รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และระบบ Zoom Meeting
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่
1.
2.
3.
4.
5.

นายสาเริง
นายกนก
นางอุบลรัตน์
นางสาววาสนา
นายอิสระ

ไชยเสน
ศรีวิชัยนันท์
พ่วงภิญโญ
สมมุติ
ศิริไสยาสน์

6.
7.
8.
9.

นางพนิดา
นายศุภชัย
นายเจริญ
ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์

วานิชรัตน์
กัลปสันติ
สีวาโย
ฐิตวิกรานต์

10. นายวิษณุ
11. พล.ต.ต. พิเชษฐ
12. นายแพทย์ จตุชัย
13. นายชุมพล
14. ร.ต.นพดล
15. นายนิทัศน์
16. นายบุญอุ้ม
17. นางปริษา
18. นางสาววริสรา
19. นายเสน่ห์
20. นายพงษ์พินันท์
21 นางสาวชนิสา
ผู้เข้าประชุม
22. นายรัฐพล
23. นายทรงศักดิ์
24. นายภฤศ

วิทยวราวัฒน์
จีระนันตสิน
มณีรัตน์
พุ่มชุมพล
ชุบชูวงศ์
ปัญโญ
วงศ์บุตร
ปานพรหม
บุญมา
สายเย็นใจ
บูรณะกิติ
ชมศิลป์
นราดิศร
มาอู๋
จิโนวรรณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
คลังจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ านวยการส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม
จังหวัดเชียงใหม่
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
หั ว หน้ า ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ กลุ่ม งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
25. นางสาวสุจิตรา ...

-225. นางสาวสุจิตรา

ดิษธรรม

26. นางสาวสุวลี

ทองทัพ

27. นายสมศักดิ์

ดิเรกโภค

28. นางสาวนาตยา

อินต๊ะขัติย์

นายอาเภอ
29. นายชัยณรงค์
นันตาสาย
30. นายกิติพัฒน์
กะวัง
31. นายภควัต
ขันธหิรัญ
32. นายยุทธพงศ์
ไชยศร
33. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
34. ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล
35. นายพีระศักดิ์
ธีรบดี
36. นายนิติปกรณ์
แสงสุวรรณ
37. นายณฐกร
ภัทรวนนท์
38. นายวรรธรน์
ฉายอภิรักษ์
39. นายวัชระ
เทพกัน
40. นายโอภาพล
บัวศรี
41. นายอนุชา
ศิริบวรเดช
ผู้เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
42. นายชัยรัตน์
ภู่นพมาศ
43. นายจิรพล
รอดบาง
44. นางเขมวรรณ
ดวงจันทร์
45. ร้อยเอก จรัญ
คุณยศยิ่ง
46. นายเจริญ
น้อยพินิจ
47. ว่าที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา
48. นายสุริยะ
คาปวง
49. นางจินดา
พิชญ์ชานน
50. นางอุษณีย์
เอกปณิธานพงศ์
51. นายชานาญ
กายประสิทธิ์
52. นางวราภรณ์
วรพงศธร
53. นางวันทนา
คันธาเวช
54. นายวิรัช
ตั้งมั่นคงวรกูล

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้ อานวยการกลุ่ม งานบริห ารยุท ธศาสตร์ก ลุ่มจั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นายอาเภอสันกาแพง
นายอาเภอดอยสะเก็ด
นายอาเภอแม่ริม
นายอาเภอจอมทอง
นายอาเภอไชยปราการ
นายอาเภอแม่ออน
นายอาเภอแม่วาง
นายอาเภอดอยเต่า
รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอสะเมิง
รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอดอยหล่อ
นายอาเภอเวียงแหง
นายอาเภอกัลยาณิวัฒนา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
55. นางจุรีรัตน์ ...

-355.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

นางจุรีรัตน์
ใจแข็ง
นายจักรพงษ์
สิทธิหล่อ
นางภัณฑิลา
แก้วบุญเรือง
นายอภิชาติ
เหมือนมนัส
ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
นายสมศักดิ์
คณาคา
นายชัชวาลย์
ปัญญา
นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
นายอรรถวุฒิ
พึ่งเนียม
นายชัชวาลย์
พุทธโธ
ว่าที่ร้อยตรี บารุงเกียรติ วินัยพานิช
นางสาวน้าฝน
พุธมาตา
นายวิโรจน์
ดวงสุวรรณ์
นายสุทธิชัย
ตรีศิลสัตย์
นางสาวพัทธนันท์ พิทาคา
นายสิทธิพัฒ
บุญทรง
นางวาสนา
บุญธรรมช่วย
นางศศิธร
จิรัฐิติเจริญ
นายประทีป
ศรีสิงห์
ผศ. เกรียงไกร
ธารพรศรี
นายพิบูลย์
ญาติมิตรหนุน
นางวิวรรณ
ศรีทองคา
นายวิรัช
พงศ์นภารักษ์
นายจุลนิตย์
วังวิวัฒน์
นายเกรียงไกร
พานดอกไม้

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

นายฉัตรชัย
นางจิตสุรางค์
นางเพ็ชรดา
นายกฤษฎา
นายสถาพร
นางหทัยกาญจน์
นางสาวสรณีย์
นายสงค์ศักย์
นางอาทิตยา

89. นายพงษ์ชัย

จอมเดช
พรหมจิต
นพวรรณ
พุกะทรัพย์
เที่ยงธรรม
ประไพพานิช
สาลีวรรณ
คาดีรุ่งริรัตน์
หมื่นเทพ
มูลรินทร์

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่
นายอาเภออมก๋อย
นายอาเภอหางดง
นายอาเภอฝาง
นายอาเภอแม่อาย
นายอาเภอแม่แตง
นายอาเภอเชียงดาว
นายอาเภอสันป่าตอง
(แทน) นายอาเภอฮอด
(แทน) นายอาเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอาเภอดอยหล่อ
(แทน) นายอาเภอแม่แจ่ม
(แทน) นายอาเภอแม่ออน
(แทน) นายอาเภอสารภี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้อานวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ประธานหอการค้าเชียงใหม่
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ า
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
สรรพากรภาค 8
(แทน) ผู้อานวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
(แทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงาน กกท. จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ านวยการสถานพิ นิจ และคุ้ มครองเด็ก และเยาวชนจั งหวั ด
เชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
90. นางสุชานาถ ...

4ยอดอินทร์พรหม (แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารประถมศึกษาเชียงใหม่
นางสาวเทพี
กับปุละวัน
เขต 1
นายวนัน
ทิตย์วรรณ
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
นายฉัตรชัย
จอมเดช
(แทน) ผู้อานวการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
นายสุวิทย์
เชษฐรตานนท์
ผู้อานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
นายลือชา
คงระกา
(แทน) ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวลักขณา
รุ่งเรือง
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
นางอรุณี
โปธา
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
นายปณต
เกียรติก้อง
หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง ประไพพิมพ์ หาญมุ่งธรรม
(แทน) หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่
นายเกรียงศักดิ์
ถนอมพันธ์
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
ดร. อมาวสี
อัมพันศิริรัตน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
นายศุภโชค
สมพ่อง
(แทน) หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่
นายสมรัตน์
มะลิลา
(แทน) ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์เขต 3
นายถาวร
มีชัย
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
นางเพทาย
เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
นางวิภาวัลย์
วรพุฒิพงศ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นางเสาวรส
คงทวีศักดิ์
ผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่
นายณรงค์
คารินทร์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
นายฐาปนพันธ์
สุรจิต
(แทน) ผู้ อ านวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น้าจืดเชียงใหม่
นางยุพิน
บัวคอม
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
นายคมเพชร
สาลีเติมสิริ
ผู้อานวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
นางภาวิณี
มะโนคา
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
นายจีระยุทธ
เหล่มประวัติ
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่
นายชาตรี
ม่วงสว่าง
ศึกษาธิการภาค 15
นางสาวชุติมา
วงษ์วิเศษ
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวชียงใหม่
นายอาคม
จุลธง
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
นายฉัตรชัย
จอมเดช
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
นายอัครพล
สมบัตินันท์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2
นายดุสิต
อภัยสุวรรณ
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
นางดวงแก้ว
แสนงาย
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
นางนภัสวรรณ
แสงมณี
ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันฯ วิทยาเขตเชียงใหม่
122. นางณฐมน ...

90. นางสุชานาถ
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

-5122. นางณฐมน
123. นายปัณณทัต
124. นายทวีศักดิ์

ปัทมะสุคนธ์
ใจทน
ใจคาสืบ

125.
126.
127.
128.

บุญทัน
ศรีสุนาครัว
โนวัฒน์
เกียรติศิริโรจน์

นายสมเกียรติ
นางอาจารี
นางนารีรัตน์
นางพรจันทร์

129. นางสาวศศิเมษ

ฟองสา

130. นางสาวอาภาพัชร์
131. นายสุวิทย์
132. นางสาวบุษรา

นาทอง
เชษฐรตานนท์
แก้วสม

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

นายสุริยา
นายสมศักดิ์
นายโชติ
พ.ต.อ. อภิชาติ
นายธีรวุธ
นางสาวฉัตรลดา

เดชอินทร์
แสนสุข
ทองเอียด
รักพงษ์
ยะอูป
สินธุสอน
แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
นายไพรัตน์
ทับประเสริฐ

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

นายอานาจ
นายชาญวุฒิ
นายกมล
พ.ต.ท. ณัฐพล
นางสาวฉัฐพร
นายแพทย์กิตต์กวี
นางประนอม
นายวิรัช
นายอุดม
นางรชยา
นางพจนีย์
นางสาวสรันยา
นางลมัย

เรืองแสง
เมธีกุล
นวลใย
ชุ่มบัวตอง
งามเกลี้ยง
โพธิ์โน
ปิยะสาธุกิจ
จิโรจน์พงศา
ม้าเมือง
ฮั่นตระกูล
แสนลา
สุวรรณวัฒน์
รุ่งทรัพย์รังษี

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน) ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือ
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ผู้อานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์ส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) จังหวัดชียงใหม่
(แทน) ปศุสัตว์เขต 5
ผู้อานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่ง เสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
(แทน) ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
154. นายสุกิตติ์ ...

-6154. นายสุกิตติ์
155. นายดุสิต

รักชาติ
จันทรกานต์

156. นายรักษ์ชาติ
ริ้วทอง
157. ดร.กษมา
ประสงค์เจริญ
158. นางพรหมภัสสร
ฐณัฏฐ์วุฒิ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต 3 เชียงใหม่
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรภาคที่ 3

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
การแนะนาผู้บริหารที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 13 คน ดังนี้
1. นายชัยนรงค์ นันตาสาย
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายอาเภอสันกาแพง
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอแม่ริม
2. นายกิติพัฒน์ กะวัง
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายอาเภอดอยสะเก็ด
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอสอง จังหวัดแพร่
3. นายภควัต ขันธหิรัญ
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายอาเภอแม่ริม
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. นายยุทธพงศ์ ไชยศร
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายอาเภอจอมทอง
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาว
5. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายอาเภอไชยปราการ
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอเวียงแหง รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอดอยสะเก็ด
6. ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายอาเภอแม่ออน
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายอาเภอแม่วาง
ตาแหน่งเดิม
หัวหน้ ากลุ่ม งานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง
อาเภอสันกาแพง รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอกัลยาณิวัฒนา
8. นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายอาเภอดอยเต่า
ตาแหน่งเดิม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครงอาเภอแม่แตง
รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
9. นายณฐกร ...

-79. นายณฐกร ภัทรวนนท์
ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งเดิม
10. นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์
ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งเดิม
11. นายวัชระ เทพกัน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งเดิม
12. นายโอภาพล บัวศรี
ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งเดิม
13. นายอนุชา ศิริบวรเดช
ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งเดิม

รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอสะเมิง
จ่าจังหวัดลาพูน รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอดอยหล่อ
หัวหน้ ากลุ่ม งานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร
นายอาเภอเวียงแหง
หัวหน้ ากลุ่ม งานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง
อาเภอเชียงดาว
นายอาเภอกัลป์ยาณิวัฒนา
หัวหน้ ากลุ่ม งานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง
อาเภอฝาง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)
สาขาเชียงใหม่
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขลาปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ
นายอาเภอที่ได้รับการแต่งตั้งและมีการย้ายภายในจังหวัดทั้ง 12 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบาย
เกี่ยวกับบทบาทของนายอาเภอในการดูแลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัว รวมถึง การลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกั น
โรคติดเชื้อโควิด – 19 รวมถึงสถานการณ์ชายแดนที่จะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาที่จะต้องมีการดูแลและดาเนินงาน
ในส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อตั้ งจุดสกัด/จุดตรวจการเดินทาง และให้น ายอาเภอเร่ง ประสานงานกับองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การดาเนินงานของส่ วนราชการระดั บพื้น ที่และอาเภอ สิ่ง ที่มุ่ง หวัง คือ การส่ง เสริ ม
เกษตรกรให้ มีร ายได้ ในภาวะภัย แล้ ง/ฝนตกไม่ ทั่ วถึ ง ขอให้ น ายอ าเภอประสานกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ อ ง
พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ าจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้
จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจัง หวัดเชียงใหม่ ครั้ง ที่
4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านทางระบบ Zoom Meeting นั้น
เลขานุการ ...

-8เลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ประกอบด้ ว ยเอก สาร 25 หน้ า โดยมี
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ www.chiangmai.go.th หั ว ข้ อ ประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และระบบส านั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดาเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564
ทั้งนี้ มีหน่วยงานขอแก้ไขและเพิ่มเติม รายชื่อผู้เข้าร่ วมประชุม จานวน 9 หน่วยงาน คือ อาเภอสันป่าตอง,
อาเภอฮอด, อาเภอสะเมิง, อาเภอไชยปราการ, ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพง อาเภอ
แม่ออน ตามพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่, สานักประชาสัมพันธ์เขต 3, พิพิธภั ณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
สถาบั นพัฒ นาการเด็ กราชนคริ นทร์ และสถานี วิทยุ กระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จั ง หวัด เชียงใหม่ ทั้ง นี้
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 สรุ ป การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
คลั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นางสาววาสนา สมมุ ติ ) ได้ ร ายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยและแจ้ ง หนั ง สื อ เวี ย นเพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
(ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายการ

PO

เบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย

การใช้จ่าย
(PO+เบิกจ่าย)

ร้อยละการ
ใช้จ่าย

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 3

สูงกว่า
เป้าหมาย

- ภาพรวม

23,705.49

3,276.33

17,449.56

73.61

20,725.89

87.43

77.00

10.43

- ประจา

14,429.20

114.11

13,015.34

90.20

13,129.45

90.99

80.00

10.99

3,162.22
4,434.22
47.80
9,276.29
7,596.44
81.89
65.00
16.89
- ลงทุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19)
75.13
370.69
29.62
1,251.68
445.82
35.62
-ภาพรวม
- เงินกู้
- งบกลาง

1,163.48

72.05

315.37

27.11

387.42

33.30

88.20

3.08

55.32

62.72

58.40

66.21

270.657

1,828.72

83.81

2,099.38

96.21

งบประมาณเหลื่อมปี
ปี 2563

2,182.02

ณ วันที่ ...

-9ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 138 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จ านวน 128 หน่วยงาน
องค์การมหาชน จานวน 2 หน่วยงาน กรมจังหวัด จานวน 2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 หน่วยงาน เทศบาล จานวน 5 หน่วยงาน จากการติดตามผลการดาเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า มีผลการด าเนินการสูงกว่ากาหนดตามเป้าหมายไตรมาสที่ 3 ภาพรวม
ร้อยละ 77 งบลงทุนร้อยละ 65 ทั้งหมดจานวน 121 หน่วยงาน ยังเหลืออีก จานวน 17 หน่วยงาน ที่ยังมีผลการ
เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันต่า กรณีเงินเหลือจ่ายหากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจะใช้จ่ายภายในปี ต้องเร่ ง
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งการกันเงินไว้ใช้จ่ายต้องเป็นกรณีมีหนี้ผูกพัน สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณจากระบบ GFMIS ที่มีผลการเบิกจ่ายต่า คือ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ในส่วนของเงินกู้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ สานักงานพัฒนาภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา และสานักงานส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ส่ วนเงินกู้งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ , ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
และมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ และในส่ วนที่มี การเบิกจ่ ายที่อยู่ในเกณฑ์ ที่ต่า คือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สาธารณสุ ข
โรงพยาบาล ซึ่งได้รับงบประมาณแต่ไม่มีผลของการก่อหนี้ผูกพัน ต้องเร่งดาเนินการภายในปี พ.ศ. 2564 ตามมติของ
คณะกรรมการเงินกู้งบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่มีการเบิกจ่ายที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
2564 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ดาเนิน
การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐอาจ 1. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะกรณีการ ประชุมจะส่งโดย e-mail ก็ได้
ประชุ มพิ จารณาเอกสารการจัดซื้ อจั ดจ้ างหรื อการ
ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดาเนินการ ดังนี้
น าเสนองานหรื อ การประชุ ม พิ จ ารณาพั ส ดุ ที่ ไ ม่ 1.1 จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่าน
จาเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
พัสดุที่ส่งมอบนั้น
1.2 จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้
1.3. จัดทารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
1.4 จั ดให้ มี การบั นทึ กเสี ยงหรื อทั้ ง เสี ยงและภาพ
แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลา
ที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.5 จั ดเก็ บข้ อมู ลจราจรอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของผู้ ร่ ว ม
ประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
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กระบวนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
2. การประชุมที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้หน่วยงานของ
รั ฐ ต้ องด าเนิ นการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. มาตรฐานการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ยของการ
ประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ และมาตรฐานระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนิ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดาเนินการตามประกาศ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั ง คม และตาม
ประกาศสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กาหนด
3. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายและผู้เข้า
รวมประชุ ม สามารถได้ รั บค่ า ตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด

สาหรับการประชุมพิจารณาเอกสารเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง (TOR) พิจารณาจากเอกสารที่
ผู้เสนอของคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการต่างๆ ซึ่งการประชุมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง
เป็นการประชุมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจรับทางกายภาพ ขอให้กาหนดตามแนวทางในที่ประชุมตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เพราะหาก
ไม่กาหนดตามขั้นตอนจะทาให้การเข้าร่วมประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น และ
การพิจารณาผลการประชุมครั้งนั้นจะถือว่าไม่ถูกต้อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) ในส่วนที่ 1 สาหรับภาพรวมให้
ทุกส่วนราชการดาเนินการให้ไ ด้ ตามเป้าหมายไตรมาสของการเบิก จ่ายงบประมาณ ถึ ง แม้ง บประมาณใน
ภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในลาดับที่ 1 แต่บางหน่วยงานก็ยังมีการเบิกจ่ายไม่ถึงเป้าหมายที่กาหนด ส่วนที่ 2
งบลงทุ น อยู่ ใ นล าดั บ ที่ 4 ในการเบิ ก จ่ า ยต้ อ งเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น จะมี ผ ลใน
ปีง บประมาณนั้น หากสิ้น ปีง บประมาณไม่ท าการก่อ หนี้ และไม่ส ามารถกั นเงิน ได้ หากไม่ มีห นี้ต้ องเร่ ง รั ด
ทุกภาคส่วนราชการในการก่อหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง สามารถขยายผลการเบิก จ่ ายมาอยู่ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะสิ้นสุดในปีนี้ หากทุกภาคส่วนราชการไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ก็จะถูกพับไป
ตามอานาจของ พ.ร.บ. งบประมาณฯ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัด ติดตาม กากับ ในส่วนราชการต่าง ๆ
และสถานการณ์โควิด -19 ได้มี หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวัน ที่
13 พฤษภาคม 2564 มีการดาเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการประชุมสื่อออนไลน์ การตรวจรับ การพิจารณา
ผลต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการเป็นไปตาม พระราชบัญ ญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ให้ทุ กส่วนราชการศึก ษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากสานักงานคลั ง จัง หวัดเชียงใหม่
เพื่อจะได้แก้ไขแนวทางชี้แจงให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดาเนิน ...

- 11 3.2 การด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)
หัว หน้า ส านั ก งานจั งหวั ดเชี ยงใหม่ (นางอุบ ลรัต น์ พ่ ว งภิญ โญ) จัง หวั ด
เชี ย งใหม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 14 โครงการ 47 กิจกรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท แยกเป็น
งบลงทุน จานวน 26 รายการ งบประมาณ 291,011,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.76 งบดาเนินงาน
จานวน 21 กิจกรรม งบประมาณ 30,606,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 งบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
จานวน 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ผลการเบิกจ่ายและผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม
2564 จังหวัดเชี ยงใหม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่า ย ก่อ หนี้ผูก พันทั้ง หมด จานวน 222.67
ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.15 โดยมี ผลการเบิ ก จ่ า ย จ านวน 11,639,415.69 ล้ านบาท คิ ด เป็ น
ร้อยละ 3.51 ผลการก่อหนี้ผูกพัน (PO) จานวน 211,028,263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.64 ผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามระบบกรมบัญชีกลาง ยอดการกันเงินของสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 90 ล้านบาท
และเนื่องจากขณะนี้ยังมีข้อขัดข้องในเรื่องของการดึงข้อมูล PO ในระบบ ในส่วนนี้สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะเร่ ง ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 30 พฤษภาคม 2564 และจะมี
งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก จานวน 117 ล้านบาท รวมยอดการกันเงิน ทั้งหมดจานวน 211 ล้านบาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) งบพัฒนาจัง หวัด
ขอให้ส่วนราชการเร่งดาเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อการพิจารณางบประมาณในปี พ.ศ 2565
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว
ผู้ แทนส านั กงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬาจั งหวั ดเชี ยงใหม่ (นายจั กรพงษ์
สิทธิหล่อ) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัง หวัดเชียงใหม่รับผิดชอบการดาเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่
ด้านการท่องเที่ยว ตามกรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 2564 แบ่งประเด็นยุทธศาสตร์เป็น
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอยู่ในประเด็นที่ 1. คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า
เชื่อ มโยงธรรมชาติ วั ฒนธรรม สุ ขภาพ และเศรษฐกิจท้ องถิ่น โดยมีแ นวทางการพัฒ นาดั ง กล่ าว จานวน
5 แนวทาง คือ 1. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการ 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นเชื่อมโยง
สู่ร ะดั บ สากล 3. ส่ งเสริ ม และศัก ยภาพโครงสร้า งพื้น ฐาน และสิ่ ง อานวยความสะดวกทางการท่อ งเที่ ย ว
4. ส่ ง เสริมยกระดับมาตรฐานและสร้า งนวั ตกรรมเพื่อเพิ่มมู ลค่า การท่องเที่ย วบนฐานการมีส่ว นร่ว มของ
ทุกภาคส่วน และ 5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว สาหรับประเด็น
การพัฒนา ...
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มูล ค่ า เชื่ อมโยงธรรมชาติ แ ละเศรษฐกิจ ท้ อ งถิ่ น โครงการที่ 2 ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มู ล ค่ าเชื่ อ มโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้อ งถิ่น และโครงการที่ 3 ส่ง เสริมการท่องเที่ยวเพิ่ม มูลค่าเชื่ อมโยงสุ ขภาพและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น และมีตัวชี้วัด 2 โดยมีตัวชี้วัด คือ 1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้ น และ
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
สรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 (ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ฯ) จานวน 14 โครงการ 30 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 334.6 ล้านบาท ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม รวมงบประมาณ 220 ล้านบาท โดยมี 2 โครงการใหญ่ที่
ได้รับมอบหมาย คือ 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น
รวมทั้ง สิ้ น 3 กิ จกรรมหลั ก งบประมาณ 217,028,000 ล้ า นบาท (หน่ วยด าเนิ น งาน คื อ ส านัก งาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/สานักงานพัฒนาชุมชนจัง หวัดเชียงใหม่ /แขวงทางหลวงเชียงใหม่
ที่ 1,2,3 และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่) โดยมีจานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ได้ รับ การพั ฒนา จ านวน 11 แห่ ง 2. โครงการส่ ง เสริม การท่ องเที่ ย วเพิ่ม มูล ค่า เชื่ อมโยงวัฒ นธรรมและ
เศรษฐกิจท้อ งถิ่น รวมทั้ งสิ้น 1 กิจ กรรมหลัก (กิจกรรมสนั บสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จัง หวั ดเชียงใหม่ )
งบประมาณ 1,500,000 บาท โดยมีการปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมจากการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับเป็น
การจั ดงานเทศกาลสงกรานต์ (หน่ว ยด าเนิน งาน คือ ส านั กงานวัฒ นธรรมจั ง หวัด เชี ยงใหม่) รวมจานวน
2 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 218,528,000 บาท
แผนงาน/โครงการงบพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จานวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยนวัตกรรม งบประมาณจานวน 455,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบปพั ฒนาจั ง หวั ดเชี ยงใหม่ ปร ะ จ า ปี จานวน
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(บาท)
โครงการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเพิ่ มมู ลค่ า
เชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น
กิ จกรรมการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวชุ มชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรม
1. กิ จกรรมพั ฒนาการบริ หารจั ดการการ
ท่ องเที่ ยวของชุ มชนด้ วยนวั ตกรรม
งบประมาณ 175,000 บาท (ดาเนินการ 455,000
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 4-5
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด)
2. กิ จ กรรมจั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั นธ์
สมั ย ใหม่ ข องการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
เชียงใหม่ งบประมาณ 280,000 บาท
(อยู่ระหว่างดาเนินงาน)

2563
ต.ค

พ.ย

2564
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

- 13 สถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562-2563 ช่วงประจาเดือน มกราคม ธันวาคม
ปี
2563
2562
% Change

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 - 2563
รวม (คน)
ชำวไทย
ชำวต่ำงชำติ
6,007,763
5,443,027
564,736
11,165,860
7,691,453
3,474,407
-46.20
-29.23
-83.75

สถิติจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดือนมกราคม – เมษายน 2564
ปี
รวม (คน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
2564
1,456,425
1,443,498
12,927
2563
2,158,144
1,622,366
535,778
% Change
-32.51
-11.03
-97.59
สถิติจำนวนรำยได้จำกนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 - 2563
รวม (ล้ำนบำท)
ชำวไทย
ชำวต่ำงชำติ
ปี
2563
49,841
42,474.32
7,366.71
2562
110,670
67,231.49
43,438.84
% Change
-54.96
-36.82
-83.04
สถิติจานวนรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดือนมกราคม - เมษายน 2564
ปี
รวม (ล้านบาท)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
2564
10,453
10,341.71
110.90
2563
22,005
14,842.70
7,161.90
% Change
-52.52
-30.32
-98.45
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้
1. กิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทาง Sealed Route ในพื้นที่ Sand box กาหนดจัดในวันอาทิตย์
ที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ เส้นทางอาเภอแม่ริม – อาเภอแม่แตง เพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชุมชน
สร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชีย งใหม่ ตามเส้นทาง Sealed Route
ในพื้นที่ Sand box
2. กิจกรรม ...

- 14 2. กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ เชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาปาง
และจังหวัดลาพูน กาหนดจัดในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564
3. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา (เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน)
โดยการจั ด กิ จกรรมส่ งเสริ มการท่ องเที่ ย วประเพณี ท้ องถิ่ นวิ ถี ล้ านนา จ านวน 4 ครั้ ง ในพื้ น ที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564
4. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมภายในงาน Lanna Expo 2021
โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาคเอกชนด้าน
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่ง เสริมการท่องเที่ยว ภายในงาน Lanna Expo 2021
ระหว่างวันที่ 17 – 26 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ
- จัดงาน Northern Long Stay Fair 2021 อาทิ การออกบูทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว, Pavilion/นิทรรศการการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว, ข้อมูล
องค์ความรู้ ศักยภาพความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับการท่องเที่ยว เป็นต้น
- จั ดประชุ มเพื่ อสร้างเครื อข่ ายธุ รกิจ Long Stay ในกลุ่ มจั ง หวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 และ
กลุ่มล้านนาภูมิภาคอื่น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมสาธิต การแสดงสินค้า/การบริการ
ท่องเที่ยว สาธิตวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม จุดถ่ายภาพ
- กิจกรรมของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเครือข่าย We Love Chiang Mai อาทิ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม สปา แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว การจาหน่ายอาหาร
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ – ภูเก็ต
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) ในช่วงนี้ สถานการณ์โควิด -19
รายได้การท่องเที่ยวและจานวนนักท่องเที่ยวลดลงตามสถานการณ์ ต้องมีการดาเนิน ตามยุทธศาสตร์ 2-3
กิจกรรม แนวทางทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ เร่งดาเนินการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งวางแผนแนวทางการเชื่อมโยง
และสนับสนุนการท่องเที่ยว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (รองรัฐพล นราดิศร) มีแนวทางการเชื่อมโยงรองรับการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรม Sand Box หลักการที่ 1 การจัดทาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยว
เข้ามาหากมีความพร้อมในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพื้นที่นาร่องในการเปิดพื้นที่
คื อ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ รั บ วั ค ซี น โดยประมาณ 400,000 โดส เพื่ อ เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ มี
การประชุม พร้อมเสนออาเภอที่พร้อมเป็นพื้นที่ Sand Box 3 อาเภอ และหน่วยงานภาคเอกชน คือ อาเภอ
ดอยเต่า, อาเภอแม่ริม, อาเภอแม่แตง เพิ่มเติม อาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเรื่องของการท่องเที่ยว
และการขนส่ ง คมนาคม หลั ก เกณฑ์ ก ารสร้ า งการรั บ รู้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มพี่ น้ อ งประชาชนในพื้ น ที่ 3 อ าเภอ
ได้ดาเนินการไปเรียบร้อย มีการประชุมพื้นที่ของอาเภอ ซี ลรูทส์ (Sealed Routes) พื้นที่ดาเนินการเรื่อง
การเดินทาง การไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ของอาเภอนั้น ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่อื่นที่ไม่ได้อยู่
ในซีลรูทส์ ...

- 15 ในซีลรูทส์ (Sealed Routes) หลักการที่ 2 ในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ได้ ร้อยละ 70 ของพื้นที่นั้นๆ ผู้ที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวต้องมีการฉีดวัคซีนตามโสที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดไว้และสร้างภูมิคุ้มกัน หลักการที่
3 การท า SOP (Standard Operating Procedure) มาตรฐานกลางที่จ ะปฏิ บัติ ตัว การเว้น ระยะห่ า ง
การสวมหน้ า กาก มาตรฐาน 6 ประการ ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ด าเนิ น การตามที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องเสนอเข้าศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) เบื้องต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการวางแผนเรื่องของการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จ ภายใน
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 มาตรฐานการปฏิบัติการจัดการดังกล่าว ให้นายอาเภอเปิดเวทีในเรื่อของ
การจัดทากิจกรรม Sand Box ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่ เพราะอาเภอเมืองเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้น
การรับนักท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ต้องเป็นหน่วยงานที่จะประสานองค์กร
ของการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรม We love chiangmai รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับ
พี่น้องประชาชน โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการประชาคมกับ ประชาชนในพื้นที่ เรื่องการประชุม
กานันผู้ใหญ่บ้าน/การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะให้องค์กร
กระจายออกไปในระดั บ พื้ น ที่ และหากมี พื้ น ที่ ส่ ว น ใดมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะด าเนิ น การให้ ป ระสานกั บ
ทางหน่วยงานเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้การมีส่ วนร่วมของขั้นตอนแรก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีแผนเพื่อเปิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อขอรับการสนับสนุนการวัคซีนเพิ่ม
ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขในเรื่องเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
3.3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจัง หวัด-ภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางสาวสุวลี ทองทัพ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แม่ ฮ่ อ งสอน ล าปาง และล าพู น ได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
281,179,500 บาท จ านวน 11 โครงการ แยกเป็ น รายจ่ า ยประจ า จ านวน 52,323,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 18.61 รายจ่ายลงทุน จานวน 223,856,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.61 รายจ่ายอื่น
จ านวน 5,000,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.78 ก่ อ หนี้ ผู ก พั น เบิ ก จ่ า ยเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เป็ น เงิ น จ านวน
14,3005,103 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.09 และอยู่ระหว่างการดาเนินงาน จานวน 250,873,712.85
บาท คิดเป็นร้อยละ 89.22 ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายส าเริ ง ไชยเสน) ผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และแม่ฮ่องสอน) ที่เป็นยุทธศาสตร์
ตามกลุ่มจังหวัด ขอให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 โดยการชี้แจง
4.1.1 สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรค
โควิด – 19 และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล
นายแพทย์ ...

- 16 นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายแพทย์ จ ตุ ชั ย มณี รั ต น์ )
สถานการณ์โ รคโควิ ด – 19 ทั่ วโลกพบผู้ ติด เชื้ อ สะสม จ านวน 169,078,446 คน รั ก ษาหายจ านวน
94,828 คน อยู่ระหว่างการรักษา จานวน 150,704,062 คน เสียชีวิต จานวน 3,512,232 คน ประเทศ
ที่พ บผู้ ติ ดเชื้อ มากที่สุ ด 3 ล าดับ แรก ได้แ ก่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ประเทศอิ นเดีย และประเทศบราซิ ล
แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อลดล งเนื่องจากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สาหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ
สะสม ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จานวน 141,217 ราย เพิ่มขึ้นจานวน 3,323 ราย ประเทศที่
ประสบความสาเร็ จในเรื่ องของการควบคุ ม สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดการติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) เป็นประเทศแรก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถานการณ์
โรคโควิด - 19 สาหรับประเทศไทย ในระลอกเดื อนเมษายน - พฤษภาคม 2564 มีจานวนผู้ ป่วยสะสม
112,354 ราย มีผู้เสียชีวิต จานวน 826 คน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศสะสม เป็นอันดับที่ 5
จานวน 4,506 คน การระบาดในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกิดจาก ตลาด ชุมชนแออัด แค้มป์และ
โรงงาน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากครอบครัวและสถานที่ทางาน นโยบายของจังหวัดเชียงใหม่จะฉีดให้
ถึงร้อยละ 70 ของจานวนประชากรที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเร็วที่สุด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
สถานที่ฉีดวัคซีน Covid 19 จังหวัดเชียงใหม่
สังกัด

สถานที่

รัฐสังกัด สป. 28 แห่ง

โรงพยาบาลชุ น ทุ ก แห่ ง /โรงพยาบาลทั่ ว ไปทุ ก แห่ ง /โรงพยาบาล
นครพิงค์/โรงยิม 2 สนามกีฬา 700 ปี (รพ.นครพิง ค์)/ห้างพรอมเมนาดา (สสจ.ชม.)/ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล เชี ย งใหม่
(สสจ.ชม.)/ศูนย์อาหาร ศูนย์แสดงสินค้าฯ (สสน.ชม.)

รัฐนอกสังกัด สป.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ /โรงพยาบาลประสาท/โรงพยาบาล
สวนปรุง/โรงพยาบาลดารารัศมี/โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพ (แม่และเด็ก)/
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ/โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง

เอกชน

โรงพยาบาลแมคคอร์มิก/โรงพยาบาลราชเวช/โรงพยาบาลลานนา/
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ/โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล/
โรงพยาบาลกรุ ง เทพ เชี ย งใหม่ /โรงพยาบาลเซ็ น ทรั ล เมโมเรี ย ล/
โรงพยาบาลเทพปัญ ญา/โรงพยาบาลเชี ยงใหม่ เมดิ คอลเซ็ นเตอร์ /
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม/ โรงพยาบาลเอ็ม ที อินเตอร์เมด

เป้า หมายก าหนดให้แ ต่ล ะสถานที่ฉี ดวัค ซีน ให้ไ ด้ จ านวน 2,000-3,000 คน/
สถานที่ข้อมูลการจองวัคซีนในระบบหมอพร้อม จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายเร่งการฉีดวัคซีน ในสัปดาห์แรกของ
เดือนมิถุนายน ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากการกระจายให้จานวนคนจองมาฉีดในแต่ละวันมีความไม่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอาเภอรอบนอกจึงจาเป็นที่จะต้องมีระบบในการนาประชากรเข้ามาเพื่อฉีดวัคซีน
จึงจาเป็น ...

- 17 จึงจาเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนให้เหมาะสมและครอบคลุมจานวนประชากรที่เข้ามาให้มากที่สุดในแต่ละวัน และ
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่มีระบบการจัดการฉีดวัคซีนในรูปแบบลักษณะขององค์กร ซึ่งได้ทดสอบไปแล้วนั้นให้กับ
บุค ลากรข้า ราชการครู ในเขตอาเภอเมือ งเชี ย งใหม่ ทั้ง หมดที่ หน่ ว ยฉี ด ตามสถานที่ ณ โรงเรี ยนมงฟอร์ ต
ราชวิทยาลัย เชียงใหม่ รวมจานวนบุคลากรครูทั้ง สิ้น จานวน 4,000 คน สามารถที่จะดาเนินการได้ภายใน
2 วัน และการระดมฉีดภายในองค์กรจะถูกนามาใช้ที่จัง หวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเขตในพื้นที่อาเภอเมือง
เชียงใหม่ ความครอบคลุมการเปรียบเทียบ การสารวจความต้องการได้รับวัคซีน Covid-19 เปรียบเทียบ
รายอาเภอในแต่ละอาเภอจากกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน และ อสม. รวมประชากรทั้งหมด 636,000 คน อาเภอที่มี
การสารวจไม่ตรงตามเป้าหมาย คือ อาเภอแม่แตง, อาเภอดอยหล่อ, อาเภอเมืองเชียงใหม่, อาเภอเชียงดาว
และอาเภอฝาง ที่ยั งไม่มีความสามารถเข้าถึง ในเรื่องกระบวนการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในระดับ
ครัวเรือน สัดส่วนในการตัดสินใจเข้ารับ บริการฉีดวัคซีนและร้อยละผลการสารวจเทียบเป้าหมาย แยกราย
อาเภอตัวอย่างอาเภอที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 70 คือ อาเภอดอยหล่อ, อาเภอแม่ริม, และ
อาเภอแม่ออน สาหรับอาเภอที่มีเป้าหมายการฉีดวัคซีน ไม่ถึงร้อยละ 70 ต้องเร่งดาเนินการ เพราะต้องทาให้
เป็นพื้นที่ Sand Box และมีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 70 ของแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างอาเภอที่มียอด
ไม่ถึงร้อยละ 70 คือ อาเภอดอยเต่า, อาเภอจอมทอง และอาเภอแม่แตง ที่เข้าร่วม Sand Box ประสงค์จะฉีด
ว้คซีนอยู่ที่ร้อยละ 45 หากทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการดาเนินการให้ประชากร
ในพื้นที่ประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากกว่า ร้อยละ 70 จึงจะสอดคล้องกับทางนโยบายของรองผู้ว่าราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายรั ฐ พล นราดิ ศ ร) กระแสที่ จ ะสร้ า งการรณรงค์ ก ารฉี ด วั ค ซี น โควิ ด - 19
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทาป้ายการรณรงค์ ฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะช่วยสร้างกระแสในการเพิ่มในการฉีดวัคซีนให้มากยิ่งขึ้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) อยากทราบในส่วนของอาเภอฝาง
เรื่องของความครอบคลุม การสารวจในการฉีดวัคซีนที่ไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์
ผู้แทนอาเภอฝาง ในขั้นตอนแรกมีการลงพื้นที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เนื่องจาก
ประชากรยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของตัววัคซีนที่จะได้รับ จึงทาให้การสารวจการลงพื้นที่ในอาเภอฝางไม่ถึง
เป้าหมายตามที่ต้องการ แต่จะมีการแก้ไขและดาเนินการขั้นตอนต่อไป คือ การเคาะประตูบ้านพร้อมสารวจ
เพื่ อให้ค วามรู้ ความเข้ าใจ ในเรื่อ งของวั ค ซีน ที่จ ะได้ รับ ให้ เ กิด การยอมรั บ เข้ าร่ ว มการฉี ดวั คซี น ที่เ พิ่ม ขึ้ น
ตามลาดับ
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ (นายแพทย์ จตุชั ย มณีรัต น์) การลงพื้ นที่ใ น
อาเภอฝาง การสารวจลงไปได้เพียงร้อยละ 15 ของครัวเรือนที่มีทั้งหมด ยังเหลืออีกร้อยละ 85 ของครัวเรือน
ที่ไม่ได้รับข้อมูลและการเข้าถึ งการฉีดวัคซีน และในร้อยละ 15 ของครัวเรือนที่เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจมี
กระแสตอบรับมากกว่า อาเภออื่นๆ มากกว่าร้อยละ 55 ในจานวนครัวเรือนที่ไม่มาก และอีก ร้อยละ 85 ของ
ครัวเรือนในอาเภอฝาง เข้าถึงข้อ มูลการฉี ดวัคซีนในระดับปฏิ บัติการ ให้ทาง รพสต. ลงพื้นที่พ ร้อมข้ อมู ล
รายชื่อ/จานวนบุคคลในครัวเรือนบ้านเลขที่นั้น เพื่อสารวจความต้องการในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ภายในวันที่
7 มิถุนายน 2564
รองผู้ว่าราชการ ...

- 18 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) ให้ดาเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
อาเภอสีแดง คือ อาเภอแม่แตง, อาเภอดอยหล่อ, อาเภอเมืองเชียงใหม่, อาเภอเชียงดาว และอาเภอฝาง ให้มี
จานวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid - 19 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อทาให้เป็นพื้นที่ Sand Box ภายในวันที่
7 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.1.2 มาตรการการป้อ งกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ
โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
ปลั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายกนก ศรี วิ ชั ยนั น ท์ ) มาตรการการป้ องกั น และ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังมีคาสั่ง ดังนี้
1. ค าสั่ ง คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 53/2564 ลงวั น ที่
16 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจานวนมาก โดยห้ามจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ทุกรูปแบบ, ศาสนพิธี ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ปกครองในแต่ละศาสนา,ห้ามจัดงานรวมคนมากกว่า
50 คนขึ้นไป,ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด, ทาบัญชีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม ส่ง สสอ.
ทันที ที่ เสร็ จงาน ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั นที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนกว่ าจะมีค าสั่ ง เปลี่ ยนแปลง โดยมีค าสั่ ง และ
ประกาศที่สาคัญ ดังนี้
2. ค าสั่ ง คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 54/2564 ลงวั น ที่
16 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. สถานบริการ
สถานประกอบการฯ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการ อาบน้า สถานประกอบการ อาบ
อบนวด 2. โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร 3. สวนน้า สวนสนุก 4. สวนสัตว์ 5. ลานสเก็ต โรลเลอร์เบลด
6. โต๊ะสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด โบว์ลิ่ง 7. ร้านเกม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต 8. สระว่ายน้า 9. โรงเรียนสอนศิลปะ
การต่อสู้ ยิม ฟิตเนส 10. สถานรับ-เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11. สถานดูแลผู้สูงอายุ 12. สถานที่สัก-เจาะ
ผิวหนัง/ร่างกาย 13. โรงเรียนสอนลีลาศ/เต้นรา โดยมีมาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจากัดเวลาเปิดปิด
สถานที่ ดังนี้ 1. ร้านอาหาร (ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและขายอาหาร เครื่องดื่ม นั่งกินในร้าน ได้ถึงเวลา
23.00 น. 2. ห้ างสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ การค้ า (เปิ ด ได้ ถึ ง เวลา 21.00 น. งดเว้ นกิ จกรรมส่ ง เสริ มการขาย)
3. ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่ขายสินค้าตอนกลางคืนเป็นประจา (เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.
เริ่มเปิดได้เวลา 04.00 น.) 4. ร้านเสริมสวย ตัดผม (เปิดได้เฉพาะ สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้รอ
ในร้าน) 5. สถานบริการควบคุมน้าหนัก/สถานเสริมความงาม (เปิดได้ เว้นการทาส่ วนใบหน้า และต้องไม่มีผู้รอ
ในร้าน) 6. สนามกีฬา (สถานที่ออกกาลังกายในร่ม ปิดให้บริการ/กลางแจ้ง ที่โล่ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. /
จัดการแข่งขันกีฬาได้ แบบไม่มีผู้ชม) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
3. คาสั่งคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 55/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2564 เรื่อง กาหนดมาตรการใช้อาคารหรือสถานที่ โดยอาคาร สถาบันการศึกษา ทุกประเภท ใช้ได้เฉพาะการ
คั ดเลื อกผู้ เข้ าเรี ยน/ผู้ ข้ ารั บการคั ดเลื อกมากกว่ า 50 คนขึ้ นไป ต้ องได้ รั บ การอนุ ญ าตจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
4. คาสั่งคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 56/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2564 เรื่อง มาตรการการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจานวนมาก เฉพาะบางพื้นที่ ได้แก่ ตาบลทุ่งต้อม
อาเภอสันป่าตอง ...

- 19 อาเภอสั นป่ าตอง, ตาบลแม่ นะ อาเภอเชี ยงดาว, ตาบลเชิง ดอย อาเภอดอยสะเก็ ด, ตาบลเปี ยงยาง อ าเภอ
อมก๋ อย (ห้ ามจั ดงาน รวมคนมากกว่ า 10 คนขึ้ นไป และมาตรการอื่ น ให้ ปฏิ บั ติ ตามค าสั่ ง คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 53/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2564
5. คาสั่งคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 57/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจานวนมาก เฉพาะพื้นที่ตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทอง
โดยห้ามจัดงาน รวมคนมากกว่ า 10 คนขึ้นไป และมาตรการอื่น ให้ปฏิบัติ ตามค าสั่งที่ 53/2564 ลงวันที่
16 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564
6. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 11) ประกาศ ณ วันที่
20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า โดยขอความร่วมมือให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
รถขนส่งสินค้าทุกประเภท เข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ทุก 7 วัน และ
ปฏิ บัติ ตามมาตรการป้องกันโควิ ด -19 อย่ างเคร่ง ครัด พร้ อมแสดงเอกสารการตรวจต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่
ซึ่งสามารถตรวจได้ ณ โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน สถานที่จังหวัดได้กาหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนกว่าสถานการณ์
ของโรคจะสงบ
รองผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดเชีย งใหม่ (นายสาเริ ง ไชยเสน) มาตรการและค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการแบ่งกลุ่มของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดเชียงใหม่
ทาให้สถิติรายวันยอดผู้ติดเชื้อลดลง ขอให้ดาเนินการให้จานวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 มียอดเป็นศูนย์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องวาระงานสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมิถุนายน 2564
วันที่
เวลา
3 มิถุนายน 2564 ระหว่าง
วันที่ 1 –
30
มิถุนายน
2564

งาน
สถานที่
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ –
ณ ห้องรับรอง ชั้น 1
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
อาคารอานวยการ
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ขอให้จังหวัด และ ศาลากลางจังหวัด
หน่วยงาน ดาเนินการ ดังนี้
เชียงใหม่
(1) จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อม เครื่องราช
สักการะ ตามอาคารสถานที่
(2) จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประดับธงชาติคู่ธงอักษร
พระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วง
ร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่
(3) จัดทาคาถวาย ...

- 20 วันที่

เวลา

งาน
สถานที่
(3) จัดทาคาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ –
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 พร้อมนาเสนอ
ภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และอื่น
ออนไลน์ของหน่วยงาน
(4) ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ –
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางเว็บไซต์
29 มิถุนายน 2564 09.00 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
ผ่านทางระบบ Zoom
เชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
Meeting
เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขอขยายเวลาในการยื่ น ค าขออนุ ญ าตเข้ า ท าประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ าไม้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
ผู้อ านวยการสานั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวัด เชีย งใหม่
(นายอิสระ ศิริไสยาสน์) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 การเข้าทาประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้
และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่า ยังมีส่วนราชการใดเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยมีกาหนดการรับคาขอภายในระยะเวลา 180 วัน สิ้นสุดวันที่
19 ธันวาคม 2563 โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการยื่นคาขอทั้งสิ้น จาก 22 หน่วยงาน จานวน 5,309 คาขอ
ดังนี้
1. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ติดต่อกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบ ป.ส. 17 รวมจานวน 18 หน่วยงาน 5,193 คาขอ
2. ในพื้นที่ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตามแบบ ป.ส. 17 รวมจานวน 4 หน่วยงาน 116 คาขอ
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่ น
คาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีมติรับทราบ
และเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคาขออนุญาต
เข้าทาประโยชน์ในพื้ นที่ ป่าไม้ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 23 มิถุ นายน 2563 ทั้ง นี้ เมื่ อครบกาหนด
ระยะเวลา 120 วัน นั บตั้ งแต่ วั นที่คณะรัฐมนตรีมี มติ เห็ นชอบให้ขยายเวลาในการยื่ นค าขออนุ ญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในครั้งนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตอีกอย่างเด็ดขาด และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืน ให้พิจารณา
ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งรัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
โดยเอกสารการยื่นคาขอ ประกอบด้วย แบบคาขอ, รายละเอียดโครงการ, รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้น,
แผนที่แสดง ...

- 21 แผนที่แสดงภูมิประเทศ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ, หนังสือรับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ,
ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่,การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, บันทึกยินยอม
แก้ไขปัญหาราษฎร และรายงานเหตุผลความจาเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี โดยยื่นคาขอ ภายใน 120 วัน (หมดเขตรับคาขอ
วันที่ 7 กันยายน 2564) ทั้งนี้ สามารถยื่นคาขอ โดยแยกเป็น 2 กรณี กรณีเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ยื่นได้ที่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกรณีเขตพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช
2484 ให้ยื่นต่อสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) ส่วนหนึ่งในมติคณะรัฐมนตรี
ได้ ข ยายในการยื่ น ค าขออนุ ญ าตเข้ า ท าประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ทางส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้อมจังหวัด ได้แจ้งแนวทางและขั้นตอนต่าง ๆ และให้ส่วนราชการ อาเภอ ในการที่จะยื่นคาขอใน
การอนุญาต หากได้รับการอนุญาตแล้วจะได้ใช้ในการอนุญาตส่วนอื่นต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 รายงานประกาศผลการเลื อ กตั้ ง นายกและสมาชิ ก สภาเทศบาลจั ง หวั ด
เชียงใหม่ (เพิ่มเติม) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่
(นายเกรียงไกร พานดอกไม้) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้ง ที่ 57/2564 เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลของเชียงใหม่ เพิ่มเติม แยกเป็น
นายกเทศมนตรี จานวน 32 ราย สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 139 ราย เมื่อรวมกับที่ประกาศรอบแรก
แยกเป็ น นายกเทศมนตรี จานวน 121 ราย สมาชิ ก สภาเทศบาล จ านน 1,488 ราย ครบถ้ว นทุก แห่ ง
โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ect.go.th/chiangmai
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายส าเริ ง ไชยเสน) ส านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นาเรียนผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลของ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่วนราชการ อาเภอ หัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 ผลการดาเนินงานโคก หนอง นา โมเดล”
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญ สีวาโย) ขอรายงานผลการดาเนินการ
ดัง นี้ ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้น แบบการพั ฒนาคุ ณ ภาพชีวิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ป ระยุ ก ต์ สู่ โคก
หนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ได้ด าเนินการในพื้นที่ 4 อาเภอ คือ อาเภอแม่แจ่ม อ าเภอกัลยาณิวัฒนา
อ าเภอดอยเต่ า และอ าเภอสารภี มี ผลการด าเนิ น งาน กิ จ กรรมที่ 1 การฝึ ก อบรมระยะสั้ น การพั ฒ นา
เกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จานวน 9 รุ่น จาก 22 กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 671 คน กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียบรู้ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตาบล
และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือนซึ่งอยู่การขุดปรับระดับพื้นที่แปลงของครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3 การสร้างงานสร้างรายได้ โดยการจ้างงานคนในพื้นที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ (CLM) จานวน
110 คน พื้นที่ (HLM) จานวน 8 คน และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิด ...

- 22 ให้เกิดเป็นรู ปธรรมโดยมีเป้าหมายการเรียนรู้ สู่ทฤษฎีใหม่รู ปแบบ โคก หนองนา โมเดล ประจาปี 2564
จานวน 284 แห่ง จัง หวัด เชีย งใหม่ ได้ รั บงบประมาณสนั บสนุ นในการพัฒ นาเป็ นศู น ย์เ รี ยนรู้ ทฤษฎีใ หม่
โคก หนองนา โมเดล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จานวน 12,836,800 บาท ปัจจุบันได้ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้ว
จานวน 208 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดทาสัญญาหรือผู้รับจ้าง จานวน 36 แห่ง และเป็นพื้นที่ ที่มีองค์ประกอบ
ความพร้อมตามโครงการ โคก หนองนา โมเดล จะไม่ประสงค์ใช้งบประมาณทางราชการ จานวน 40 แห่ง
ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนในรูปแบบของหนองหรือบ่อ พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างความมั่นคงในแหล่ ง ทากินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติและการเชื่อมโยงวงจรชีวิตพืช/สัตว์
ให้อยู่ร่วมกันได้ อย่างยั่งยืน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) ตามแนวทางโครงการ
โคก หนอง นาโมเดล เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าได้รับการพัฒนาในเชิงของพื้นที่ โดยจังหวัดเชียงใหม่
ได้มีเป้าหมายการพัฒนาเข้าใจในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีการ
ต่อยอดโครงการออกมาเป็น โคก หนอง นา โมเดล รัชกาลที่ 10 เป็นการช่วยเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายให้
ประชาชนในพื้นที่ ขอให้ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงกระทรวงต่าง ๆ ให้การ
สนับสนุนและการดาเนินงานด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 7 แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ
7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัฐพล นราดิศร)
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. การแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น และไฟป่ า PM 2.5 ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ ขึ้ น
ประกอบไปด้วยส่วนราชการหลายภาคส่วน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่า PM 2.5 กระบวนการทางานโดยรวมทั้งหมดในระยะเวลา 365 วัน แต่จะแบ่งช่วงระยะเวลา
ในการแกไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หมอกควันไฟป่า ในห้วงระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม ของ
ทุกปี และในปี 2564 สภาพภูมิอากาศได้ช่วยบรรเทาในเรื่องของหมอกควันไฟป่าไปได้ในหลายรอบ อาจจะมี
หนักอยู่เป็นบางช่วง ส่งผลให้การดาเนินงานยัง คงไม่เสียหายมาก และการประสานงานของการมีส่วนร่วม
ภาครั ฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ได้ มีก ารสนั บ สนุ นผลงานทางวิช าการ
เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า เช่น แอปพลิเคชัน แนวทางในการบริหารจัดการทันสมัยในการแก้ไ ข
ปัญหาหมอกควันในปี 2564 ภาคเอกชน จิตอาสา ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุน และประชุม
ถอดบทเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวัง ต้องมีมาตรการในการประชุมแบบ New Normal จัดให้มีการประชุมได้
ไม่เกิน 50 คน ขึ้นไป ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กาหนดไว้ และใช้งานผ่านระบบ Zoom
Meeting ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนาแนวทางให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วม
ในการดาเนินการถอดบทเรียน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางที่สามารถนามาใช้เพื่อต่อยอดในการ
ดาเนินการในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากการคาดการณ์ในปีถัดไปไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า สถานการณ์ปัญหา
หมอกควันและไฟป่า PM 2.5 จะเป็นอย่างไร ดัง นั้น ต้องใช้กระบวนการการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่
ในระดับองค์กร การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ของอาเภอในเรื่อง
ของการเฝ้าระวังการดาเนินการ การแก้ไ ขปัญ หาอย่างยั่ง ยืน ต้องมีแนวทางในการปลูกป่าตามแนวทาง
ของ ...

- 23 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแนวคิดในการปลูกพืช จากพืชที่มีความต้องการ
การใช้ พื้ น ที่ ใ นการเกษตรมาเป็ น พื ช ที่ มี มู ล ค่ า ความต้ อ งการทางเศรษฐกิ จ มากและใช้ พื้ น ที่ ใ นการท ากิ น
ที่น้อยลง การสร้างมูลค่าของวัชพืช เศษซากใบไม้ให้มีมูลค่าโดยกระบวนการต่าง ๆ หลายภาคส่วนยัง คงมี
การด าเนิ น การ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นระดั บ พื้ น ที่ แ นวเขตหรื อ อ าเภอที่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ ป่ า ไม้
ทั้ง ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่อุทยาน เพื่อแก้ไ ขปัญ หาหมอกควันและไฟป่า PM 2.5 ให้ปัญหาลดน้อยลงต้ องมี
การแก้ไขปัญหาอย่างไร และนาไปเสนอร่วมกันประชุมสร้างแนวทาง/ข้อสรุป ติดตามผล การแก้ไขปัญหาร่วมกันกับ
คณะกรรมการหมอกควันและไฟป่า และศูนย์บัญชาการฯ จะต้องมีแผนปรับเชิงพื้นที่การเร่งรัดโดยเร่งด่วน
2. การป้อ งกัน น้ าท่ ว มและดิ นถล่ มในห้ว งฤดู ฝ น เนื่อ งจากสภาพภู มิอ ากาศฟ้า ฝน
ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ ยังไม่แน่ชัดในเรื่องของการเกิดฝนฟ้าคะนองแบบทิ้งช่วงหรือฝนที่ตกหนัก การคาดการณ์
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนจะมีการตกลงมามากกว่าในปีที่ผ่านมา และในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในห้วงของปัญหาที่เกิดจาก
ฤดูฝนและแนวทางในการแก้ไขปัญหา/ช่องทางในการติดต่อสื่อสารขอรับการสนั บสนุนจากภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานข้างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงที่ติดภูเขา พื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อแก้ไ ขปัญหาให้
ตรงตามกระบวนการการแก้ไขและแผนการรับมือในเรื่องของปัญ หาที่จะเกิดขึ้น การอพยพผู้คนไปในพื้นที่
ที่ปลอดภัย
มติที่ประชุม รับทราบ
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน)
ผลการดาเนินงานราคาผลผลิตการเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่าจากสถานการณ์โควิด-19
ในแต่ละปีจะมีการนาเข้าและส่งออกสู่ต่างประเทศ อาทิเช่น มะม่วง ลิ้นจี่ และลาไย ในช่วงเดือนพฤษภาคม
2564 มะม่วงเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่กาลังสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ได้แก้ไขปัญหาในการ
กระจายผลผลิตขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ จึงต้อง
กระจายไปสู่ภายในประเทศในส่วนภูมิภาค ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ยังมีผลผลิตทางการเกษตรตกค้าง เนื่องจากมูลค่าทางการส่งออกและการผลิตไม่สมดุล ขนาดลักษณะ, สีและ
รอยตาหนิ ทางสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และสานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมใน
การจัดตลาดนัดควบคู่กับผู้บริโภคภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด รวมทั้งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อจัดจาหน่ายไปยังกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง จัดจาหน่ายโดยให้ราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ยังทรงตัว ขอแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ อาเภอ และหน่วยงานต่างๆ สั่งจองผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นของ
ฝากญาติพี่น้อง หรือเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ ประสานงานได้ที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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