รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และระบบ Zoom Meeting

ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์
ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานในที่ประชุม
2. นายสาเริง
ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
3. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
4. นายศรัณยู
มีทองคา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
5. นายกนก
ศรีวิชัยนันท์
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
6
นางอุบลรัตน์
พ่วงภิญโญ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
7. นางสาววาสนา
สมมุติ
คลังจังหวัดเชียงใหม่
8. นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
9. นางสาววิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ (แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
10. นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
11. นายเจริญ
สีวาโย
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
12. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
หั ว หน้ า ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม่
13. นายเกรียงไกร
พานดอกไม้
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ า
จังหวัดเชียงใหม่
14. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
15. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
16. นายพิพัฒน์
ปิติสิวะพัฒน์
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
17. นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
18. นายภฤศ
จิโนวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
19. นางวัลยา
สิปปพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
20. นายเกษม
วงค์มณี
พนักงานธุรการ ส 3 สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
21. นายอภิชาติ
เหมือนมนัส
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่
22. นายภัควัต
ขันธหิรัญ
นายอาเภอดอยเต่า
23. นายสมศักดิ์
คณาคา
นายอาเภอหางดง
24. นายชัยณรงค์ ...

-224.
25.
26.
27.
28.

นายชัยณรงค์
นายภัควัต
นายพีระศักดิ์
นายวิจัย
นายภูเบศ

นันตาสาย
ขันธหิรัญ
ธีรบดี
เพ็ญพัฒนากุล
พุฒิรัตนาพร
29. ว่าที่ ร.ต. บารุงเกียรติ วินัยพานิช
30. นายสิทธิ์
วงศ์ม่าน
31. นายชัชวาลย์
พุทธโธ
32. นายอรรถวุฒิ
พึ่งเนียม
33. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
34. นายนรบดี
เรืองอนันต์
35. นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
36. นายชัชวาลย์
ปัญญา
37. นางวาสนา
บุญธรรมช่วย
38. นางสาวพัทธนันท์ พิทาคา
39. นายสิทธิพัฒ
บุญทรง
40. นายวิโรจน์
ดวงสุวรรณ์
41. นางวิมลรัตน์
หลอดเข็ม
42. นายอุทัย
สอนจีน
43. นายพงศ์พัฒน์
ขัตพันธุ์
44. นางจุรีรัตน์
ใจแข็ง
45. นางวราภรณ์
วรพงศธร
46. นายชัยรัตน์
ภู่นพมาศ
47. นางสาวชนิสา
ชมศิลป์
48. พันเอก กานต์
ตีรณฐิตาภร
49. ร้อยเอก จรัญ
คุณยศยิ่ง
50. นางเขมวรรณ
ดวงจันทร์
51. นายชานาญ
กายประสิทธิ์
52. นางดุษณี
อัตนโถ
53. นางอุษณีย์
เอกปณิธานพงศ์
54. นายเสน่ห์
สายเย็นใจ
55. นางปริษา
ปานพรหม
56. นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น
57. นายบุญอุ้ม
วงศ์บุตร
58. นายจิรพล
รอดบาง
59. นายวินัย
ทองอุบล
60. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน์

นายอาเภอแม่ริม
นายอาเภอดอยเต่า
นายอาเภอกัลยาณิวัฒนา
นายอาเภอดอยหล่อ
นายอาเภอสันกาแพง
นายอาเภอสันป่าตอง
นายอาเภอฮอด
นายอาเภอเชียงดาว
นายอาเภอแม่แตง
นายอาเภออมก๋อย
นายอาเภอเวียงแหง
นายอาเภอแม่อาย
นายอาเภอฝาง
(แทน) นายอาเภอสารภี
(แทน) นายอาเภอแม่แจ่ม
(แทน) นายอาเภอแม่ออน
(แทน) นายอาเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอาเภอสะเมิง
(แทน) นายอาเภอไชยปราการ
ปศุสัตว์เชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอฝาง
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
61. นางจินดา ...

-361.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
๗3.

นางจินดา
นายเจริญ
นายนิทัศน์
นางพนิดา
นางวันทนา
นายวิรัช
นางสาวสาวิตรี
นายประทีป
นายอภิชา
นางวิวรรณ
นางศิริเพ็ญ
ผศ.เกรียงไกร
นางสาวพรพรรณ

พิชญ์ชานน
น้อยพินิจ
ปัญโญ
วานิชรัตน์
คันธาเวช
ตั้งมั่นคงวรกูล
โพธิ์สุต
ศรีสิงห์
อินสุวรรณ
ศรีทองคา
ผ่อนจัตุรัส
ธารพรศรี
จาปา

๗4.
๗5.
๗6.
๗7.

นายฉัตรชัย
นายวชิรกร
นายโชติ
นายสงค์ศักย์

จอมเดช
คุณใจดี
ทองเอียด
คาดีรุ่งริรัตน์

๗8. นางสาวเทพี

กับปุละวัน

๗9.
80.
81.
๘2.
๘3.
๘4.
๘5.
86.
๘7.
๘8.
๘9.
90.
91.
๙2.

ศิริ
นพวรรณ
สินธุสอน
วินิจฉัย
สมฟอง
มูลรินทร์
คาภู่
น่วมอินทร์
สุวรรณวัฒน์
สังข์ทอง
รักชาติ
เมธีกุล
จุลธง
ชาญไววิทย์

นายอุทัย
นางเพ็ชรดา
นางสาวฉัตรลดา
นางสาวกภัคนันท์
นายศุภโชค
นายพงษ์ชัย
นางสาวเพ็ญนิภา
นายถนัดกิจ
นางสาวสรันยา
นายไพยง
นายสุกิตต์
นายชาญวุฒิ
นายอาคม
นางสาวปิยฉัตร

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์ ส่ง เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า น
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ อ านวยการส านั ก งานการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด
เชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
(แทน) ผู้อานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
สรรพากรภาค 8
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
รก. ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรภาคที่ 3
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าสาขาเชียงใหม่
93. นายวิรัช ...

-4๙3. นายวิรัช
๙4. นายอานาจ
๙5. นางอาทิตยา

พงศ์นภารักษ์
เรืองแสง
หมื่นอนันต์

๙6. นางนิษฐ์วดี
๙7. นายกมล
๙8. นายนพพร

ทวีจิระวัฒน์
นวลใย
เดชชิต

๙9. นายจีระยุทธ
เหล่มีประวัติ
100. นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
101. นายไพรัตน์
ทับประเสริฐ
๑๐2. นางอาทิตยา

แสงมณี

๑๐3.
๑๐4.
๑๐5.
๑๐6.
๑๐7.
๑๐8.
๑09.
๑10.

นายฉลาด
พล.ต.ต. พิเชษฐ
นายพงษ์พินันท์
นายปราการ
นางเพทาย
นางสาวพิมพ์พร
นางสาวเปรมฤดี
นางพรจันทร์

อาสายุทธ์
จีระนันตสิน
บูรณะกิติ
ขันปัญญา
เมฆี
เหล่าไชย
ปินทยา
เกียรติศิริโรจน์

๑11.
๑12.
๑๑3.
๑๑4.

นายชาตรี
นางสุชานาถ
นายธนพงศ์
นายธีรพงศ์

ม่วงสว่าง
ยอดอินทร์พรหม
สาเภอลอย
สุพรรณทัศน์

๑๑5. นายสุทธิดล

พุทธรักษ์

๑๑6.
๑๑7.
๑๑8.
๑๑9.
๑20.
๑21.

มีชัย
โพธิ์โน
ชูชุม
วงศ์สงคราม
ศิริศรีสุดากุล
อาสายุทธ์

นายถาวร
นายแพทย์กิตต์กวี
นายวรชาติ
นางวาทินี
นางสาวนิรามัย
นายฉลาด

สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงาน กสทช.ภาค 3
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 1
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาธิการภาค 15
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
ผู้อานวยการศูนย์แมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ผู้อานวยการสานักงาน กสทช.ภาค 3
122. นายสมบุญ ...

-5๑๒2. นายสมบุญ
หิรัณยโชติ
๑๒3. นางวรรณศรี
ฉิมพลีย์
๑๒4. นางสาวนาตยา
ภูศรี
๑๒5. นายวิรัช
จิโรจน์พงศา
๑๒6. พล.ต.ต.นพพล
ชาติวงศ์
๑๒7. นายฉัตรชัย
จอมเดช
๑๒8. นายสวิตต์
มะโนจันทร์
๑๒9. นางสาวนิภาพร
ทองดี
๑30. นางสาวชลาลัย
แจ่มผล
๑31. นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย
๑๓2. นางกษมา
ประสงค์เจริญ
๑๓3. นางสาวฉัฐพร
งามเกลี้ยง
๑๓4. พ.อ.ธีระ
ผดุงสุนทร
๑๓5. นางสาวประภัสสร อิสระไพโรจน์
๑๓6. นางสาวลักขณา

รุ่งเรือง

๑๓7. ดร.อมาวสี
๑๓8. นางรชยา
๑๓9. นายพิจิตร
๑40. นางสาวศรีสกุล
๑41. นางแสงดาว

อัมพันศิริรัตน์
ฮั่นตระกูล
ศรีปินตา
ทาดี
อารีย์เกิดเพียร

๑42. นางระพีพรรณ
๑43. นางจิตสุรางค์
๑44. นางเสาวรส
๑45. นายกรมิษฐ์
๑46. นายบรรจง
147. นายธนู
1๔8. นายอรุณไสว
1๔9. นายธีร์รรัฐ
150. พ.ต.ท.ณัฐพล
151. นางสาวรัตนภรณ์
1๕2. นางลมัย
1๕3. นายฐาปนพันธ์

ไทยจงรักษ์
พรหมจิต
คงทวีศักดิ์
รัตนา
วิทยากุล
ธิแก้ว
ปินอินต๊ะ
ไชยเทพ
ชุ่มบัวตอง
เวียงนาค
รุ่งทรัพย์รังสี
สุรจิต

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8
รก. ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่
ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้อานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ทหาร)
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่ง เสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
รก.ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
สันกาแพงอาเภอแม่ออน ตามพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
(แทน) ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืดเชียงใหม่
154. พ.ต.อ. อภิชาติ ...
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1๕5. นางพจนีย์
1๕6. นางยุพิน
1๕7. นายอุดม
1๕8. นางเสาวณีย์
1๕9. นายสุวิทย์
160. นายสุทธิชัย

รักพงษ์
แสนลา
บัวคอม
ม้าเมือง
อภิญญานุวัฒน์
เชษฐรตานนท์
เดชสุวรรณนิธิ

161. นายสมรัตน์
๑๖2. นายทวีศักดิ์

มะลิลา
ใจคาติ๊บ

1๖3. นางประนอม
1๖4. นางณฐมน
1๖5. นางสาวอาภาพัชร์
1๖6. นางสาวปิยฉัตร
๑๖7. นายจุลนิตย์
1๖8. นายกวานเปา

ปิยะสาธุกิจ
ปัทมะสุคนธ์
นาทอง
ชาญไววิทย์
วังวิวัฒน์
วัฒนาฟุ้งเจริญ

169. นายรักษ์ชาติ
ริ้วทอง
170. แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ

ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต 2
(แทน) ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์เขต 3
(แทน) ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือ
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
(แทน) ปศุสัตว์เขต 5
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
ประธานหอการค้าเชียงใหม่
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญ โญ) ตามที่จัง หวัดเชียงใหม่
ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่
3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงาน
การประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 23 หน้าโดยมี นายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจัง หวัดเชียงใหม่
เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ และระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดาเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจัง หวัดเชียงใหม่ และการประชุม คณะ
กรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564
ทั้งนี้ ...

-7ทั้ง นี้ ส านัก งานยุ ติ ธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ข อแก้ ไ ขรายชื่ อผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ประชุ ม หน้ า ที่ 2 ข้ อ ที่ 36 จากเดิ ม
นางนิษฐพิศกุณ ลองวิลัย แก้ไขเป็น นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดเชียงใหม่ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 3 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2564
เป็นวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขรายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 สรุ ป การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
คลั งจั งหวัด เชี ยงใหม่ (นางสาววาสนา สมมุ ติ) สานัก งานคลัง จัง หวั ดเชีย งใหม่
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และหนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็น
แนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ร้อยละ
32
36
20

แผนฯ
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 2
ร้อยละ
54
57
45

ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ
77
80
65

ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ
100
100
100

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ

งบประมาณ

PO

เบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

การใช้จ่าย
(PO+เบิกจ่าย)

ร้อยละการ
ใช้จ่าย

เป้าหมาย
ไตรมาส 3

สูงกว่า
เป้าหมาย

งบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายจ่ายภาพรวม

22,939.40

3,398.05

15,596.72

67.99

18,994.12

82.80

77

5.80

รายจ่ายประจา

13,799.65

80.14

11,810.83

85.59

11,890.97

86.17

80

6.17

รายจ่ายลงทุน

9,139.75

3,317.91

3,785.24

41.42

7,103.15

77.72

65

12.72

ค่าใช้จ่าย ...

-8การใช้จ่าย
ร้อยละ
(PO+เบิกจ่าย) การใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาพรวม
923.04
61.31
264.08
28.61
325.39
35.25
เงินกู้
858.33
61.06
249.70
29.09
310.76
36.21
งบกลาง
64.726
0.25
14.38
22.22
14.63
22.61
งบประมาณเหลื่อมปี
ปี 2563
2,181.99
360.38
1,732.27
79.39 2,092.65
95.91
รายการ

งบประมาณ

PO

เบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย

ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ทั้งสิ้น 137 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จานวน 127 หน่วยงาน องค์การ
มหาชน จานวน 2 หน่วยงาน กรมจังหวัด จานวน 2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1
หน่วยงาน เทศบาล จานวน 5 หน่วยงาน จากการติดตามผลการดาเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) พบว่ า มี ผ ลการด าเนิ น การเป็ น ไปตามเป้ า หมายไตรมาสที่ 3
จานวน 113 หน่วยงาน ไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65 จานวน 24 หน่วยงาน จากการติดตามผลการดาเนินการในระบบการจัดซื้อจั ดจ้าง
ภาครั ฐ (e-GP) และประสานไปยั ง หน่ว ยรั บ งบประมาณเพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หาอุ ป สรรคในการดาเนิ น งาน
ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 ส่วนราชการสามารถบันทึกใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS เพิ่มขึ้น
จานวน 21 รายการ เป็นเงิน 112.83 ล้านบาท คิดเป็นการใช้จ่ายร้อยละ 1.23 และมีรายการที่ยัง ไม่มี
ผลการใช้จ่าย จานวน 62 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 284.15 ล้านบาท สาหรับรายการที่ยังไม่มีผลการ
ใช้จ่ายความคืบหน้าสถานะการดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
สถานะการดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ
แก้ไขแบบรูปรายการ
อยู่ระหว่างจัดทาร่าง TOR
คานวณราคากลาง
เผยแพร่ร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างพิจารณาผล
ประกาศผู้ชนะ / รอลงนามในสัญญา
ทาสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น

จานวน
รายการ
3
8
2
1
3
1
2
20
22
62

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
6.60
5.88
0.06
2.24
38.10
1.70
9.43
193.76
26.39
284.15
2. หนังสือเวียน ...

-92. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0416.3/ว 199 ลงวั น ที่
7 เมษายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและ
การเรียกเงินคืน
ตามที่กรมบัญ ชีกลาง ได้มีการตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในระบบเบิกจ่ายตรง พบว่า ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวบางราย เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่งในเวลาใกล้เคียงกัน และได้รับยาประเภท
เดียวกัน จนมีปริมาณยาสะสมเป็นจานวนมาก กรมบัญชีกลางจึงได้ระงับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงของ
บุคคลดังกล่าวและให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการทางวินัย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเข้าข่ายเจตนาทุจริตนั้น
เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
ตามพระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การค่ า รั ก ษาพยาบาล พ .ศ. 2563 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กระทรวงการคลั งจึงกาหนดหลัก เกณฑ์ว่า ด้วยการเบิกเงิ นค่ารัก ษาพยาบาลเกินสิ ทธิและการเ รีย กคืน เงิ น
พอสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ มี สิ ท ธิ แ ละบุ ค คลในครอบครั ว เข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการ แห่ง เดียวหรือหลายแห่ง และได้รับยาประเภทเดียวกัน จนมี
ปริมาณยาสะสมเป็นจานวนมากเกินขนาดที่ให้ผลการรักษาในแต่ละโรค หรือเกินกว่าจานวนที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ถือเป็นการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิ ทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การระงับสิทธิ และการคืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่าย
ตรง กรณีผู้มี สิทธิ และบุค คลในครอบครัวมีพฤติกรรมการเบิกจ่า ยค่ารัก ษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ ายตรง
ผิดปกติ และกรณีการเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสารว่ามีผู้มีสิทธิ
หรือบุคคลในครอบครัวมารับบริการ
2.1 ระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงของบุคคลดังกล่าว ในระบบจ่ายตรงทันที
ซึ่งผู้มีสิทธิยังคงสามารถนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษา ของตนเองและบุคคลในครอบครัวมายื่นเบิก ณ ส่วนราชการ
ผู้เบิก โดยให้ส่วนราชการเรียกรายละเอียดรายการยาที่บอกเพิ่มเติมประกอบเอกสารการเบิกจ่าย หากไม่มี
เอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อมีการอนุมัติเบิกจ่ายแล้วให้ส่วนราชการจัดส่งสาเนาใบเสร็จรับเงิน
พร้อมรายละเอียดการรักษาพยาบาลให้กรมบัญชีกลางทราบโดยด่วน
2.2 กรมบั ญ ชี ก ลางอาจส่ ง เรื่ องให้ ส่ ว นราชการตนสั ง กั ดพิ จ ารณาสอบ
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเพื่อประกอบการวินิจฉัย
2.3 เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบรายละเอียดค่ารักษาของบุคคลที่ถูกระงับ
สิทธิแล้วพบว่า มีการเบิกค่ารักษาในระบบจ่ายตรงเกินสิทธิ นอกเหนือจากการเรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิแล้ว
จะแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการสอบข้อเท็จจริงหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
มีเจตนาทุจริต ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี เ ป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า ให้ ด าเนิ น การสอบสวน
ทางวินัย
(2) กรณีเป็นบุคคล ...

- 10 (๒) กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจารู้เห็นและมีเจตนาทุจริตให้ดาเนินการสอบสวนทางวินัย
(3) กรณีผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบานาญ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้รับ
เบี้ ย หวั ด บ านาญ และบุ ค คลตาม (1) (2) หากข้ อ เท็ จ จริ ง เข้ า ข่ า ยการกระท าความผิ ด ทางอาญา
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
กรณีดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดตาม ข้อ (2.1) (2.2) และ
(2.3) แล้ว ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเป็นการทุจริต กรมบัญชีกลางจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิใน
ระบบจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการจานวนหนึ่ง แห่ง เพื่อเป็นการควบคุม
พฤติกรรม โดยให้ผู้มีสิทธิแสดงเจตนาเลือกสถานพยาบาลของทางราชการที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิจ่ายตรง ของ
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ณ ส่วนราชการตนสังกัด และให้ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง
เพื่อดาเนินการคืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรง
กรมบั ญ ชี ก ลางจะติ ด ตามพฤติ ก รรม การใช้ สิ ท ธิ ข องบุ ค คล ตาม
วรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลของ
ทางราชการทุกแห่งต่อไป
2.4 กรณีสถานพยาบาลของทางราชการ มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
โดยไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสารว่า ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมารับบริการจริง นอกเหนือ จากการเรียกเงิน
คืน จากสถานพยาบาล กรมบั ญชี ก ลางจากแจ้ง ส่ วนราชการต้ น สัง กั ด ให้ ด าเนิ น การตรวจสอบข้อ เท็จ จริ ง
หากข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏมี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี พ ฤติ ก รรมทุ จ ริ ต ใช้ ร ะบบเบิ ก จ่ า ยตรงแสวงหาผลประโยชน์
ให้ดาเนินการสอบสวนทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว
3. การเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิ์ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าที่
ติดตามเรียกคืนจากผู้มีสิทธิ และนาเงินส่ง คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน กรณีไม่สามารถเรียกคืนจากผู้มีสิทธิไ ด้
ขอให้ดาเนินการบังคับชาระหนี้ตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และนาเงินส่งคืนคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) ให้หัวหน้าส่ วนราชการ
กากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 3
มติที่ประชุม รับทราบ
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)
หัวหน้า สานัก งานจั งหวัดเชีย งใหม่ (นางอุ บลรัตน์ พ่ วงภิญ 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
กลุ่มจังหวัด ...

- 11 กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 14 โครงการ 47 กิจกรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท แยกเป็น
งบลงทุ น 26 รายการ งบประมาณ 291,011,200 บาท งบด าเนิ น งาน 21 กิ จ กรรม งบประมาณ
30,606,000 บาท งบบริหารจัดการ 10,000,000 บาท ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ผลการเบิกจ่าย
7,331,121.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 การก่อหนี้ผูกพัน 76,709,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.95
มีผ ลการเบิก จ่า ยต่ากว่ า เป้ าหมายในไตรมาสที่ 3 ขอให้ ห น่ว ยงานที่ ไ ด้ รั บงบประมาณเร่ ง รัด การเบิ กจ่ า ย
โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนขอให้เร่งดาเนินการและก่อหนี้ผูกพันในระบบให้เรียบร้อย ได้แก่ แขวงทางหลวง
เชี ย งใหม่ ที่ 3 งบประมาณ 20 ล้ านบาท แขวงทางหลวงชนบท 4 รายการ งบประมาณ 79 ล้า นบาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมือ งจังหวัดเชี ยงใหม่ 3 รายงาน งบประมาณ 46 ล้านบาท แขวงทางหลวง
เชี ย งใหม่ ที่ 1 งบประมาณ 25 ล้ า นบาท และส านั ก บริ ห ารอนุ รั ก ษ์ ที่ 16 งบประมาณ 53 ล้ า นบาท
งบดาเนินงานที่ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินเขต 6 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่ าราชการจั งหวัด เชี ยงใหม่ (นายสาเริ ง ไชยเสน) ให้ ส่ว นราชการ
เร่งดาเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ และเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2564 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน และเพื่อการพิจารณางบประมาณในปี 2565 ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ด้านสังคม
พัฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์จัง หวัด เชีย งใหม่ (นางจิร าพร
เชาว์ประยูร ยามาโมโต้) สานักงานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดเชียงใหม่รับผิดชอบการ
ดาเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ด้านสัง คม มีการเสนอโครงการ จานวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไ ขปัญหาการค้ามนุษย์ (3) โครงการสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ทั้ง 3 โครงการไม่ไ ด้รับ
การพิจารณางบประมาณ และ (4) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จัง หวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 18,414,600 บาท มี 5 กิจกรรมหลั ก ได้แก่ กิ จกรรมหลัก ที่ 1 ประชุ ม
วางแผน บริหารจัดการ ตรวจติดตามการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 492,000 บาท หน่ วยงานรั บ ผิ ดชอบ คื อ สานั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2
การบู ร ณการงานด้ า นเกษตรกรรมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการเกษตรวิ ช ญา งบประมาณ 401,000 บาท
หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบ คื อ สานั ก งานพั ฒนาที่ดิ น เขต 6 กิ จ กรรมหลั ก ที่ 3 ส่ ง เสริ มการท าเกษตรอิน ทรี ย์
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์
ตามพระราชด าริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
งบประมาณ 628,000 บาท หน่ ว ยงานรั บผิ ด ชอบ คื อ ส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิน เขต 6 กิจ กรรมหลั กที่ 4
สนับสนุนการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ 1,192,400
บาท หน่ ว ยงานรั บผิ ด ชอบ คื อ ที่ ท าการปกครองจั ง หวัด เชี ยงใหม่ และกิจ กรรมหลั กที่ 5 อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน งบประมาณ 15,701,200 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สรุปการ ...
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ตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แม่ ฮ่ อ งสอน ล าปาง ล าพู น ได้ รั บ งบประมาณ
281,179,500 จานวน 11 โครงการ แยกเป็น รายจ่ายประจา 52,323,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.61
รายจ่ายลงทุน 223,856,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.61 รายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
1.78 ขณะนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติโครงการแล้ว 10 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับ
การท่อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพล้ านนา โครงการท่อ งเที่ ย วธรรมชาติ วิ ถีล้ า นนา โครงการยกระดั บนวั ตกรรม
อุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่ง อนาคต (Food Innovation for Future food)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล โครงการจัด
แสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โครงการ
สร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้ านการตลาด โครงการพัฒนาศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna coffee Hub) และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ และยกเลิก 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตเพื่อการค้า
ชายแดน เส้นทาง มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม, แม่เงา อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 7.835 กิโลเมตร ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ
50 ล้านบาท ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 มีผลการเบิกจ่ายประมาณภาพรวม 3,557,699.47 บาท คิดเป็น
ร้ อ ยละ 1.27 แยกเป็ น รายจ่ า ยประจ า 1,815,682.72 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.47 และรายจ่ า ยอื่ น
1,742,016.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.84 สาหรับรายจ่ายงบทุนยัง ไม่มีการเบิกจ่าย จากการสอบถาม
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทราบว่า อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการ
ก่อหนี้ผูกพันในระบบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) สามารถเบิกได้ร้อยละ 2
ฝากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 200 กว่าล้านบาท น่าจะมีการเบิกจ่ายได้ถึง
ร้อยละ 96 ซึ่งจะทาให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะได้รับงบประมาณที่สูงขึ้น สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ขอให้
มีการเบิกจ่ายร้อยละ 100 สาหรับอีกสามจังหวัดขอให้รีบเร่งดาเนินการการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ
โรคโควิด – 19 และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล
นายแพทย์ ...
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ขอนาเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ การระบาดของโรคโควิด – 19 ในระดับโลกทวีความรุนแรง
เช่นเดียวกันประเทศไทย จานวนผู้ติดเชื้อรายวัน จานวน 900,000 คน เพิ่มขึ้นจากเดิม 400,000 –
๕๐๐,๐๐๐ คน เสียชีวิตรายวัน ประมาณ 15,๐๐๐ คน อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2% ในขณะนี้ประเทศ
อินเดียเกิดความวิกฤติ ถึงแม้จะอยู่ลาดับที่ 2 ก็ตาม ยอดติดเชื้อรายวันประมาณแปดแสนคน ฉันเป็นตัวเลขที่
สูง มาก สาหรับสถานการณ์ในเอเชีย เช่น ประเทศมาเลเซีย จากกราฟจะเห็นว่ามีขึ้นมีลง สาหรับประเทศ
กัมพู ชา และสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว มีผู้ติ ดเชื้อ เพิ่ม สูง ขึ้น เรื่อ ยๆ ตามล าดั บ ในส่ วนของ
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม ประมาณ 6 หมื่นกว่าคน รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ระลอกใหม่ เดือน
เมษายน เพิ่มขึ้นเกือบประมาณ 2,๐๐๐ คน มีผู้เสียชีวิต 10 คน อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ ๐.๒% ถือว่าต่ากว่า
ระดับโลกค่อนข้างเยอะ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ (สะสม) จานวน 3,516 คน มีจานวนผู้ที่ติด
เชื้อเพิ่ม จานวน 68 คน ผู้เสียชีวิตจานวน ๒ ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว จานวน 1,536 ราย สาหรับ
จังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่มีอาการจะให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม จะไม่ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ซึ่งเป็นนโยบายของ
จังหวัดเชียงใหม่
ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ
Bubble & Seal ในเรือนจากลางเชียงใหม่ จ าเป็นที่จะต้องใช้ระบบนี้ โดยระบบนี้ 28 วันจะสิ้นสุ ด
โดยช่วง 14 วันแรก จะล็อค Seal ทุกแดน พอครบ 14 วัน ผู้ที่ไ ม่มีอาการจะได้รับการตรวจภูมิคุ้ มกัน
ถ้าพบว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วจะถูกส่งไปยังโซนที่ปลอดภัย ผู้ที่ยัง ไม่มีภูมิต้านทาน จะเข้าสู่ 14 วันถัดมา ในช่วง
14 แรก หากใครมีอาการจะตรวจหาเชื้อและเข้าสู่การรักษา ซึ่งในระบบการรักษาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามใน
เรือนจากลางเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่มีการบูรณาการร่วมกันจากทหาร ตารวจ และราชทัณฑ์ให้เป็น
โรงพยาบาลสนามที่มีขีดความสามารถสีเหลืองและสีแดงให้เบ็ดเสร็จ
ศูนย์บริ หารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) ได้มีการกาหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่อยู่
ในพื้นที่ค วบคุมสู งสุดและเข้มงวด (สีแ ดงเข้ม ) ซึ่ง มี อยู่ 6 จั ง หวัด ได้แก่ กรุง เทพมหานคร จัง หวัดชลบุ รี
เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้
ปรับปรุงคาสั่ง ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของส่วนกลาง สิ่งใดที่มีความเข้มกว่าจะยังคงไว้ แต่มาตรการใด
ที่อ่อนกว่าเราจะขยับให้เหมือนกับส่วนกลาง ซึ่งมาตรการที่สาคัญ คือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
โดยให้สวมเมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมทั่วไป ให้จากัดได้ไ ม่เกิน จานวน
20 คน ส าหรั บ ร้ า นอาหารให้ นั่ ง ที่ ร้ า น ให้ ซื้ อ กลั บ ไปรั บ ประทานที่ บ้ า น และปิ ด ได้ ไ ม่ เ กิ น 21.00 น.
สถานบริการให้ปิด สถานศึกษาห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอนหรือใช้กิจกรรมสาหรับการรวมกลุ่ม
จานวนมาก ยกเว้นสถานที่เล่นกลางแจ้งให้ปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยให้มีการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม รวมถึง
มาตรการ Work From Home ยังคงเป็นมาตรการที่หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานนาไป
ปฏิบัติในส่วนที่สามารถดาเนินการได้
สาหรับวัคซีนตามนโยบาย เป้าหมายคือ 70% ของจานวนประชากรของ
ประเทศ โดยจะรวมกลุ่มแรงงานต่า งด้าวด้วย จานวน 100 ล้านโดส ที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
7 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายของเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 คือ กลุ่มที่มีโรคประจาตัว ผู้สูง อายุ
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มที่มีโรคประจาตัวจากในระบบฐานข้อมูลจานวน 1.7 แสนคน และจานวนผู้สูงอายุ
ประมาณ ...

- 14 ประมาณ 400,000 คน วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิต ซึ่งได้พบว่า ผู้เสียชีวิตเกือบ
ทั้งหมดอยู่ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีน คือ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ สาหรับเฟสที่ 2 ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 จะเป็นกลุ่มประชากรทั่วไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.2 มาตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ดเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 หรื อ
โรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายกนก ศรีวิชัยนันท์) ในส่วนของคาสั่งต่างๆ ซึ่งได้
มีการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ขอสรุปดังนี้
1. คาสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 14/2564
ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 จะมีการงดการออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ ชกมวย
แข่งม้า ชงโค กัดปลา และไพ่ผ่องไทย
2. คาสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2564
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเรื่องของการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สาหรับกรณีแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และ
พื้นที่เฝ้าระวัง จะมีมาตรการกาหนดให้แจ้งจากต้นทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทาการ และนายจ้างจะต้อง
จะต้องให้แรงงานต่างด้าว Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ถ้านายจ้างพา
แรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วให้แจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ สาหรับ
แรงงานที่ จ ะเดิ น ทางไปท างานจั ง หวั ด อื่ น นายจ้ า งจะต้ อ งขออนุ ญ าตต่ อ นายอ าเภอ หรื อ หั ว หน้ า สถานี
ตารวจภูธรในพื้นที่ สาหรับกลุ่มแรงงานที่ จะต้องเดินทางไป - กลับ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน และ
จัง หวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แจ้ง ต่อศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออาเภอ ซึ่ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
อาเภอจะออกหนังสือรับรองให้
3. คาสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 40/2564
ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นเรื่องมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด กาหนดให้ผู้ที่จะต้องเดินทางเข้ามาจังหวัด
เชียงใหม่ต้องกรอกข้อมูลในแอพพลิเคชัน CM - CHANA ถ้าไม่สามารถกรอกข้อมูลในแอพพลิเคชั่นได้ให้กรอก
ข้อมูลในแบบ ชม 1 หรือแบบ ชม 2 แล้วแต่กรณี สาหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้รายงานตัวต่อ
คณะกรรมการควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ทั น ที และให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากระบบ
แอพพลิเคชั่น CM – CHANA ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะถูกควบคุมเพื่อสังเกตอาการภายใน 14 วัน และบันทึก
ประเมินอาการตนเองตามแบบ ชม 3
4. คาสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2564
ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 – 8 พฤษภาคม 2564 ห้ามใช้
สถานที่ใดๆ เพื่อจาหน่ายสินค้าแบบเป็นครั้งคราว เช่น ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ เป็นต้น
5. คาสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 42/2564
ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นเรื่องของการห้ามจัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ สาหรับการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ให้จากัดเฉพาะผู้ที่ทาหน้าที่ประกอบ พิธีกรรมเท่านั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมใดๆ นั้น
ห้ามเกิน 10 คน ส่วนงานอวมงคลหรืองานศพ ให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน
6. คาสั่งจังหวัด ...

- 15 6. คาสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 43/2564
ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะ
กาหนดว่าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย คือ พื้นที่ที่มี
คนรวมกลุ่มเป็นจานวนมาก เช่น ตลาด ศูนย์การค้า ยานพาหนะ และการขนส่ง สาธารณะ รวมถึงการขนส่ง
ผู้โดยสาร ทั้งรถไฟและสนามบิน
7. คาสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564
ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 มาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว โดยจะปิดสถานที่ที่มีผู้คนรวมกลุ่มประกอบกิจกรรม
จานวนมาก อาทิ เช่น สถานประกอบการ สถานบริ การ สวนสั ตว์ ร้านเกมส์ ร้ านอิ นเทอร์เ น็ต พิพิธ ภัณ ฑ์
ห้องสมุดต่างๆ รวมทั้งสถานที่รับเลี้ยงเด็ก คาสั่งดังกล่าวจะเน้นในเรื่องการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้
สามารถบริโภคอาหาร หรือนั่งดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. และงดเว้นการบริโภคจาหน่ายสุราและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้านค้าสามารถจาหน่ายอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนากลับไปรั บประทานอาหาร
ที่บ้านได้ถึงเวลา 23.00 น. สาหรับร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ชาบูหรือหมูกระทะ จะมีมาตรการห้ามผู้บริโภค
ตั ก อาหารจากจุ ด บริ ก ารร่ ว ม จะต้ อ งมี พ นั ก งานให้ บ ริ ก ารให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ส าหรั บ ศู น ย์ ก ารค้ า หรื อ
ห้างสรรพสินค้า ให้ปิดบริการภายในเวลา 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการตั้งแต่
เวลา 05.00 - 23.00 น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) เป็นคาสั่ง ที่ไ ด้เนินการ
ออกตามศูนย์บริห ารสถานการณ์แ พร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) ต้องขอขอบคุ ณ
ส่วนราชการและนายอาเภอที่ได้มีการกวดขันการตรวจสถานที่ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด
นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ ในวันนี้เวลา
15.00 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้มีการนาข้อกาหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) โดย
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม และได้มีการเผยแพร่เมื่อวานนี้ ซึ่งจะมีการปรับมาตรการเข้มขึ้ น จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งก็จะต้องปรับตามมาตรการดัง กล่าว กล่าวคือ ห้ามนั่ง บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ ม
รวมถึงมาตรการการรวมคน มาตรการการเดินทาง เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ใหญ่มีการปรับสถานการณ์ ทาให้คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีการปรับ ตาม
เพื่อให้สอดคล้อง และจะให้มี ผ ลในวันพรุ่ง นี้ คงจะได้มีการเผยแพร่ในข่า วประชาสั มพันธ์ และศูนย์ข้อมู ล
ข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการเเถลงข่าวเป็นประจาทุกวัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.3 การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564
ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาว
วิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์) สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2564 พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 13,834,594.19 ล้านไร่ มีพื้นที่ป่าสงวน 6,419,233.08 ไร่ ร้อยละ 46.40 มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์
5,283,394.77 ไร่ ...

- 16 5,283,394.77 ไร่ ร้อยละ 38.19 มีพื้ นที่ เขต สปก. 540,751.50 ไร่ ร้อยละ 3.91 มีพื้ นที่ อื่น ๆ
1,591,214.84 ไร่ ร้อยละ 11.50 พื้นที่ป่า 9,586,229 ล้านไร่ ร้อยละ 69.29 ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประชากร 1 ,783,148 ล้านคน ขอบเขตการปกครอง 25 อาเภอ 2,066 หมู่บ้าน จุดความร้อนจัง หวัด
เชียงใหม่จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS เปรียบเทียบ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –
31 พฤษภาคม 2563 และ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ในปี 2563 พบจุด
ความร้อนสะสม 21,658 จุด พื้นที่เผาไหม้ 1,384,078 ไร่ ค่ า Pm2.5>90 มคก./ลบ.ม จานวน 36 วัน
ในปี 2564 พบจุดความร้อนสะสม 7,794 จุด พื้นที่เผาไหม้ 524,186 ไร่ ค่า Pm2.5>90 มคก./ลบ.ม
จานวน 17 วัน มีแนวโน้มลดลง จุดความร้อนสะสมพบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อาเภอแม่แจ่ม 1,084 จุด
อาเภอเชียงดาว 1,000 จุด อาเภอฮอด 868 จุด ลดลงร้อยละ 63.21 ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน
(50 มคก/ลบ.ม.) ปี 2564 จานวน 85 วั น ค่ าสู ง สุ ด 169 มคก./ลบ.ม. เมื่อ วัน ที่ 3 เมษายน 2564
ณ สถานีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม ปี 2563
จานวน 78 วัน ค่าสูงสุด 360 มคก./ลบ.ม. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ สถานีตาบลเมืองคอง อาเภอ
เชียงดาว ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 มีแนวโน้มลดลง ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์การแก้ไขไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการบูรณการร่วมกันของ
หน่วยงานในพื้นที่ จานวนกาลังพล ยุทธโธปกรณ์ต่าง จานวนผู้ลาดตระเวนมี 24 อาเภอ 127 ตาบล 850
หมู่บ้าน จานวนชุดดับไฟ 24 อาเภอ 180 ตาบล 1,960 หมู่บ้าน กาลังพล 22,869 ชุด การปฏิบัติที่ผ่านมา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2564 มีการจัดประชุมใหญ่คณะทางานศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ มีการควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การจัดตั้งจุดตรวจเฝ้า
ระวังไฟป่า การทาแนวกันไฟของหน่วยงาน ชาวบ้าน จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น
ควัน safety Zone การจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบการบังคับใช้กฎหมาย
กับผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน จานวน 165 เรื่อง จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย
จากรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ เฉพาะโรคหลอดลมอุดกันเรื้อรัง จานวนผู้ป่วยสะสมจนถึง
สัปดาห์ที่ 1 - 10 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 13 เมษายน 2564 พบว่าประชากรป่วยด้วยโรคหลอดลม
อุดกันเรื้อรัง ปี 2563 จานวน 9,212 ราย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 518.98 และปี 2564
มีผู้ป่วยจานวน 6,790 ราย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ในภาพรวมเท่ากับ 382.53 น้อยกว่าสัปดาห์
เดียวกันในปี 2563 ทั้งนี้ จานวนผู้ป่วยลดลงด้วยปัจจัยจากการป้องกันตนเองของโรคโควิด -19 ทาให้ผู้ป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมลดลงเช่นกัน การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) จัง หวัดเชียงใหม่ ประจาปี
2564 จุดแข็ง ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดและระดับอาเภอติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเป็นประจาทุกวัน ทาให้
ควบคุมและสั่งการสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพิ่มการตรวจจับจุดความร้อนโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเพิ่มเติม
จากการใช้ ด าวเที ย ม มี ก ารจั บ กุ ม และด าเนิ น คดี อ ย่ า งเด็ ด ขาด และตรวจสอบลงพื้ น ที่ อ ย่ า งจริ ง จั ง
มีศูนย์อานวยการที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ และตรวจสอบ นโยบายของ
รั ฐ บาลในการแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า หมอกควั น และ PM 2.5 จุ ด อ่ อ น เจ้ า หน้ า ที่ ดั บ ไฟป่ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ต่อเนื่อง ...

- 17 ต่อเนื่องหลายชั่วโมง ร่างกายอ่อนล้าและมักมีการลักลอบเผาช่วงกลางคืนชาวบ้านยังขาดความรู้และการฝึกฝน
ในการเข้าดับไฟ เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟไม่เพียงพอในแต่ละพื้นที่ จุดความร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ ต้องเลือกดับ
ในจุดลุกลามที่ทาความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนก่อน ทาให้ไม่สามารถควบคุมได้ทุกจุด ขาดการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชน หมอกควันข้ามแดน โอกาส ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ภาคเอกชน ประชาชน ภาควิชาการ จิตอาสา แอพพลิเคชั่ น AirCMI
แอพพลิเคชั่น FireMan แอพพลิเคชั่น FireD ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน เพื่อเฝ้าติดตามและเข้าปฏิบัติ
ภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ อุปสรรค สภาพพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนมักพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สภาพพื้นที่เป็นภูเขา
สูง ชัน เข้าถึงได้ยากและเกิดบริเวณรอยต่อเขตอาเภอ และรอยต่อเขตจัง หวัด บริเวณที่เกิดไฟมีตอไม้แห้ ง
จานวนมาก ทาให้ ไม่ สามารถดั บไฟได้ สนิ ท และลุ ก ไหม้อี กในช่ ว งกลางคื น สภาพอากาศมี ความแห้ ง แล้ ง
เชื้อเพลิงมีปริมาณมาก ไฟป่าเกิดขึ้นรุนแรง ทาให้ลุกลามได้ง่าย ส่งผลให้ยากต่อการควบคุมและเกิดไฟในระดับ
เรือนยอด บทสรุปหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มี
ผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยดี โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่เ ป็นอย่างดี เป็นผลทา
ให้จานวนจุดความร้อนลดลง 13,864 จุด คิดเป็นร้อยละ 64.01 และมีพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area)
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 859,892 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 61.29 ในส่วนของค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน
ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่ว โมง มีค่าเกิน มาตรฐาน จานวน 85 วัน (ข้อ มูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)
สาเหตุมาจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับภูมิภาค
ที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มี จุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ข องอากาศจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น เป็นปัจจัยที่ทาให้
จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ 169 มคก./ลบ.ม.
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ สถานีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตาบล
ช่างเคิ่ ง อาเภอแม่ แจ่ม ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไ ขอย่างยั่ง ยืน 1.เสริมสร้ างศัก ยภาพของผู้น าชุมชน
ในพื้น ที่ เพื่ อ พัฒ นาไปสู่ การเป็น เครื อข่ ายที่เ ข้ มแข็ง ในเรื่ อ งการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาหมอกควัน ไฟป่ า
2.การสนับ สนุน งบประมาณ ให้ ลงถึ งระดั บหมู่ บ้า น เพื่ อใช้ จ่า ยตรงต่ อความต้ องการและมี ป ระสิท ธิภ าพ
3. ควรสนับสนุนเครื่องอัดใบไม้ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 4. เพิ่มเติมอุปกรณ์ดับไฟให้
เพีย งพอ โดยเฉพาะเครื่ องเป่าลม ซึ่งสามารถใช้ทดแทนแรงคนได้เ ป็นจ านวนมาก 5.จัด หาอุ ปกรณ์ GPS
ติดตามตั วเจ้าหน้ าที่ผู้ดับ ไฟ เพื่อ ให้ทราบตาแหน่ ง พิกัดในการดั บไฟ ป้อ งกันการถูกไฟเข้าล้อมเพื่อความ
ปลอดภั ย ในการปฏิ บัติ ง าน 6.เพิ่ม เติ มอากาศยานเพื่อ ลาดตระเวนตรวจสอบจุ ดความร้ อ นในช่ว งเวลาที่
ดาวเทียมไม่ผ่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดไฟ 7. ประชาสัมพันธ์การสถานการณ์ ดาเนินงาน
กิจกรรม ในระดับพื้นที่ ตามช่องทางสื่อสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนนอก
พื้นที่ และเสริมสร้างกาลังใจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสานักงาน ...

- 18 หั ว หน้ า ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์) ผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2564 จั งหวัดเชีย งใหม่ สถิ ติการเกิด อุบัติเหตุท างถนนช่ว งก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 3 - 9
เมษายน 2564 เกิดเหตุ 66 ครั้ง บาดเจ็บ 69 ราย เสียชีวิต 4 ราย สถิติช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่าง
วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 เกิดเหตุ 77 ครั้ง บาดเจ็บ 72 ราย เสียชีวิต 9 ราย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2564 เกิดเหตุ 12 ครั้ง บาดเจ็บ 12 ราย
เสียชีวิต 1 ราย ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย จ านวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 77 ครั้ง น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง 55 ครั้ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 41.66 อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อาเภอสันป่าตอง จานวน
12 ครั้ง จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 72 คน น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 64 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.05
อาเภอที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ อาเภอสันป่าตอง จานวน 11 ราย จานวนผู้เสียชีวิต 9 ราย น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
3 ปี ย้อนหลัง 2 ราย ลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.18 อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ อาเภอสันกาแพง จานวน
2 ราย อาเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุ 7 อาเภอ คือ อาเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า สะเมิง อมก๋อย แม่ออน แม่แจ่ม
และไชยปราการ การเกิดอุ บัติเหตุใหญ่ 1 ครั้ง เท่ากั บเป้าหมาย เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 3 ราย น้อยกว่ า
เป้า หมาย 4 ราย เสียชี วิต ในอาเภอสี แดง 0 ราย น้ อยกว่ าเป้าหมาย 3 ราย อุบั ติเหตุบ นถนนกระทรวง
คมนาคมเกิดเหตุ 41 ครั้ง น้อยกว่าเป้าหมาย 25 ครั้ง บาดเจ็บ 34 ราย น้อยกว่าเป้าหมาย 16 ราย เสีย ชีวิต
7 ราย มากกว่าเป้าหมาย 1 ราย อุบัติเหตุบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดเหตุ 39 ครั้ง น้อยกว่า
เป้าหมาย 28 ครั้ง บาดเจ็บ 36 ราย น้อยกว่าเป้าหมาย 18 ราย เสียชีวิต 2 ราย เท่ากับเป้าหมาย การบังคับ
ใช้กฎหมาย 10 รสขม. เรียกตรวจ 92,130 ครั้ง น้อยกว่าเป้าหมาย 100,701 ครั้ง ดาเนินคดี 20,012
ราย น้อยกว่าเป้าหมาย 3,786 ราย สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ ตัด
หน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 19.6 ขับรถเร็วเกินกาหนดและทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 13 ตามลาดับ พฤติกรรมเสี่ยง
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 47.8 เมาสุรา ร้อยละ 20.3 ขับรถเร็วเกินกาหนด ร้อยละ 10.1 ตัดหน้ากระชั้นชิด
ร้อยละ 8.7 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ มอเตอร์ไ ซค์ ร้อยละ 96.2 รองลงมาคือ อื่น ๆ ได้แก่
จักรยานไฟฟ้า/จักรยานยนต์พ่วงข้าง ร้อยละ 2.6 ซึ่งสถานะส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 90.12%) รองมาคือ
ผู้โดยสาร ร้อยละ 8.64 และคนเดินเท้า ร้อยละ 1.24 สถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่เกิดทางตรง ร้อยละ 58.4
และทางโค้ง ร้อยละ 35.1 ตามลาดับ ถนนที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 42.9
และถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.3 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดในเวลา 16.01 – 20.00 น.ร้อยละ
31.2 รองมาคือ 20.01-00.00 น. ร้อยละ 22.1 ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อายุ 50 ปีขึ้นไป มากที่สุด
ร้อยละ34.57 รองลงมาคือช่วงอายุ 30 -39 ปี ร้อยละ 20.99 ประเภทคนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ
72.84 ในเขตจังหวัด ร้อยละ 20.99 และนอกเขตจังหวัด ร้อยละ 6.17 จุดตรวจบูรณาการ จานวน 45 จุด
ครอบคลุม 25 อาเภอ มีเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจทั้งหมด 2,084 คน มีตารวจเป็นกาลังหลัก รองลงมาได้แก่
สมาชิก อปพร. กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามลาดับ จานวนด่าน
ชุมชน 1,034 แห่ง ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง และ
อาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมสถิติเปรียบเทียบ 3 ปี อัตราการเสียชีวิต ของอาเภอเสี่ยง
อุบัติเหตุ อาเภอเสี่ยงระดับสีแดง ได้แก่ อาเภอเมืองเชียงใหม่เสียชีวิตลดลง อาเภอเสี่ยงระดับสีส้ม ลดลง
3 ราย ได้แก่ อาเภอสันทราย อาเภอเชียงดาว และอาเภอสารภี เท่าเดิม 1 ราย ได้แก่ อาเภอแม่อาย
อาเภอ ...

- 19 อาเภอเสี่ยงระดับสีเหลือง ลดลง 5 ได้แก่ อาเภอแม่แจ่ม อาเภอแม่ริม อาเภอดอยสะเก็ด อาเภออมก๋อย และ
อาเภอเวียงแหง เพิ่มขึ้น 6 รายได้แก่ อาเภอสันป่าตอง อาเภอจอมทอง อาเภอสันกาแพง อาเภอฝาง อาเภอ
พร้าว และอาเภอดอยหล่อ อาเภอเสี่ยงระดับสีเขียว เพิ่มขึ้น 1 ราย ได้แก่ อาเภอหางดง เท่าเดิม 8 ราย ได้แก่
อาเภอแม่แตง อาเภอฮอด อาเภอแม่วาง อาเภอดอยเต่า อาเภอไชยปราการ อาเภอแม่ออน อาเภอสะเมิง และ
อาเภอกัลยาณิวัฒนา
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญ สีวาโย) เป้าหมายการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
จังหวัดเชียงใหม่
ที่
อาเภอ
HLM
CLM
รวม CLM + HLM
๑ ไร่
๓ ไร่
รวม
๑๕ ไร่
รวม
๑ แม่แจ่ม
1,396
1,396
7
7
1,403
๒ ดอยเต่า
382
70
452
2
2
454
๓ สารภี
๑๑๕
115
1
1
116
4 กัลยาณิวัฒนา 86
86
1
1
87
รวม
1,979 7๐
2,049
11
11
2,060
การดาเนินการกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการไปแล้ว 9 รุ่น ดังนี้ รวม 760 ราย
(ครัวเรือนต้นแบบ 645 ราย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 115 ราย) ดังนี้
รุ่น
อาเภอ
1 แม่แจ่ม
2

แม่แจ่ม

3

ดอยเต่า

4

ดอยเต่า

5

แม่แจ่ม

6

แม่แจ่ม

ระยะเวลา
18 – 22 มกราคม
2564
25 – 29 มกราคม
2564
25 – 29 มกราคม
2564
1 – 5 กุ ม ภาพั น ธ์
2564
15- 19
กุมภาพันธ์ 2564
15- 19
กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่
จานวน
วิทยากร
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่
100
ทีมครูพาทา
ต้นแบบบ้านปางหินฝน
(นพต.30 คน) แม่แจ่ม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่
100
ที ม ค รู พ า ท า
ต้นแบบบ้านปางหินฝน
แม่แจ่ม
ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
100
ที ม จิ ต อ า ส า
พอเพียงอาเภอดอยเต่า
(นพต.25 คน) พัฒนาชุมชน
ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
100
ที ม จิ ต อ า ส า
พอเพียงอาเภอดอยเต่า
พัฒนาชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่
81
ที ม ค รู พ า ท า
ต้นแบบบ้านปางหินฝน
แม่แจ่ม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่
86
ที ม ค รู พ า ท า
ต้นแบบบ้านห้วยขมิ้น
แม่แจ่ม
7. กัลยาณิวัฒนา ...

- 20 รุ่น
อาเภอ
ระยะเวลา
7 กัลยาณิวัฒนา 1 – 5 มีนาคม
2564
8 สารภี
6 – 10 มีนาคม
2564
9 แม่แจ่ม
15 – 19 มีนาคม
2564

สถานที่
จานวน
วิทยากร
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา
85
ที ม ค รู พ า ท า
เฉลิมพระเกียรติ
(นพต.10 คน) แม่แจ่ม
ศู น ย์ ส ารภี ขั ว มุ ง อ าเภอ
44
ที ม จิ ต อ า ส า
สารภี
(นพต.34 คน) พัฒนาชุมชน
ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
64
ที ม ค รู พ า ท า
พอเพียงบ้านกองกาน
แม่แจ่ม

รุ่นที่ 10 – 22 จะดาเนินการได้หลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมป่าไม้ การดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้ นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตาบล และพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพั ฒนาคุณภาพชี วิต (HLM) ระดั บครั วเรื อน สานั กงานพัฒ นาชุ มชนจัง หวัดเชียงใหม่ เร่ ง รั ด
ดาเนินการลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตาบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ของ
ทั้ง 4 อาเภอ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 2564
อาเภอ

พร้อมขุด

คาดว่าทา PO

คิดเป็นร้อยละ

แม่แจ่ม
ดอยเต่า
กัลยาฯ
สารภี
รวมทั้งหมด

๓๕๒
๑๓๗
๗๓
๓๓
๕๙๕

๒๐๐
๕๐
๗๓
๑๐
๓๓๓

56.81
36.49
100
30.30
55.96

การตรวจสอบและทบทวนข้ อมู ลการคื นพื้ นที่ ผู้ ร่ว มโครงการพั ฒ นาพื้น ที่ต้ น แบบการพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้ง ให้จัง หวัดดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ร่ว มโครงการพัฒนาพื้น ที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสาหรับนาเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางการดาเนินการแก้ไขที่เกิด ขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการ
รวมทั้งการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงในส่วงนที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญของโครงการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีอาเภอ ขอคืนพื้นที่ผู้ร่วมโครงการ ดังนี้
ที่

อาเภอ

๑
แม่แจ่ม
๒
ดอยเต่า
๓
สารภี
4 กัลยาณิวัฒนา
รวม

๑ ไร่
295
127
82
13
517

HLM
๓ ไร่
37
37

CLM
รวม
295
164
82
13
554

๑๕ ไร่
-

รวม
-

รวม CLM +
HLM
295
164
82
13
554
ทั้งนี้ ...

- 21 ทั้งนี้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้อาเภอรายงานเหตุผลการส่งคืนพื้นที่
พร้ อ มทั้ ง แนบหลั ก ฐานการยิ น ยอมขอคื น พื้ น ที่ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ พั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นา
คุณ ภาพชี วิ ตตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่ อจั ด ส่ง ให้ ก รมการพั ฒ นาชุม ชน
พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.6 โครงการน้ อ มน าแนวพระราชด าริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี สู่ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร 90 วั น ปลู ก ผั ก สวนครั ว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
พั ฒ นาการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายเจริ ญ สี ว าโย) จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตั้ง แต่วันที่
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 และขยายผลสู่ร ะยะที่ 2 สร้ างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรื อน
ภายใต้ชื่อ “การน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2563 และกาหนดดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง ในการน้อมนาแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร สู่ ป ฏิ บั ติ ก าร 90 วั น ปลู ก ผั ก สวนครั ว เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางอาหาร รอบ 2 ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 โดยปัจจุบันมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระยะที่ 1 - ระยะที่ 2
รวมจานวน 370,185 ครัวเรือน กระบวนการดาเนิ นงาน ประกอบด้ วย 6 กระบวนงาน ดัง นี้ (1) ผู้น า
ต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุม ชนทุ ก คน (2) ผู้ นาต้ อ งท าก่ อน ได้ แ ก่ ผู้ นาชุ ม ชน ผู้ นาท้ อ งที่ / ท้ อ งถิ่ น ผู้ น ากลุ่ ม /องค์ก รในชุ ม ชน
(3) นักพัฒนา 3 ประสาน กลไกการขับเคลื่อน ได้แก่ นักพัฒนาท้องถิ่น พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
นักพัฒนาภาคประชาชน (4) ทุกครัวเรือนคือคลัง อาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่ง ปัน รณรงค์คัดแยกขยะ
สร้ างขยะเปีย กลดโลกร้ อน ทาปุ๋ ยหมั ก/น้ าหมั กชี ว ภาพจากเศษอาหาร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ดิน และเพิ่ม ผลผลิ ต
(5) ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น (6) ถอดรหัสการพัฒนา : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 6 …

- 22 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2564
วันที่
4 พฤษภาคม 2564

เวลา
งาน
สถานที่
09.00 น. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท ที่ตั้งของหน่วยงาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2564
(1) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม พร้อมทั้ง
ตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษร
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบาย
สีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่
ของหน่วยงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564
(2) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ดาเนินการจัดทาคาถวายพระพร ชัยมงคล และนาเสนอภาพกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่หน่วยงานได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่บนหน้า
หลักของเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน
ตลอดเดือนพฤษภาคม
28 พฤษภาคม 2564 09.00 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ผ่านทางระบบ Zoom
เชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด Meeting
เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 รายงานประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(นายเกรี ย งไกร พานดอกไม้) ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ประจ าจั ง หวัด เชี ยงใหม่ ไ ด้ รั บแจ้ ง ว่ า
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แยกเป็นนายกเทศมนตรี จานวน 90 ราย จากทั้ง หมด 121 ราย
สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 1,349 ราย จากทั้งหมด 1,488 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อลงนามในประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วจะดาเนินการส่งมายังสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ...

- 23 เลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่ จะแจ้งผลการ
เลือกตั้งไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป สามารถติดตามการประกาศผล
การ เลื อ ก ตั้ ง ได้ จ ากเว็ บไ ซต์ ส านั ก ง านคณะ กร ร มก าร ก ารเลื อ ก ตั้ ง ป ร ะจ าจั ง หวั ดเชี ย ง ใหม่
http://www.ect.go.th/chiangmai
มติที่ประชุม รับทราบ
7.2 การขอรั บ การสนั บ สนุ น ชุ ด ธารน้ าใจกู้ ชี วิ ต ผ่ า นวิ ก ฤตโควิ ด – 19 จั ง หวั ด
เชียงใหม่
ผู้ช่วยเลขานุก ารเหล่ ากาชาดจังหวั ดเชียงใหม่ ส านักงานเหล่า กาชาดจังหวั ด
เชียงใหม่ (นายพิพัฒน์ ปิติสิวะพัฒน์) ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่
ซึ่ ง มี จ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ โรคไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดในปั จ จุ บั น
มีจานวนสูงมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทัก ษ์ สภากาชาดไทย
จึงกาหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
1. การช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กานันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มี
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บันทึกข้อมูลในระบบแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” โดยให้คานึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีฐานะยากจนรวมทั้งผู้ถูกเลิกจ้างงานเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว
2. การช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และแยกกักตัวสัง เกตอาการ ณ ที่พักอาศัยให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้า น (อสม.) บันทึกข้อมูลผู้ที่กักตัวสั ง เกตอาการ ณ ที่พั กอาศัยในระบบ
แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและมีฐานะยากจนรวมทั้งผู้ถูกเลิกจ้างงานเนื่องจาก
สถานการณ์ดังกล่าว สรุปยอดการขอชุดธารน้าใจฯ ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2564 ดังนี้ อาเภอ
แม่ แ ตง 88 ราย อ าเภอจอมทอง 3 ราย อ าเภอแม่ อ าย 10 3 ราย อ าเภอดอยเต่ า 17 ราย อ าเภอ
สันทราย 27 ราย อาเภอสารภี 2 ราย อาเภอแม่ริม 7 ราย รวม 247 ราย ดาเนินการแจกจ่ายชุดธารน้าใจ
กู้ชี วิ ต ฝ่ า วิ ก ฤตโควิด -19 โดยมี น ายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และผู้แทนสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบชุดธารน้าใจฯ ให้กับนายกกิ่งกาชาดอาเภอ และผู้แทน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เพื่อนาไปให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและแยกกักตัวสังเกตอาการ ซึ่งมีฐานะยากจน
รวมทั้งผู้ถูกเลิกจ้างงานเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิ ด-19 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานีก าชาดที่ 3 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โทรศั พท์ 0 5323 5161 สานั กงานเหล่า กาชาดจั ง หวั ด โทรศั พ ท์
0 5321 2638 และผู้พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” โทรศัพท์ 0 2251 7853 – 6 ต่อ 2207 – 10
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ
8.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศรัณยู มีทองคา) จานวน 2 เรื่อง คือ
1. การ Work From Home ให้เป็นไปตามข้อ 6 ของข้อกาหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ขอให้
ทุกส่วนราชการได้แบ่งอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เพื่อป้องกันกรณีเกิดการแพร่
ระบาดในสถานที่ราชการ จะได้มีอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในการให้บริการประชาชน โดยให้
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว โดยเน้นย้าสาหรับสานักทะเบียนอาเภอทุกอาเภอ รวมถึง
สานักทะเบียน ...

- 24 สานักทะเบียนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของหนังสือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปีที่แล้ว
เรื่องของการลดปริมาณการให้บริการงานทะเบียน ขอให้บริการเฉพาะที่จาเป็นเท่ านั้น เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน ให้บริการเฉพาะกรณีบัตรหายหรือบัตรชารุดในสาระสาคัญ ซึ่งประชาชนอาจมีความจาเป็นต้องใช้ใน
การทาธุรกรรมต่าง ๆ สาหรับงานทะเบียนราษฎร์ หรือทะเบียนทั่วไป ในการดาเนินการบริการอาจจะเป็นเรื่อง
ของการคัดรับรองสาเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การรับรองบุตร การรับรองบุตรบุญธรรม หรือบันทึก
ฐานะทางครอบครัว สาหรับเรื่องทะเบียนราษฎร อาจจะให้บริการเฉพาะเรื่องของการเกิด การแจ้งตาย หรือ
คัดรับรองสาเนา ทั้งนี้ ขอให้ทางสานักทะเบียนได้พิจารณาการใช้ระบบ Call Center, Facebook หรือ
ทางแอปพลิเคชั่น Line ในการเป็นศูนย์บริการให้คาแนะนาปรึกษา หรือนัดหมายการให้บริการ ซึ่งกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.5/ว 21653 ลงวันที่ 14 สิง หาคม 2563 เรื่อง
การขยายผลการให้บ ริ การประชาชนเกี่ย วกั บ งานทะเบีย นและงานบั ตรประจ าตั ว ประช าชนรูป แบบใหม่
(New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว สาหรับสานักทะเบียนอาเภอขอให้จากัดผู้เข้ารับบริการ
การจัดผังให้บริการ การเว้นระยะห่าง รวมถึงการจัดพื้นที่พักคอยในพื้นที่ให้เหมาะสม การคัดกรองผู้ใช้บริการ
รวมถึงให้เจ้าหน้าที่หมั่นทาความสะอาดพื้นผิวที่ให้บริการอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะได้มอบหมาย
ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางของสานักทะเบียนทุกแห่ง รวมถึงสานักทะเบียน
ท้องถิ่นด้วย
2. เรื่องสถานการณ์ ชายแดน ได้ มีการเน้นย้ าในการประชุมนายอาเภอ ถึ ง แม้ว่ า
ในใขณะนี้สถานการณ์ชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีการปะทะ หรือปัญหาการสู้ของกองกาลังชนกลุ่ม
น้อยกับทหารพม่า จึงขอฝากกาชับส่วนราชการที่เกี่ย วข้องจัดเตรีย มการดาเนิน การ อย่างเช่ น สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง หรือการสนับสนุนยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายกาลัง คน การสนับสนุนแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาต่าง ๆ
หรือแผนการอพยพประชาชน หรือแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง ในประสานงานกับทางฝ่ายทหารด้วย รวมถึงเรื่อง
ของการข่าว และการจัดพื้นที่พักคอยให้เหมาะสมสาหรับการคัดกรองโควิด 19 รวมถึงการจัดพื้นที่การอพยพ
กรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น เป็นมาตรการหนึ่งในการเตรียมการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับมือใน
โอกาสต่อไป
มติประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
8.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ในการประชุมเมื่อเดือนที่แล้วได้ฝากเรื่องการรับแจ้ง และการดาเนินการของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ซึ่งสถิติการร้องเรียนมีจานวนไม่มาก แต่อาจจะมีโทรศัพท์เข้า มาสอบถามในการติดต่อ
ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ หรือการกักตัว เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน
2. การหลอกให้ลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งในช่วงแรกจะมีการให้ค่าตอบแทน
สูง จึงขอให้ส่วนราชการที่ได้มีการลงพื้นที่พบปะประชาชน ฝากเน้นย้าในการให้ข้อมูล และดูแลประชาชนใน
พื้นที่ด้วย
มติประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
8.3 ประธานใน ...

- 25 8.3 ประธานในที่ประชุ ม (นายเจริ ญฤทธิ์ สงวนสั ตย์ ) มาตรการ Work From
Home เป็นเรื่องที่จะขอให้ส่วนราชการปฏิบัติ รวมถึงอาเภอด้ วย ซึ่งขณะนี้มีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วที่สานักงาน
ทะเบียน อาเภอหางดง ซึ่งไม่ได้ทา Work From Home ที่ให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีผู้
ติดเชื้อจึงทาให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องกักตัว 14 วัน จึง ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน ขณะนี้ได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศรัณยู มีทองคา) เกลี่ยอัตรากาลัง จากอาเภอ
ข้างเคียงเข้าไปปฏิบัติราชการแทน ฉะนั้น ในการปฏิบัติต้องยึดหลักในเรื่องของการ Work From Home ด้วย
และจะต้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อป้องกันและควบคุ มการแพร่ระบาดโดยอาจจะไม่ไ ด้รับ
ความสะดวกเท่ า ที่ ค วร ภารกิ จ ใดที่ ยั ง ไม่ เ ร่ ง ด่ ว นให้ ช ะลอไปก่ อ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทางศู น ย์ บ ริ ห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ขอความร่วมมื อไม่ให้ ออกนอก
เคหสถานโดยไม่จาเป็น จึงขอให้ทุกส่วนราชการและอาเภอให้ความสาคัญ กับการปฏิบัติตามนโยบายของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มติประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

สุจิตรา ดิษธรรม
(นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม)

ผู้จดรายงานการประชุม

วิราชินี คาชมภู
(นางสาววิราชินี คาชมภู)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

