงเหลือ จํา นวน 3,774 ผืน จังหวัดเชี ย งใหม ได ป ระกาศเขตพื้น ที่ป ระสบ
สาธารณภัย (ภัยหนาว) ป 2563 – 2564 จํานวน ทั้งสิ้น 2 อํา เภอ ไดแก อํา เภอกัลยาณิวัฒนา ตํ าบล
แมแดด แจมหลวง และตําบลบานจันทร รวม 22 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ จํานวน 4,000 ครัวเรือน
11,000 คน อําเภอเวียงแหง ตําบลเมืองแหง เปยงหลวง และตําบลแสนไห รวม 23 หมูบาน ราษฎรไดรับ
ผลกระทบ 5,218 ครัวเรือน 19,875 คน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) นายอําเภอแจงใหกํานัน
ผูใหญบานสํารวจพื้นที่หากมีอุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียสติดตอกัน 3 วันใหแจงจังหวัดเชียงใหมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.5 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ป 2564
ผู อํา นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชียงใหม (นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
หมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนมา ณ หองประชุม ชั้น 1
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยมี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ผู อํ า นวยการศู น ย ฯ
รองผูวา...

๑๔
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัง หวัดเชียงใหมและหัวหนาสํา นักงานปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดเชียงใหม เปนเลขานุการศูนยฯ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่
20 – 26 มกราคม 2564 พบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ณ เวลา 09.00 น. มีคา อยูระหวาง 33 – 85 มคก./ลบ.ม. ซึ่งจังหวัดเชียงใหมประกอบดวย 4 สถานี คือ
สถานี ตรวจวัดตํา บลช า งเผือ ก สถานีตรวจวัด ตํา บลศรีภูมิ สถานีตรวจวัดตํ า บลสุ เทพ และสถานีตรวจวัด
ตําบลชางเคิ่ง คุณภาพอากาศโดยรวมอยูในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ ถึงระดับคุณภาพ
อากาศดี โดยคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน มีคาสูงสุดที่ 85 ไมครอน เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2564 ณ สถานีตรวจวัดตําบลชา งเคิ่ง เปรียบเทียบจุด Hot spot ป 2563 และป 2564 ในหวงเวลา
เดียวกันพบวา ป 2564 พบจุด Hot spot ทั้งหมด 798 จุด ลดลงมากกวารอยละ 50 อําเภอที่ พบมาก
3 อันดับแรก คือ อํา เภอแมแจม 372 จุด อําภอฮอด 110 จุด และอํา เภอดอยเตา 70 จุด ในป 2564
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายใหมีการชิงเก็บกอนการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง แผนการบริหารจัดการจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม แบงพื้นที่ออกเปน 2 โซน ไดแก โซนใต
ใหมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตั้งแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2564 โซนเหนือใหมีการบริหารจัดการ
เชื้อ เพลิ ง ตั้ ง แต เ ดื อ นมี น าคม – เมษายน 2564 เป า หมายพื้ น ที่ จั ด การเชื้ อเพลิ ง ไม เ กิ น 500,000 ไร
ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปาฯ จะมีการประชุมทุกวันในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาการขอ
อนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามที่อําเภอรองขอ ซึ่งจะมีการอนุญาตลวงหนา 3 วัน ทั้งนี้ ไดมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 1 – 28 มกราคม 2564 ไดอนุมัติ
ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การเชื้ อ เพลิ ง ไปแล ว 119,126 ไร นายวราวุ ฒิ ศิ ล ปะอาชา รมว.ทส.ได ล งพื้ น ที่
ศู น ย ฝ ก อบรมที่ 4 (เชี ย งราย) มอบนโยบายในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาไฟป า หมอกควั น เมื่ อ วั น ที่
19 มกราคม 2564 ให ส ว นราชการต อ งเร ง ทํ า ความเข า ใจก อ นที่ จ ะเข า สู ฤ ดู ก ารเผาของประชาชน
ปญหามลพิษแกไขปญหาไดดวยการปลูกตนไม หัวใจสํา คัญ คือ ปองกันไมใหเกิดการเผา รวมถึง ใหมีการลด
เชื้อเพลิงตามธรรมชาติในปา เชน เศษใบไมแหง ใหนําออกจากปาเพื่อนํามาแปรรูปใชประโยชนอยางอื่นตอไป
โดยเรียกมาตรการนี้วา มาตรการชิงเก็บ จังหวัดเชียงใหมไดมีการ Kick off เปดโครงการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง ชิงเก็บ ลดเผา จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ อําเภอแมแจม มาตรการชิงเก็บ
จังหวัดเชียงใหมไดรับโควตาจากบริษัทเอกชนในจังหวัดลําพูน จํา นวน 100 ตัน แบงใหกรมปาไม 50 ตัน
กรมอุทยานฯ 50 ตัน โดยกรมอุทยานฯ ไดดําเนินการชิงเก็บไปแลว 2.1 ตัน คิดเปน รอย 42.36 กรมปาไม
ไดดําเนินการชิงเก็บไปแลว 6.4 ตัน คิดเปนรอยละ 44.90 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหมไดรับกับสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมตรวจวัดควันดํารถยนต ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 –
มกราคม 2564 รวม 975 คัน
รองผูวา ราชการจั ง หวัดเชี ยงใหม (นายรัฐ พล นราดิศร) ขอความร ว มมือ ดั ง นี้
1) ในปนี้ศูนย บัญ ชาการปอ งกันและแกไ ขปญ หาไฟป าฯ ไดมีการเปดใชงานระบบการจองบริ หารจัดการ
เชื้อเพลิง โดยอําเภอสามารถเขา ไปดูขอ มูล ในระบบไดวา มีหนวยงานใดบ า งในพื้น ที่ ยื่ นจองบริ หารจั ดการ
เชื้อเพลิงเขา มาที่ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปา ฯ เนื่องจากปที่ผานมาๆ อําเภอจะไมทราบ
ขอมูล 2) ขอความรวมมือนายอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ขอจองบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ตรวจสอบดวยวา พื้นที่นั้นๆ ตองไมเปนพื้นที่ทับซอนปาหรือมีเอกสิทธิ์ เพื่ อใหการบริหารจัดการเปนไปดวย
ความเรียบรอย ปองกันการเผาปาเพื่อขยายเขตพื้นที่ทํากิน นอกเหนือจากที่จังหวัดขออนุมัติไว นายอํ าเภอ
ชวยประชาสัมพันธและทํา ความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ดว ย 3) งบประมาณดานหมอกควันและไฟปา
ที่นําไปบริหารจัดการในพื้นที่มีหลากหลายอาจจะทับซอนกัน เพื่อเปนการกระจายใหเปนระบบขอใหสํานักงาน
จัง หวัด เชี ยงใหมนัดหมายสว นราชการที่ไ ดรับการสนับ สนุนงบประมาณมาพู ดคุ ย เพื่อ ปองกั น การซ้ํา ซอ น
และอาจจะ...

๑๕
และอาจจะเกิ ดป ญ หาการเบิ กจ า ย 4) นายอํ า เภอพื้น ที่ ใ ดที่ มีค วามจํ า เป น ต องบริ หารจั ด การเชื้ อ เพลิ ง
นอกเหนือจากประกาศจังหวัดเชียงใหม ใหแจงขอมูลผานระบบ เพื่อทางศูน ย บัญ ชาการปองกัน และแก ไ ข
ปญหาไฟปา ฯ จะไดนําขอมูลมาประชุมพิจารณาแกไขประกาศใหสอดคลองกับแตละพื้นที่ตอไป หากพื้นที่ใด
ยั ง ไม ไ ด กั บ การอนุ ญ าตให บ ริ ห ารจั ด การเชื้ อ เพลิ ง อย า ให เ กิ ด ป ญ หาไฟไหม ห รื อ ไฟป า ในพื้ น ที่ เ ด็ ด ขาด
5) สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ขอขอมูลสถิติการปวยดวยโรคทางเดิ นทางหายใจที่เกี่ยวของกั บ
มลพิษทางอากาศยอนหลัง 5 ป เพื่อจะไดนํามาเปรียบเทียบวาการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทําใหจํานวนผูปวย
โรคทางเดินทางหายใจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยยะสําคัญอยางไร
นายอําเภอสันทราย (นายศิว ะ ธมิกานนท) กิจกรรมชิงเก็บ ลดเผา เปนกิ จกรรม
ที่ดีมาก ทีมงานในพื้นที่อําเภอสันทรายที่มีพื้นที่ติดปา 5 ตําบล ไดรับทราบขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกลาว
แลวเกิดความสนใจและตองการที่จะเขารวมกิจกรรม จึงไดประสานขอมูลมาที่อําเภอสันทราย ทั้งนี้ อําเภอได
ตรวจสอบขอมูลแลวทราบวา พื้นที่เปาหมายไมมีอําเภอสันทราย จึงขอทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมในการประชาสัมพันธขอใหระบุพื้นที่เปาหมายใหชัดเจน
ผูอํา นวยการสํา นัก งานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อมจั ง หวั ด เชี ยงใหม
(นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล) กิจกรรมนี้ดําเนินการเปนปแรก เปาหมายการชิงเก็บ 100 ตัน ทําใหไมสามารถ
จัดสรรไดทั่วถึง ในปตอไปหากไดรับโควตาเพิ่มเติมจะบริหารจัดการใหม
นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายแพทย จตุ ชัย มณี รั ต น ) ปญ หา
PM2.5 เปนปญหาใหมที่สง ผลกระทบมาประมาณ 10 ป ขอมูลที่จะประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบ
ตองมาจากหลายๆ สวน เชน ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ขอมูลดานเศรษฐกิจการทองเที่ยว
เปนตน ในสวนของดานสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมทําไปเรียนรูไป ในชวงแรกใช 4 กลุมโรค
เปรียบเทีย บขอมูล แตละป แตละสัป ดาห แตละวัน ไมเ ห็นความเชื่อมโยงที่ ชัดเจน ตัว วัดโรคอาจจะไมชั ด
ป 2563 มีการปรับใชรหัสโรค 13 รหัส บางรายการไมไดเปนโรคแตเปนกลุมอาการ จากขอมูลที่ดู 13 รหัสโรค
เมื่อเทียบกับตลอดทั้งป ปจจัยที่พบไมเชื่อมโยงกับ PM 2.5 เขาใจวามีปจจัยอื่นที่แรงกวา เชน ปจจัยของการ
ติดเชื้อ จะเห็นไดจ ากในชวงเดือนมกราคม 2564 อัตราการเกิดโรคทางเดิน หายใจ โรคทางปอดจะสูงมาก
แตชวงเวลาดังกลา วยังไมเกิดปญหา PM 2.5 แตมีอากาศหนาว ปจจัยที่มีผลตอโรคภัยไขเจ็บยังมีปจจัยอื่น
ที่แรงกวา กรณีอุปกรณปองกัน PM 2.5 คือ หนากาก N 95 เทานั้น แตปที่ผานมาเกิดโรคโควิด – 19 ทําใหเรา
สวมใสหนากากอนามัย/หนากากผา ปรากฏวาโรค 13 รหัสต่ํามาก ทั้งๆ ที่ป 2563 คา PM 2.5 ไมไดลดลง
ในปนี้ หนากากอนามัย/หนากากผาจึงเปนทางเลือก สําหรับหนากาก N 95 เปน หนากากหลักที่จะปองกัน
PM 2.5 ไดดี ชวงเวลาที่เกิด PM 2.5 จะกระตุนใหเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคทางปอดมากกวาชวงเวลาปกติ
การสรางการรับรูใหกับประชาชนจะตองใหเห็นผลในระยะสั้นและระยะยาว
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) จากขอสั่งการของ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณดานหมอกควัน
และไฟปา สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของมาพูดคุย เพื่อไมใหงบประมาณ
ซ้ําซอน เมื่อดําเนินการเสร็จแลวจะสงบัญชีงบประมาณทั้งหมดใหอําเภอทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 โดยเอกสาร
- รายงานผลการเร ง รั ด ติ ด ตามกรณี เ งิ นขาดบั ญ ชี หรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ทุ จ ริ ต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม ที่ ชม 0017.4/ว 2511 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 (หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบ...

๑๖
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2564
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
24 กุมภาพันธ 2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ณ หองประชุม
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 2/2564
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายทองเนตร
ดูใจ) ผลการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ซึ่งเลือกตั้งไปแลวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้ง
แลว 21 เขต โดยกลุมเชียงใหมคุณธรรมไดรับการเลือกทั้งหมด ในสวนของกลุมเพื่อไทยเชียงใหมสมาชิ ก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 21 คนและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชี ยงใหม ยังไม ประกาศ
ผลการเลือ ก ทั้ งนี้ คณะกรรมการจะประกาศผลการเลื อกตั้งภายใน 60 วั น (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ
2564) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 1) กรณีครบวาระตั้งแต 180 วัน กอนวันครบวาระถึงวันเลือกตั้ง 2) กรณี
แทนตําแหนงที่วาง ตั้งแตวันที่ตําแหนงวางจนถึงวันเลือกตั้ง 3) กรณีเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแตวันที่ กกต.ประกาศ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง (ระเบียบ กกต.ฯ ขอ 230 วรรคสอง) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบใหมีก ารเลือกตั้งของเทศบาล แผนการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 วันที่คณะกรรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
(ม.142) 2 กุ มภาพันธ 2564 วันที่ผูอํา นวยการเลือกตั้งประจํา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอรางใหมี
ประกาศการเลือกตั้ ง 3 กุมภาพันธ 2564 วันที่ผูอํา นวยการเลือ กตั้งประจํ า จั งหวัดใหค วามเห็น ชอบร า ง
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง 4 กุมภาพันธ 2564 วันที่ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง (ม.12) 8 -12 กุมภาพันธ 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12) 19 กุมภาพันธ
2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร (ม.52) 22 กุมภาพันธ 2564 วันสุดทายยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กรณีไมรับสมัครผูสมัคร (ม.55) 25 กุมภาพันธ 2564 วันสุดทา ยจัดทําร างประกาศกําหนด
หนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง วันสุดทายจัดทํารางประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบทองถิ่นฯ ขอ 71)
2 มีนาคม 2564 ประกาศกํา หนดหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ ง
(ม.43) 7 มีนาคม 2564 วันสุดทายแตงตั้งเจาพนักงานผูเลือกตั้ง (ม.28) วันสุดทายการยื่นคํารองคัดคาน
การรับสมัคร (ม.56) กรณียื่นกอนวันเลือกตั้ง 20 วัน 12 มีนาคม 2564 วันสุดทายสงหนังสือแจงเจาบาน
(ม.43) 17 มีนาคม 2564 วันสุดทายเปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) วันสุดทายเพิ่มชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง/ถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง (ม.44 ,ม.45) วันสุดทา ยคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสิทธิสมัคร
(ม.56) กรณียื่นกอนวันเลือกตั้ง 20 วัน 20 มีนาคม 2564 วันสุดทายแจงการแตงตั้งตัวแทนผูสมัคร (ม.58)
21 - 27 มีนาคม 2564 แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง (ม.40) 27 มีนาคม 2564 วันสุดทายศาลอุทธรณ/
ศาลอุทธรณภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56) วันสุดทายอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ
28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง (ม.40)
12 เมษายน 2564 วั น สุ ด ท า ยจั ด ส ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เพื่ อ จั ด ทํ า บั ญ ชี ผู ถู ก จํ า กั ด สิ ท ธิ
(ระเบีย บท องถิ่ นฯ ขอ 216) 27 เมษายน 2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีไมมี เรื่องรองเรี ยน (ม.17)
27 พฤษภาคม ...
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