
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่  4/2564 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน  2564  เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และระบบ Zoom Meeting 

 

 
ผู้เข้าประชุม  ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
1. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานในท่ีประชุม 
2. นายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
3. นายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายศรัณยู มีทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  
6 นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางจิราพร  เชาว์ประยูร  ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางสาววิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
12. ว่าท่ี ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม ่
13. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า

จังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
16. นายพิพัฒน์ ปิติสิวะพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายภฤศ จิโนวรรณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางวัลยา  สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายเกษม วงค์มณี พนักงานธุรการ ส 3 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
ผู้เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting   
21. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
22. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอ าเภอดอยเต่า 
23. นายสมศักดิ์ คณาค า นายอ าเภอหางดง 

 
24. นายชัยณรงค์ ... 
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24. นายชัยณรงค์   นันตาสาย นายอ าเภอแม่ริม 
25. นายภัควัต  ขันธหิรัญ นายอ าเภอดอยเต่า 
26. นายพีระศักดิ์  ธีรบดี นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
27. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอ าเภอดอยหล่อ 
28. นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอ าเภอสันก าแพง 
29. ว่าที่ ร.ต. บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอสันป่าตอง 
30. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอ าเภอฮอด 
31. นายชัชวาลย์   พุทธโธ นายอ าเภอเชียงดาว 
32. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอ าเภอแม่แตง 
33. ว่าท่ี ร.ต.อดิศักดิ์   ดวงจินดา นายอ าเภออมก๋อย 
34. นายนรบดี   เรืองอนันต์ นายอ าเภอเวียงแหง 
35. นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอ าเภอแม่อาย 
36. นายชัชวาลย์   ปัญญา นายอ าเภอฝาง 
37. นางวาสนา บุญธรรมช่วย (แทน) นายอ าเภอสารภี 
38. นางสาวพัทธนันท์ พิทาค า (แทน) นายอ าเภอแม่แจ่ม 
39. นายสิทธิพัฒ บุญทรง (แทน) นายอ าเภอแม่ออน 
40. นายวิโรจน์  ดวงสุวรรณ ์ (แทน) นายอ าเภอดอยสะเก็ด 
41. นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม (แทน) นายอ าเภอสะเมิง 
42. นายอุทัย สอนจีน (แทน) นายอ าเภอไชยปราการ 
43. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
44. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
45. นางวราภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
47. นางสาวชนิสา   ชมศิลป ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
48. พันเอก กานต์ ตีรณฐิตาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
49. ร้อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
50. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
51. นายช านาญ   กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
52. นางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
53. นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
54. นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
55. นางปริษา ปานพรหม ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
56. นางสาววลัยลักษณ์  ชุ่มช่ืน ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอฝาง 
57. นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
59. นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
60. นายวิษณุ    วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

61. นางจินดา ... 



- 3 - 

61. นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
62. นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
63. นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
64. นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
65. นางวันทนา คันธาเวช ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
66. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
67. นางสาวสาวิตรี โพธิ์สุต (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
68. นายประทีป ศรีสิงห ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
69. นายอภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
70. นางวิวรรณ ศรีทองค า (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
71. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
72. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๗3. นางสาวพรพรรณ  จ าปา (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
๗4. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
๗5. นายวชิรกร คุณใจดี (แทน) ผู้อ านวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
๗6. นายโชติ ทองเอียด ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
๗7. นายสงค์ศักย์ ค าดีรุ่งริรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม ่
๗8. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
๗9. นายอุทัย ศิริ (แทน) ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
80. นางเพ็ชรดา นพวรรณ สรรพากรภาค 8 
81. นางสาวฉัตรลดา   สินธุสอน ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
๘2. นางสาวกภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ส านักงานเชียงใหม่ 
๘3. นายศุภโชค สมฟอง (แทน) หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
๘4. นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
๘5. นางสาวเพ็ญนิภา ค าภู่ รก. ธนารักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ 
86. นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
๘7. นางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
๘8. นายไพยง สังข์ทอง (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
๘9. นายสุกิตต์ รักชาติ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 
90. นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
91. นายอาคม จุลธง (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
๙2. นางสาวปิยฉัตร ชาญไววิทย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าสาขาเชียงใหม่ 

 

93. นายวิรัช ... 
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๙3. นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ 
๙4. นายอ านาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2 
๙5. นางอาทิตยา หมื่นอนันต์ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม ่
๙6. นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
๙7. นายกมล นวลใย ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
๙8. นายนพพร เดชชิต (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1  
๙9. นายจีระยุทธ เหล่มีประวัต ิ (แทน) สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 
100. นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
101. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้   

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๐2. นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม ่
๑๐3. นายฉลาด  อาสายุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช.ภาค 3 
๑๐4. พล.ต.ต. พิเชษฐ  จีระนันตสิน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐5. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิต ิ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงท่ี 1 
๑๐6. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา 
๑๐7. นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
๑๐8. นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 
๑09. นางสาวเปรมฤดี ปินทยา (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
๑10. นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
๑11. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 
๑12. นางสุชานาถ ยอดอินทร์พรหม (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ 
๑๑3. นายธนพงศ์ ส าเภอลอย ผู้อ านวยการศูนย์แมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๑4. นายธีรพงศ์  สุพรรณทัศน์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม ่(เกษตรท่ีสูง) 
๑๑5. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม ่
๑๑6. นายถาวร มีชัย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
๑๑7. นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
๑๑8. นายวรชาติ ชูชุม (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 
๑๑9. นางวาทินี วงศ์สงคราม (แทน) สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2 
๑20. นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
๑21. นายฉลาด   อาสายุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช.ภาค 3 

 

122. นายสมบุญ ... 
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๑๒2. นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
๑๒3. นางวรรณศรี ฉิมพลีย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
๑๒4. นางสาวนาตยา ภูศรี รก. ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม่ 
๑๒5. นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
๑๒6. พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
๑๒7. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
๑๒8. นายสวิตต์ มะโนจันทร์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
๑๒9. นางสาวนิภาพร ทองดี (แทน) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
๑30. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
๑31. นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
๑๓2. นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
๑๓3. นางสาวฉัฐพร งามเกล้ียง ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓4. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้อ านวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ทหาร) 
๑๓5. นางสาวประภัสสร อิสระไพโรจน์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓6. นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรม 

บริการสุขภาพ 
๑๓7. ดร.อมาวสี   อัมพันศิริรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม ่
๑๓8. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓9. นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1  
๑40. นางสาวศรีสกุล   ท าดี รก.ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 
๑41. นางแสงดาว อารีย์เกิดเพียร ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 

สันก าแพงอ าเภอแม่ออน ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑42. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
๑43. นางจิตสุรางค์ พรหมจิต (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
๑44. นางเสาวรส คงทวีศักดิ ์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
๑45. นายกรมิษฐ์ รัตนา (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
๑46. นายบรรจง วิทยากุล (แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 
147. นายธนู ธิแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 
1๔8. นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
1๔9. นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
150. พ.ต.ท.ณัฐพล ชุ่มบัวตอง (แทน) ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
151. นางสาวรัตนภรณ์ เวียงนาค (แทน) ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
1๕2. นางลมัย รุ่งทรัพย์รังสี (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 
1๕3. นายฐาปนพันธ์ สุรจิต (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์ 

น้ าจืดเชียงใหม่ 
 

154. พ.ต.อ. อภิชาติ ... 
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๑๕4. พ.ต.อ. อภิชาติ รักพงษ์ ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
1๕5. นางพจนีย์ แสนลา ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  7 
1๕6. นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
1๕7. นายอุดม ม้าเมือง (แทน) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
1๕8. นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 
1๕9. นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 9  
160. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
161. นายสมรัตน์ มะลิลา (แทน) ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
๑๖2. นายทวีศักดิ์ ใจค าต๊ิบ (แทน) ผู้อ านวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ส านักงานภาคเหนือ 
1๖3. นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1  
1๖4. นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 
1๖5. นางสาวอาภาพัชร์ นาทอง (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 
1๖6. นางสาวปิยฉัตร ชาญไววิทย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
๑๖7. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าเชียงใหม่ 
1๖8. นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  

ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่
169. นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นท่ีสูง 
170. แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี  

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
คร้ังที่ 3/2564  เม่ือวันอังคารที่ 30 มีนาคม  2564 
       หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่                   
ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งท่ี 
3/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 30 มีนาคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน                        
การประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 23 หน้าโดยมี นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    
เป็นประธานการประชุมซึ่งได้น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ และระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ด าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะ
กรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 3/2564       

ท้ังนี้ ...      

http://www.chiangmai.go.th/
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ท้ังนี้ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอแก้ไขรายช่ือผู้เข้าร่วม ประชุม หน้าท่ี 2 ข้อท่ี 36 จากเดิม         
นางนิษฐพิศกุณ ลองวิลัย แก้ไขเป็น นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าท่ี 21 บรรทัดท่ี 3 จากเดิมวันอาทิตย์ท่ี 18 มีนาคม 2564 
เป็นวันอาทิตย์ท่ี 28 มีนาคม 2564 ท้ังนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขรายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
       3.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาววาสนา สมมุติ)  ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และหนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้  
   1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็น
แนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 
 

แผนฯ 
ไตรมาสที่ 1 

ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 2 

ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 3 

ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ 
ภาพรวม 32 54 77 100 
รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 
รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 23 เมษายน 2564 ดังนี้ 

(ล้านบาท) 

รายการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

การใช้จ่าย 
(PO+เบิกจ่าย) 

ร้อยละการ 
ใช้จ่าย 

เป้าหมาย
ไตรมาส 3 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

รายจ่ายภาพรวม 22,939.40 3,398.05 15,596.72 67.99 18,994.12 82.80 77 5.80 

รายจ่ายประจ า 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 ... 
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รายการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย 
การใช้จ่าย 

(PO+เบิกจ่าย) 
ร้อยละ 

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 

ณ วันท่ี 23  เมษายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ท้ังส้ิน 137 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จ านวน 127 หน่วยงาน องค์การ
มหาชน จ านวน 2 หน่วยงาน กรมจังหวัด จ านวน 2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 
หน่วยงาน เทศบาล จ านวน 5 หน่วยงาน จากการติดตามผลการด าเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิก ส์ (GFMIS) พบว่ามีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสท่ี 3                    
จ านวน 113 หน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 65 จ านวน 24 หน่วยงาน จากการติดตามผลการด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  (e-GP) และประสานไปยังหน่วยรับงบประมาณเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน             
ณ วันท่ี 28 เมษายน 2564 ส่วนราชการสามารถบันทึกใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS เพิ่มขึ้น 
จ านวน 21 รายการ เป็นเงิน 112.83 ล้านบาท คิดเป็นการใช้จ่ายร้อยละ 1.23 และมีรายการท่ียังไม่มี         
ผลการใช้จ่าย จ านวน 62 รายการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 284.15 ล้านบาท ส าหรับรายการท่ียังไม่มีผลการ
ใช้จ่ายความคืบหน้าสถานะการด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 

สถานะการด าเนินการ 
จ านวน
รายการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เปล่ียนแปลงพื้นท่ีด าเนินการ 3 6.60 
แก้ไขแบบรูปรายการ 8 5.88 
อยู่ระหว่างจัดท าร่าง TOR 2 0.06 
ค านวณราคากลาง 1 2.24 
เผยแพร่ร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา 3 38.10 
ประกาศเชิญชวน 1 1.70 
อยู่ระหว่างพิจารณาผล 2 9.43 
ประกาศผู้ชนะ / รอลงนามในสัญญา 20 193.76 
ท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบันทึกใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS 22 26.39 

รวมทั้งสิ้น 62 284.15 

 

2. หนังสือเวียน ... 
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  2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว 199 ลงวันที่            
7 เมษายน 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและ   
การเรียกเงินคืน 
   ตามท่ีกรมบัญชีกลาง ได้มีการตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล           
ในระบบเบิกจ่ายตรง พบว่า ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวบางราย เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่งในเวลาใกล้เคียงกัน และได้รับยาประเภท
เดียวกัน จนมีปริมาณยาสะสมเป็นจ านวนมาก กรมบัญชีกลางจึงได้ระงับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงของ
บุคคลดังกล่าวและให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเข้าข่ายเจตนาทุจริตนั้น 
   เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการค่ารักษาพยาบาล พ .ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเ รียกคืนเงิน       
พอสรุปได้ดังนี้  
   1. ผู้มี สิทธิและบุคคลในครอบครัว เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท               
ผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการ แห่งเดียวหรือหลายแห่ง และได้รับยาประเภทเดียวกัน จนมี
ปริมาณยาสะสมเป็นจ านวนมากเกินขนาดท่ีให้ผลการรักษาในแต่ละโรค หรือเกินกว่าจ านวนท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด ถือเป็นการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   2. การระงับสิทธิ และการคืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่าย
ตรง กรณีผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง
ผิดปกติ และกรณีการเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสารว่ามีผู้มีสิทธิ
หรือบุคคลในครอบครัวมารับบริการ 
    2.1 ระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงของบุคคลดังกล่าว ในระบบจ่ายตรงทันที 
ซึ่งผู้มีสิทธิยังคงสามารถน าใบเสร็จรับเงินค่ารักษา ของตนเองและบุคคลในครอบครัวมายื่นเบิก ณ ส่วนราชการ
ผู้เบิก โดยให้ส่วนราชการเรียกรายละเอียดรายการยาท่ีบอกเพิ่มเติมประกอบเอกสารการเบิกจ่าย หากไม่มี
เอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อมีการอนุมัติเบิกจ่ายแล้วให้ส่วนราชการจัดส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน
พร้อมรายละเอียดการรักษาพยาบาลให้กรมบัญชีกลางทราบโดยด่วน 
    2.2 กรมบัญชีกลางอาจส่งเรื่องให้ส่วนราชการตนสังกัดพิจารณาสอบ
ข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นเพื่อประกอบการวินิจฉัย 
    2.3 เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบรายละเอียดค่ารักษาของบุคคลท่ีถูกระงับ
สิทธิแล้วพบว่า มีการเบิกค่ารักษาในระบบจ่ายตรงเกินสิทธิ นอกเหนือจากการเรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิแล้ว
จะแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
มีเจตนาทุจริต ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ให้ด าเนินการสอบสวน           
ทางวินัย 
 

(2) กรณีเป็นบุคคล ... 
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     (๒) กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจ ารู้เห็นและมีเจตนาทุจริตให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัย 
     (3) กรณีผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบ านาญ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้รับ
เบี้ยหวัด บ านาญ และบุคคลตาม (1) (2) หากข้อเท็จจริงเข้าข่ายการกระท าความผิดทางอาญา                  
ต้องด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
     กรณีด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดตาม ข้อ (2.1) (2.2) และ 
(2.3) แล้ว ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเป็นการทุจริต กรมบัญชีกลางจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิใน
ระบบจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการจ านวนหนึ่งแห่ง เพื่อเป็นการควบคุม
พฤติกรรม โดยให้ผู้มีสิทธิแสดงเจตนาเลือกสถานพยาบาลของทางราชการท่ีประสงค์จะขอใช้สิทธิจ่ายตรง ของ
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ณ ส่วนราชการตนสังกัด และให้ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง
เพื่อด าเนินการคืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรง 
     กรมบัญชีกลางจะติดตามพฤติกรรม การใช้สิทธิของบุคคล ตาม               
วรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลของ
ทางราชการทุกแห่งต่อไป 
   2.4 กรณีสถานพยาบาลของทางราชการ มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
โดยไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสารว่า ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมารับบริการจริง นอกเหนือจากการเรียกเงิน
คืนจากสถานพยาบาล กรมบัญชีกลางจากแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง                 
หากข้อเท็จจริงปรากฏมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมทุจริต ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงแสวงหาผลประโยชน์                    
ให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว 
  3. การเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีเบิกเกินสิทธิ์ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าท่ี
ติดตามเรียกคืนจากผู้มีสิทธิ และน าเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน กรณีไม่สามารถเรียกคืนจากผู้มีสิทธิได้ 
ขอให้ด าเนินการบังคับช าระหนี้ตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และน าเงินส่งคืนคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 
  ท้ังนี้ ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ก ากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสท่ี 3 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   

      3.2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)   

               หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ 

 
กลุ่มจังหวัด ... 
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กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 14 โครงการ 47 กิจกรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท แยกเป็น 
งบลงทุน 26 รายการ งบประมาณ 291,011,200 บาท งบด าเนินงาน 21 กิจกรรม งบประมาณ 
30,606,000 บาท งบบริหารจัดการ 10,000,000 บาท ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564 ผลการเบิกจ่าย 
7,331,121.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 การก่อหนี้ผูกพัน 76,709,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.95               
มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายในไตรมาสท่ี 3 ขอให้หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย                          
โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนขอให้เร่งด าเนินการและก่อหนี้ผูกพันในระบบให้เรียบร้อย ได้แก่ แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ท่ี 3 งบประมาณ 20 ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบท 4 รายการ งบประมาณ 79 ล้านบาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3 รายงาน งบประมาณ 46 ล้านบาท แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ท่ี 1 งบประมาณ 25 ล้านบาท และส านักบริหารอนุรักษ์ ท่ี  16 งบประมาณ 53 ล้านบาท                         
งบด าเนินงานท่ีขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ได้แก่ สถานีพัฒนาท่ีดินเขต 6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) ให้ส่วนราชการ           
เร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ และเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2564 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน และเพื่อการพิจารณางบประมาณในปี 2565 ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       3.2.2 รายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ด้านสังคม  
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางจิราพร       

เชาว์ประยูร ยามาโมโต้) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นท่ีด้านสังคม มีการเสนอโครงการ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (3) โครงการสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ท้ัง 3 โครงการไม่ได้รับ           
การพิจารณางบประมาณ  และ (4) โครงการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 18,414,600 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชุม
วางแผน บริหารจัดการ ตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 492,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมหลักท่ี 2                           
การบูรณการงานด้านเกษตรกรรมเพื่อขับเคล่ือนโครงการเกษตรวิชญา งบประมาณ 401,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริ มการท าเกษตรอินทรีย์                      
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ 628,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 กิจกรรมหลักท่ี 4 
สนับสนุนการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบประมาณ 1,192,400 
บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมหลักท่ี 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน งบประมาณ 15,701,200 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 สรุปการ ... 
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3.3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ      

ตอนบน 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน ได้รับงบประมาณ 
281,179,500 จ านวน 11 โครงการ แยกเป็น รายจ่ายประจ า 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
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพล้านนา  โครงการท่องเท่ียวธรรมชาติ วิถีล้านนา โครงการยกระดับนวัตกรรม
อุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Food Innovation for Future food) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล โครงการจัด
แสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โครงการ
สร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด  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 วันท่ี 26 เมษายน 2564 มีผลการเบิกจ่ายประมาณภาพรวม 3,557,699.47 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.27 แยกเป็นรายจ่ายประจ า 1,815,682.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.47 และรายจ่ายอื่น 
1,742,016.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.84 ส าหรับรายจ่ายงบทุนยังไม่มีการเบิกจ่าย จากการสอบถาม
หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณทราบว่า อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการ           
ก่อหนี้ผูกพันในระบบ 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) สามารถเบิกได้ร้อยละ 2 
ฝากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 200 กว่าล้านบาท น่าจะมีการเบิกจ่ายได้ถึง
ร้อยละ 96 ซึ่งจะท าให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะได้รับงบประมาณท่ีสูงขึ้น ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ 
มีการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ส าหรับอีกสามจังหวัดขอให้รีบเร่งด าเนินการการเบิกจ่าย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง เพื่อพิจารณา   
-  

ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการชี้แจง 
  5.1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ                    
โรคโควิด – 19  และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล  

นายแพทย์ ... 
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           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  (นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์)           
ขอน าเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ การระบาดของโรคโควิด – 19  ในระดับโลกทวีความรุนแรง
เช่นเดียวกันประเทศไทย จ านวนผู้ติดเช้ือรายวัน จ านวน 900,000 คน เพิ่มขึ้นจากเดิม 400,000 –      
๕๐๐,๐๐๐ คน เสียชีวิตรายวัน ประมาณ 15,๐๐๐ คน อัตราการเสียชีวิตเฉล่ียอยู่ท่ี 2% ในขณะนี้ประเทศ
อินเดียเกิดความวิกฤติ ถึงแม้จะอยู่ล าดับท่ี 2 ก็ตาม ยอดติดเช้ือรายวันประมาณแปดแสนคน ฉันเป็นตัวเลขท่ี
สูงมาก ส าหรับสถานการณ์ในเอเชีย เช่น ประเทศมาเลเซีย จากกราฟจะเห็นว่ามีขึ้นมีลง ส าหรับประเทศ
กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้ติดเช้ือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับ ในส่วนของ
ประเทศไทยมีผู้ติดเช้ือสะสม ประมาณ 6 หมื่นกว่าคน รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ระลอกใหม่ เดือน
เมษายน เพิ่มขึ้นเกือบประมาณ 2,๐๐๐ คน มีผู้เสียชีวิต 10 คน อัตราการเสียชีวิตอยู่ท่ี ๐.๒% ถือว่าต่ ากว่า
ระดับโลกค่อนข้างเยอะ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเช้ือระลอกใหม่ (สะสม) จ านวน 3,516 คน มีจ านวนผู้ท่ีติด
เช้ือเพิ่ม จ านวน 68 คน ผู้เสียชีวิตจ านวน ๒ ราย โดยมีผู้ติดเช้ือรักษาหายแล้ว จ านวน 1,536 ราย ส าหรับ
จังหวัดเชียงใหม่ผู้ท่ีมีอาการจะให้รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสนาม จะไม่ให้กลับไปพักฟื้นท่ีบ้าน ซึ่งเป็นนโยบายของ
จังหวัดเชียงใหม่  
   ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการควบคุมโรคในพื้นท่ีควบคุมเฉพาะ 
Bubble & Seal ในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ระบบนี้ โดยระบบนี้ 28 วันจะส้ินสุด            
โดยช่วง 14 วันแรก จะล็อค Seal ทุกแดน พอครบ 14 วัน ผู้ท่ีไม่มีอาการจะได้รับการตรวจภูมิคุ้มกัน           
ถ้าพบว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วจะถูกส่งไปยังโซนท่ีปลอดภัย ผู้ท่ียังไม่มีภูมิต้านทาน จะเข้าสู่ 14 วันถัดมา ในช่วง  
14 แรก หากใครมีอาการจะตรวจหาเช้ือและเข้าสู่การรักษา ซึ่งในระบบการรักษาได้จัดต้ังโรงพยาบาลสนามใน
เรือนจ ากลางเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่มีการบูรณาการร่วมกันจากทหาร ต ารวจ และราชทัณฑ์ให้เป็น
โรงพยาบาลสนามท่ีมีขีดความสามารถสีเหลืองและสีแดงให้เบ็ดเสร็จ  
   ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ได้มีการก าหนดเขตพื้นท่ีสถานการณ์ใหม่ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่อยู่
ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งมีอยู่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี 
เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้
ปรับปรุงค าส่ัง ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของส่วนกลาง ส่ิงใดท่ีมีความเข้มกว่าจะยังคงไว้ แต่มาตรการใด
ท่ีอ่อนกว่าเราจะขยับให้เหมือนกับส่วนกลาง ซึ่งมาตรการท่ีส าคัญ คือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก 
โดยให้สวมเมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในท่ีสาธารณะ การจัดกิจกรรมท่ัวไป ให้จ ากัดได้ไม่เกินจ านวน       
20 คน ส าหรับร้านอาหารให้นั่ง ท่ีร้าน ให้ซื้อกลับไปรับประทานท่ีบ้าน และปิดได้ไม่เกิน  21.00 น.          
สถานบริการให้ปิด  สถานศึกษาห้ามใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการเรียนการสอนหรือใช้กิจกรรมส าหรับการรวมกลุ่ม
จ านวนมาก ยกเว้นสถานท่ีเล่นกลางแจ้งให้ปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยให้มีการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม รวมถึง
มาตรการ Work From Home ยังคงเป็นมาตรการท่ีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานน าไป
ปฏิบัติในส่วนท่ีสามารถด าเนินการได้ 
   ส าหรับวัคซีนตามนโยบาย เป้าหมายคือ 70% ของจ านวนประชากรของ
ประเทศ โดยจะรวมกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วย จ านวน 100 ล้านโดส ท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน         
7 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายของเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 คือ กลุ่มท่ีมีโรคประจ าตัว ผู้สูงอายุ          
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มท่ีมีโรคประจ าตัวจากในระบบฐานข้อมูลจ านวน 1.7 แสนคน และจ านวนผู้สูงอายุ 
 

ประมาณ ... 
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ประมาณ 400,000 คน วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิต ซึ่งได้พบว่า ผู้เสียชีวิตเกือบ
ท้ังหมดอยู่ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีน คือ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ ส าหรับเฟสท่ี 2 ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 จะเป็นกลุ่มประชากรท่ัวไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  5.1.2 มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ            
โรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายกนก ศรีวิชัยนันท์) ในส่วนของค าส่ังต่างๆ ซึ่งได้
มีการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว  ขอสรุปดังนี้ 
   1. ค าส่ังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 14/2564  
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2564 จะมีการงดการออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ ชกมวย                 
แข่งม้า ชงโค กัดปลา และไพ่ผ่องไทย 
   2. ค าส่ังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 17/2564  
ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเรื่องของการห้ามเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด เข้ามาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับกรณีแรงงานต่างด้าวจากพื้นท่ีควบคุม พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง และ
พื้นท่ีเฝ้าระวัง จะมีมาตรการก าหนดให้แจ้งจากต้นทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ และนายจ้างจะต้อง
จะต้องให้แรงงานต่างด้าว Rapid Test ภายใน 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ถ้านายจ้างพา
แรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วให้แจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นท่ีท่ีต้ังอยู่ ส าหรับ
แรงงานท่ีจะเดินทางไปท างานจังหวัดอื่น นายจ้างจะต้องขออนุญาตต่อนายอ าเภอ หรือหัวหน้าสถานี
ต ารวจภูธรในพื้นท่ี ส าหรับกลุ่มแรงงานท่ีจะต้องเดินทางไป - กลับ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน และ
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แจ้งต่อศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออ าเภอ ซึ่งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
อ าเภอจะออกหนังสือรับรองให้ 
   3. ค าส่ังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 40/2564    
ลงวันท่ี 20 เมษายน 2564 เป็นเรื่องมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด ก าหนดให้ผู้ท่ีจะต้องเดินทางเข้ามาจังหวัด
เชียงใหม่ต้องกรอกข้อมูลในแอพพลิเคชัน CM - CHANA ถ้าไม่สามารถกรอกข้อมูลในแอพพลิเคช่ันได้ให้กรอก
ข้อมูลในแบบ ชม 1 หรือแบบ ชม 2 แล้วแต่กรณี ส าหรับผู้ท่ีเดินทางจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ให้รายงานตัวต่อ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทันที และให้ปฏิบัติตามค าส่ั ง ท่ีได้รับแจ้งจากระบบ
แอพพลิเคช่ัน CM – CHANA ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะถูกควบคุมเพื่อสังเกตอาการภายใน 14 วัน และบันทึก
ประเมินอาการตนเองตามแบบ ชม 3 
   4. ค าส่ังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 41/2564  
ลงวันท่ี 24 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 เมษายน 2564 – 8 พฤษภาคม 2564 ห้ามใช้
สถานท่ีใดๆ เพื่อจ าหน่ายสินค้าแบบเป็นครั้งคราว เช่น ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ เป็นต้น 
   5. ค าส่ังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 42/2564  
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2564 เป็นเรื่องของการห้ามจัดกิจกรรม งานเล้ียงสังสรรค์ทุกรูปแบบ ส าหรับการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ให้จ ากัดเฉพาะผู้ท่ีท าหน้าท่ีประกอบ พิธีกรรมเท่านั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมใดๆ นั้น
ห้ามเกิน 10 คน ส่วนงานอวมงคลหรืองานศพ ให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน 
 

6. ค าส่ังจังหวัด ... 
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   6. ค าส่ังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 43/2564    
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะ
ก าหนดว่าพื้นท่ีไม่ปลอดภัย ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  พื้นท่ีท่ีไม่ปลอดภัย คือ พื้นท่ีท่ีมี   
คนรวมกลุ่มเป็นจ านวนมาก เช่น ตลาด ศูนย์การค้า ยานพาหนะ และการขนส่งสาธารณะ รวมถึงการขนส่ง
ผู้โดยสาร ท้ังรถไฟและสนามบิน 
   7. ค าส่ังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 44/2564    
ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564 มาตรการปิดสถานท่ีช่ัวคราว โดยจะปิดสถานท่ีท่ีมีผู้คนรวมกลุ่มประกอบกิจกรรม
จ านวนมาก อาทิเช่น สถานประกอบการ สถานบริการ สวนสัตว์ ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุดต่างๆ รวมท้ังสถานท่ีรับเล้ียงเด็ก ค าส่ังดังกล่าวจะเน้นในเรื่องการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ให้
สามารถบริโภคอาหาร หรือนั่งด่ืมในร้านได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. และงดเว้นการบริโภคจ าหน่ายสุราและ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และร้านค้าสามารถจ าหน่ายอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถน ากลับไปรับประทานอาหาร
ท่ีบ้านได้ถึงเวลา 23.00 น. ส าหรับร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ชาบูหรือหมูกระทะ จะมีมาตรการห้ามผู้บริโภค   
ตักอาหารจากจุดบริการร่วม จะต้องมีพนักงานให้บริการให้บริการแก่ลูกค้า ส าหรับศูนย์การค้า หรือ
ห้างสรรพสินค้า ให้ปิดบริการภายในเวลา 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการต้ังแต่
เวลา 05.00 - 23.00 น.    
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน)  เป็นค าส่ังท่ีได้เนินการ         
ออกตามศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต้องขอขอบคุณ      
ส่วนราชการและนายอ าเภอท่ีได้มีการกวดขันการตรวจสถานท่ีต่าง ๆ อย่างเข้มงวด    
  นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ในวันนี้เวลา 
15.00 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้มีการน าข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 22) โดย
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม และได้มีการเผยแพร่เมื่อวานนี้ ซึ่งจะมีการปรับมาตรการเข้มขึ้น จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในพื้นท่ีสีแดงเข้ม ซึ่งก็จะต้องปรับตามมาตรการดังกล่าว กล่าวคือ ห้ามนั่งบริโภคอาหารหรือเครื่องด่ืม 
รวมถึงมาตรการการรวมคน มาตรการการเดินทาง เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ใหญ่มีการปรับสถานการณ์ ท าให้ค าส่ังจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีการปรับตาม
เพื่อให้สอดคล้อง และจะให้มีผลในวันพรุ่งนี้ คงจะได้มีการเผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์ และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รวมท้ังมีการเเถลงข่าวเป็นประจ าทุกวัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  5.1.3 การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM 2.5)                
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564   
   ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาว
วิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์) สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2564  พื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ 13,834,594.19 ล้านไร่  มีพื้นท่ีป่าสงวน 6,419,233.08 ไร่ ร้อยละ 46.40 มีพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  

5,283,394.77 ไร่ ... 
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5,283,394.77 ไร่  ร้อยละ 38.19  มีพื้นท่ีเขต สปก. 540 ,751.50 ไร่ ร้อยละ 3.91 มีพื้นท่ีอื่นๆ 
1,591,214.84 ไร่ ร้อยละ 11.50 พื้นท่ีป่า 9,586,229 ล้านไร่ ร้อยละ 69.29 ของพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
ประชากร 1 ,783,148 ล้านคน ขอบเขตการปกครอง 25 อ าเภอ 2 ,066 หมู่บ้าน จุดความร้อนจังหวัด
เชียงใหม่จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS เปรียบเทียบ ปี 2563 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม –              
31 พฤษภาคม 2563 และ ปี 2564 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ในปี 2563 พบจุด
ความร้อนสะสม 21,658 จุด พื้นท่ีเผาไหม้ 1,384,078 ไร่ ค่า Pm2.5>90 มคก./ลบ.ม จ านวน 36 วัน           
ในปี 2564 พบจุดความร้อนสะสม 7,794 จุด พื้นท่ีเผาไหม้ 524,186 ไร่ ค่า Pm2.5>90 มคก./ลบ.ม 
จ านวน 17 วัน มีแนวโน้มลดลง จุดความร้อนสะสมพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอแม่แจ่ม 1,084 จุด 
อ าเภอเชียงดาว 1,000 จุด อ าเภอฮอด 868 จุด ลดลงร้อยละ 63.21 ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน           
(50 มคก/ลบ.ม.) ปี 2564 จ านวน 85 วัน ค่าสูงสุด 169 มคก./ลบ.ม. เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2564            
ณ สถานีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม  ปี 2563 
จ านวน 78 วัน ค่าสูงสุด 360 มคก./ลบ.ม. เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2563 ณ สถานีต าบลเมืองคอง อ าเภอ
เชียงดาว ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ท่ีเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ต้ังแต่ปี 2562 – 2564 มีแนวโน้มลดลง ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์การแก้ไขไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการบูรณการร่วมกันของ
หน่วยงานในพื้นท่ี จ านวนก าลังพล ยุทธโธปกรณ์ต่าง จ านวนผู้ลาดตระเวนมี 24 อ าเภอ 127 ต าบล 850 
หมู่บ้าน จ านวนชุดดับไฟ 24 อ าเภอ 180 ต าบล 1,960 หมู่บ้าน ก าลังพล 22,869 ชุด การปฏิบัติท่ีผ่านมา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 มีการจัดประชุมใหญ่คณะท างานศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2564 มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือทุกรูปแบบ มีการควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเช้ือเพลิง การจัดต้ังจุดตรวจเฝ้า
ระวังไฟป่า การท าแนวกันไฟของหน่วยงาน ชาวบ้าน จิตอาสาและเจ้าหน้าท่ี จัดเตรียมพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่น
ควัน safety Zone การจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบการบังคับใช้กฎหมาย
กับผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 165 เรื่อง จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย            
จากรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ เฉพาะโรคหลอดลมอุดกันเรื้อรัง จ านวนผู้ป่วยสะสมจนถึง
สัปดาห์ท่ี 1 - 10 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 13 เมษายน 2564 พบว่าประชากรป่วยด้วยโรคหลอดลม           
อุดกันเรื้อรัง ปี 2563 จ านวน 9,212 ราย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 518.98 และปี 2564           
มีผู้ป่วยจ านวน 6,790 ราย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ในภาพรวมเท่ากับ 382.53 น้อยกว่าสัปดาห์
เดียวกันในปี 2563 ท้ังนี้ จ านวนผู้ป่วยลดลงด้วยปัจจัยจากการป้องกันตนเองของโรคโควิด-19 ท าให้ผู้ป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมลดลงเช่นกัน การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 
2564 จุดแข็ง ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดและระดับอ าเภอติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน ท าให้
ควบคุมและส่ังการสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพิ่มการตรวจจับจุดความร้อนโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเพิ่มเติม
จากการใช้ดาวเทียม มีการจับกุมและด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด และตรวจสอบลงพื้น ท่ีอย่างจริง จัง                 
มีศูนย์อ านวยการท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ และตรวจสอบ นโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ PM 2.5 จุดอ่อน เจ้าหน้าท่ีดับไฟป่าปฏิบัติหน้าท่ี  

ต่อเนื่อง ... 
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ต่อเนื่องหลายช่ัวโมง ร่างกายอ่อนล้าและมักมีการลักลอบเผาช่วงกลางคืนชาวบ้านยังขาดความรู้และการฝึกฝน
ในการเข้าดับไฟ เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟไม่เพียงพอในแต่ละพื้นท่ี จุดความร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นท่ี ต้องเลือกดับ
ในจุดลุกลามท่ีท าความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนก่อน ท าให้ไม่สามารถควบคุมได้ทุกจุด  ขาดการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชน หมอกควันข้ามแดน โอกาส ความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ภาคเอกชน ประชาชน ภาควิชาการ จิตอาสา แอพพลิเคช่ัน AirCMI 
แอพพลิเคช่ัน FireMan แอพพลิเคช่ัน FireD ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน เพื่อเฝ้าติดตามและเข้าปฏิบัติ
ภารกิจดับไฟป่าในพื้นท่ี อุปสรรค สภาพพื้นท่ีท่ีเกิดจุดความร้อนมักพบในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขา
สูงชัน เข้าถึงได้ยากและเกิดบริเวณรอยต่อเขตอ าเภอ และรอยต่อเขตจังหวัด  บริเวณท่ีเกิดไฟมีตอไม้แห้ง
จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถดับไฟได้สนิท และลุกไหม้อีกในช่วงกลางคืน  สภาพอากาศมีความแห้งแล้ง 
เช้ือเพลิงมีปริมาณมาก ไฟป่าเกิดขึ้นรุนแรง ท าให้ลุกลามได้ง่าย ส่งผลให้ยากต่อการควบคุมและเกิดไฟในระดับ
เรือนยอด บทสรุปหมอกควันไฟป่าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มี
ผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยดี โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี เป็นผลท า
ให้จ านวนจุดความร้อนลดลง 13,864 จุด คิดเป็นร้อยละ 64.01 และมีพื้นท่ีเผาไหม้ (Burn scar Area) 
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 859,892 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.29 ในส่วนของค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน              
ค่า PM 2.5 เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าเกินมาตรฐาน จ านวน 85 วัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2564)  
สาเหตุมาจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับภูมิภาค             
ท่ีรวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อนท่ีเกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศจาก
ประเทศเพื่อนบ้านท่ีมายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมท่ีท าให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น เป็นปัจจัยท่ีท าให้
จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ โดยค่าสูงสุดอยู่ท่ี 169 มคก./ลบ.ม.
เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2564 ณ สถานีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต าบล  
ช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน  1.เสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน          
ในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า              
2.การสนับสนุนงบประมาณ ให้ลงถึงระดับหมู่บ้าน เพื่อใช้จ่ายตรงต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพ                
3. ควรสนับสนุนเครื่องอัดใบไม้ เพื่อลดปริมาณเช้ือเพลิงให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  4. เพิ่มเติมอุปกรณ์ดับไฟให้
เพียงพอ โดยเฉพาะเครื่องเป่าลม ซึ่งสามารถใช้ทดแทนแรงคนได้เป็นจ านวนมาก  5.จัดหาอุปกรณ์ GPS 
ติดตามตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ดับไฟ เพื่อให้ทราบต าแหน่ง พิกัดในการดับไฟ ป้องกันการถูกไฟเข้าล้อมเพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 6.เพิ่มเติมอากาศยานเพื่อลาดตระเวนตรวจสอบจุดความร้อนในช่วงเวลาท่ี
ดาวเทียมไม่ผ่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดไฟ 7. ประชาสัมพันธ์การสถานการณ์ ด าเนินงาน 
กิจกรรม ในระดับพื้นท่ี ตามช่องทางส่ือสารต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนนอก
พื้นท่ี และเสริมสร้างก าลังใจของเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่  

 
หัวหน้าส านักงาน ... 
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  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่                    
(ว่าท่ี ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์) ผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์      
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น  ระหว่างวันท่ี 3 - 9 
เมษายน 2564 เกิดเหตุ 66 ครั้ง บาดเจ็บ 69 ราย เสียชีวิต 4 ราย สถิติช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่าง
วันท่ี 10 – 16 เมษายน 2564 เกิดเหตุ 77 ครั้ง บาดเจ็บ 72 ราย เสียชีวิต 9 ราย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันท่ี 17 - 23 เมษายน 2564 เกิดเหตุ 12 ครั้ง บาดเจ็บ 12 ราย 
เสียชีวิต 1 ราย ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย จ านวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 77 ครั้ง น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 3 ปี 
ย้อนหลัง 55 ครั้ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 41.66 อ าเภอท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คือ อ าเภอสันป่าตอง จ านวน 
12 ครั้ง จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 72 คน น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง 64 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.05
อ าเภอท่ีมีผู้บาดเจ็บมากท่ีสุด คือ อ าเภอสันป่าตอง จ านวน 11 ราย จ านวนผู้เสียชีวิต 9 ราย น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 
3 ปี ย้อนหลัง 2 ราย ลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.18 อ าเภอท่ีมีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุด คือ อ าเภอสันก าแพง จ านวน 
2 ราย อ าเภอท่ีไม่มีอุบัติเหตุ 7 อ าเภอ คือ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า สะเมิง อมก๋อย  แม่ออน แม่แจ่ม 
และไชยปราการ การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ 1 ครั้ง เท่ากับเป้าหมาย เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 3 ราย น้อยกว่า
เป้าหมาย 4 ราย เสียชีวิตในอ าเภอสีแดง 0 ราย น้อยกว่าเป้าหมาย 3 ราย อุบัติเหตุบนถนนกระทรวง
คมนาคมเกิดเหตุ 41 ครั้ง น้อยกว่าเป้าหมาย 25 ครั้ง บาดเจ็บ 34 ราย น้อยกว่าเป้าหมาย 16 ราย เสียชีวิต 
7 ราย มากกว่าเป้าหมาย 1 ราย อุบัติเหตุบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดเหตุ 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 ด าเนินคดี 20,012 
ราย น้อยกว่าเป้าหมาย 3,786 ราย สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ ตัด
หน้ากระช้ันชิด ร้อยละ 19.6 ขับรถเร็วเกินก าหนดและทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 13 ตามล าดับ พฤติกรรมเส่ียง 
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 47.8  เมาสุรา ร้อยละ 20.3 ขับรถเร็วเกินก าหนด ร้อยละ 10.1 ตัดหน้ากระช้ันชิด 
ร้อยละ 8.7 ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ 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 สถานท่ีเกิดเหตุ ส่วนใหญ่เกิดทางตรง ร้อยละ 58.4 
และทางโค้ง ร้อยละ 35.1 ตามล าดับ ถนนท่ีเกิดเหตุ ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 42.9 
และถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.3 ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดในเวลา 16.01 – 20.00 น.ร้อยละ 
31.2 รองมาคือ 20.01-00.00 น. ร้อยละ 22.1 ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อายุ 50 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด 
ร้อยละ34.57  รองลงมาคือช่วงอายุ 30 -39 ปี ร้อยละ 20.99 ประเภทคนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี ร้อยละ 
72.84 ในเขตจังหวัด ร้อยละ 20.99  และนอกเขตจังหวัด ร้อยละ 6.17 จุดตรวจบูรณาการ จ านวน 45 จุด 
ครอบคลุม 25 อ าเภอ มีเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดตรวจท้ังหมด 2,084 คน มีต ารวจเป็นก าลังหลัก รองลงมาได้แก่ 
สมาชิก อปพร. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ตามล าดับ จ านวนด่าน
ชุมชน  1,034  แห่ง ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง และ
อาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าท่ีร่วมสถิติเปรียบเทียบ 3 ปี อัตราการเสียชีวิต ของอ าเภอเส่ียง
อุบัติเหตุ อ าเภอเส่ียงระดับสีแดง ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่เสียชีวิตลดลง อ าเภอเส่ียงระดับสีส้ม ลดลง        
3 ราย ได้แก่ อ าเภอสันทราย อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอสารภี เท่าเดิม 1 ราย ได้แก่ อ าเภอแม่อาย        

                     
อ าเภอ ... 
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อ าเภอเส่ียงระดับสีเหลือง ลดลง 5  ได้แก่ อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่ริม อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภออมก๋อย และ
อ าเภอเวียงแหง เพิ่มขึ้น 6 รายได้แก่ อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทอง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอฝาง อ าเภอ
พร้าว และอ าเภอดอยหล่อ อ าเภอเส่ียงระดับสีเขียว เพิ่มขึ้น 1 ราย ได้แก่ อ าเภอหางดง เท่าเดิม 8 ราย ได้แก่ 
อ าเภอแม่แตง อ าเภอฮอด อ าเภอแม่วาง อ าเภอดอยเต่า อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่ออน อ าเภอสะเมิง และ
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญ สีวาโย) เป้าหมายการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ี อ าเภอ 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 

 

การด าเนินการกิจกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะส้ันการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ 
โคก หนอง นา โมเดล ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการไปแล้ว 9 รุ่น ดังนี้  รวม 760 ราย  
(ครัวเรือนต้นแบบ 645 ราย นักพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ (นพต.) 115 ราย) ดังนี้ 

  

รุ่น อ าเภอ ระยะเวลา สถานที ่ จ านวน วิทยากร 
1 แม่แจ่ม 18 – 22 มกราคม

2564 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นท่ี
ต้นแบบบ้านปางหินฝน 

100 
(นพต.30 คน) 

ทีมครูพาท า 
แม่แจ่ม 

2 แม่แจ่ม 25 – 29 มกราคม
2564 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นท่ี
ต้นแบบบ้านปางหินฝน 

100 ที ม ค รู พ า ท า       
แม่แจ่ม 

3 ดอยเต่า 25 – 29 มกราคม
2564 

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงอ าเภอดอยเต่า 

100 
(นพต.25 คน) 

ที ม จิ ต อ า ส า
พัฒนาชุมชน 

4 ดอยเต่า 1 – 5 กุมภาพันธ์ 
2564 

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงอ าเภอดอยเต่า 

100 ที ม จิ ต อ า ส า
พัฒนาชุมชน 

5 แม่แจ่ม 15- 19 
 กุมภาพันธ์ 2564 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นท่ี
ต้นแบบบ้านปางหินฝน 

81 ที ม ค รู พ า ท า            
แม่แจ่ม 

6 แม่แจ่ม 15- 19  
กุมภาพันธ์ 2564 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นท่ี
ต้นแบบบ้านห้วยขมิ้น 

86 ที ม ค รู พ า ท า       
แม่แจ่ม 

7. กัลยาณิวัฒนา ... 
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รุ่น อ าเภอ ระยะเวลา สถานที ่ จ านวน วิทยากร 
7 กัลยาณิวัฒนา 1 – 5  มีนาคม 

 2564 
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ 

85 
(นพต.10 คน) 

ที ม ค รู พ า ท า      
แม่แจ่ม 

8 สารภี 6 – 10 มีนาคม 
 2564 

ศูนย์ สารภีขั วมุ ง  อ า เภอ
สารภี 

44 
(นพต.34 คน) 

ที ม จิ ต อ า ส า
พัฒนาชุมชน 

9 แม่แจ่ม 15 – 19 มีนาคม 
 2564 

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงบ้านกองกาน 

64 ที ม ค รู พ า ท า       
แม่แจ่ม 

รุ่นท่ี 10 – 22 จะด าเนินการได้หลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น กรมป่าไม้ การด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 2 สร้างพื้นท่ีเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับต าบล และพัฒนาพื้นท่ี
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัด
ด าเนินการลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการกิจกรรมท่ี 2 สร้างพื้นท่ีเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (CLM) ระดับต าบล และพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ของ
ท้ัง 4 อ าเภอ ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน 2564                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการคืนพื้นท่ีผู้ร่วมโครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต            
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งให้จังหวัดด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ร่วมโครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่        
“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับน าเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้และ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางการด าเนินการแก้ไขท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ 
รวมท้ังการขออนุมัติเปล่ียนแปลงในส่วงนท่ีเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของโครงการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีอ าเภอ ขอคืนพื้นท่ีผู้ร่วมโครงการ ดังนี้ 
 

ท่ี อ าเภอ HLM CLM รวม CLM + 
HLM ๑ ไร่ ๓ ไร่ รวม ๑๕ ไร่ รวม 

๑ แม่แจ่ม 295 - 295 - - 295 
๒ ดอยเต่า 127 37 164 - - 164 
๓ สารภี 82 - 82 - - 82 
4 กัลยาณิวัฒนา 13 - 13 - - 13 

รวม 517 37 554 - - 554 
 

อ าเภอ พร้อมขุด คาดว่าท า PO คิดเป็นร้อยละ 

แม่แจ่ม ๓๕๒ ๒๐๐ 56.81 
ดอยเต่า ๑๓๗ ๕๐ 36.49 
กัลยาฯ ๗๓ ๗๓ 100 
สารภี ๓๓ ๑๐ 30.30 

รวมทั้งหมด ๕๙๕ ๓๓๓ 55.96 

ท้ังนี้ ... 
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                 ท้ังนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้อ าเภอรายงานเหตุผลการส่งคืนพื้นท่ี            
พร้อมท้ังแนบหลักฐานการยินยอมขอคืนพื้นท่ีของผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนา               
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อจัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.6 โครงการน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว                       
เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร รอบ 2  
                       พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  (นายเจริญ สีวาโย) จังหวัดเ ชียงใหม่                         
ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ต้ังแต่วันท่ี                       
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 และขยายผลสู่ระยะท่ี 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจ าครัวเรื อน 
ภายใต้ช่ือ “การน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ต้ังแต่วันท่ี            
1 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2563 และก าหนดด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการน้อมน าแนวพระราชด าริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  รอบ 2 ต้ังแต่วันท่ี                           
1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 โดยปัจจุบันมีครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ ต้ังแต่ระยะท่ี 1 - ระยะท่ี 2 
รวมจ านวน 370,185 ครัวเรือน กระบวนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 6 กระบวนงาน ดังนี้ (1) ผู้น า
ต้นแบบตัวอย่างท่ีเห็นจริง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีพัฒนา
ชุมชนทุกคน (2) ผู้น าต้องท าก่อน  ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องท่ี/ท้องถิ่น ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในชุมชน                          
(3) นักพัฒนา 3 ประสาน กลไกการขับเคล่ือน ได้แก่ นักพัฒนาท้องถิ่น พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ
นักพัฒนาภาคประชาชน (4) ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน  รณรงค์คัดแยกขยะ                  
สร้างขยะเปียกลดโลกร้อน ท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต                      
(5) ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น (6) ถอดรหัสการพัฒนา : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  5.2 โดยเอกสาร  
                              - 
 

ระเบียบวาระที่ 6 … 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม  2564   
 

วันที่ เวลา งาน สถานที ่
4 พฤษภาคม 2564 09.00 น. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท -                        

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล                          
4 พฤษภาคม  2564  
(1) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม -                        
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม พร้อมท้ัง
ตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคู่กับธงอักษร                    
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบาย                   
สีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานท่ี
ของหน่วยงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564   
(2) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ด าเนินการจัดท าค าถวายพระพร -                
ชัยมงคล และน าเสนอภาพกิจกรรม                         
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ท่ีหน่วยงานได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่บนหน้า
หลักของเว็บไซต์และส่ือออนไลน์ของหน่วยงาน 
ตลอดเดือนพฤษภาคม   

ท่ีต้ังของหน่วยงาน 

28 พฤษภาคม 2564 09.00 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
เชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 5/2564  

ผ่านทางระบบ Zoom 
Meeting 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองอื่น ๆ    
7.1 รายงานประกาศผลการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่                                
      ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือก ต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่                   

(นายเกรียงไกร พานดอกไม้) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 แยกเป็นนายกเทศมนตรี จ านวน 90 ราย จากท้ังหมด 121 ราย 
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1,349 ราย จากท้ังหมด 1,488 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อลงนามในประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วจะด าเนินการส่งมายังส านักงานคณะกรรมการการ 

 
เลือกตั้ง ... 
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เลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่จะแจ้งผลการ
เลือกตั้งไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  สามารถติดตามการประกาศผล
การ เ ลือก ต้ั ง ไ ด้ จ าก เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส านั ก ง านคณะกรรมการการ เ ลื อก ต้ั ง ป ระจ า จั ง หวั ด เ ชีย ง ใหม่ 
http://www.ect.go.th/chiangmai 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 7.2 การขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ าใจกู้ชีวิตผ่านวิกฤตโควิด – 19 จังหวัด
เชียงใหม่ 
   ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ (นายพิพัฒน์ ปิติสิวะพัฒน์) ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ 
ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในปัจจุบัน                     
มีจ านวนสูงมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  
จึงก าหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ดังนี้  
  1. การช่วยเหลือผู้ท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีท่ีมี   
ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บันทึกข้อมูลในระบบแอพพลิเคช่ัน “พ้นภัย” โดยให้ค านึงถึงผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และมีฐานะยากจนรวมท้ังผู้ถูกเลิกจ้างงานเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว  
  2. การช่วยเหลือผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงและแยกกักตัวสังเกตอาการ ณ ท่ีพักอาศัยให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บันทึกข้อมูลผู้ท่ีกักตัวสังเกตอาการ ณ ท่ีพั กอาศัยในระบบ
แอพพลิเคช่ัน “พ้นภัย” โดยพิจารณาจากผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงและมีฐานะยากจนรวมท้ังผู้ถูกเลิกจ้างงานเนื่องจาก
สถานการณ์ดังกล่าว สรุปยอดการขอชุดธารน้ าใจฯ ระหว่างวันท่ี 23 – 29 เมษายน 2564 ดังนี้ อ าเภอ     
แม่แตง 88 ราย อ าเภอจอมทอง 3 ราย อ าเภอแม่อาย 103 ราย อ าเภอดอยเต่า 17 ราย อ าเภอ              
สันทราย 27 ราย อ าเภอสารภี 2 ราย อ าเภอแม่ริม 7 ราย รวม 247 ราย ด าเนินการแจกจ่ายชุดธารน้ าใจ                  
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่                
และผู้แทนสถานีกาชาดท่ี 3 จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบชุดธารน้ าใจฯ ให้กับนายกกิ่งกาชาดอ าเภอ และผู้แทน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพื่อน าไปให้กับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงและแยกกักตัวสังเกตอาการ ซึ่งมีฐานะยากจน 
รวมท้ังผู้ถูกเลิกจ้างงานเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด-19 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
สถานีกาชาดท่ี 3 จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5323 5161 ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โทรศัพท์                    
0 5321 2638  และผู้พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ัน “พ้นภัย” โทรศัพท์ 0 2251 7853 – 6 ต่อ 2207 – 10  

มติประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ 
 8.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศรัณยู มีทองค า) จ านวน 2 เรื่อง คือ  
  1. การ Work From Home ให้เป็นไปตามข้อ 6 ของข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 22) ขอให้      
ทุกส่วนราชการได้แบ่งอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เพื่อป้องกันกรณีเกิดการแพร่
ระบาดในสถานท่ีราชการ จะได้มีอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในการให้บริการประชาชน โดยให้
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว โดยเน้นย้ าส าหรับส านักทะเบียนอ าเภอทุกอ าเภอ รวมถึง 

ส านักทะเบียน ... 
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ส านักทะเบียนท้องถิ่น ใหถ้ือปฏิบัติตามข้อส่ังการของหนังสือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปีท่ีแล้ว 
เรื่องของการลดปริมาณการให้บริการงานทะเบียน ขอให้บริการเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่ านั้น เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน ให้บริการเฉพาะกรณีบัตรหายหรือบัตรช ารุดในสาระส าคัญ ซึ่งประชาชนอาจมีความจ าเป็นต้องใช้ใน
การท าธุรกรรมต่าง ๆ ส าหรับงานทะเบียนราษฎร์ หรือทะเบียนท่ัวไป ในการด าเนินการบริการอาจจะเป็นเรื่อง
ของการคัดรับรองส าเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การรับรองบุตร การรับรองบุตรบุญธรรม หรือบันทึก
ฐานะทางครอบครัว ส าหรับเรื่องทะเบียนราษฎร อาจจะให้บริการเฉพาะเรื่องของการเกิด การแจ้งตาย หรือ    
คัดรับรองส าเนา ท้ังนี้ ขอให้ทางส านักทะเบียนได้พิจารณาการใช้ระบบ Call Center, Facebook หรือ           
ทางแอปพลิเคช่ัน Line ในการเป็นศูนย์บริการให้ค าแนะน าปรึกษา หรือนัดหมายการให้บริการ ซึ่งกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0309.5/ว 21653 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง           
การขยายผลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจ าตัวประช าชนรูปแบบใหม่             
(New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว ส าหรับส านักทะเบียนอ าเภอขอให้จ ากัดผู้เข้ารับบริการ 
การจัดผังให้บริการ การเว้นระยะห่าง รวมถึงการจัดพื้นท่ีพักคอยในพื้นท่ีให้เหมาะสม การคัดกรองผู้ใช้บริการ 
รวมถึงให้เจ้าหน้าท่ีหมั่นท าความสะอาดพื้นผิวที่ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะได้มอบหมาย
ให้ท่ีท าการปกครองจังหวัดจัดท าหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางของส านักทะเบียนทุกแห่ง รวมถึงส านักทะเบียน
ท้องถิ่นด้วย 
  2. เรื่องสถานการณ์ชายแดน ได้มีการเน้นย้ าในการประชุมนายอ าเภอ ถึงแม้ว่า
ในใขณะนี้สถานการณ์ชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีการปะทะ หรือปัญหาการสู้ของกองก าลังชนกลุ่ม
น้อยกับทหารพม่า จึงขอฝากก าชับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมการด าเนินการ อย่างเช่ น ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งให้ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง หรือการสนับสนุนยานพาหนะ การเคล่ือนย้ายก าลังคน การสนับสนุนแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาต่าง ๆ             
หรือแผนการอพยพประชาชน หรือแผนพิทักษ์พื้นท่ีเขตหลังในประสานงานกับทางฝ่ายทหารด้วย รวมถึงเรื่อง
ของการข่าว และการจัดพื้นท่ีพักคอยให้เหมาะสมส าหรับการคัดกรองโควิด 19 รวมถึงการจัดพื้นท่ีการอพยพ
กรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น เป็นมาตรการหนึ่งในการเตรียมการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับมือใน
โอกาสต่อไป 

มติประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 8.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง  ไชยเสน) จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
  1.  ในการประชุมเมื่อเดือนท่ีแล้วได้ฝากเรื่องการรับแจ้งและการด าเนินการของ      
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ซึ่งสถิติการร้องเรียนมีจ านวนไม่มาก แต่อาจจะมีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในการติดต่อ 
ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่  หรือการกักตัว เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน      
  2.  การหลอกให้ลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งในช่วงแรกจะมีการให้ค่าตอบแทน
สูง จึงขอให้ส่วนราชการท่ีได้มีการลงพื้นท่ีพบปะประชาชน ฝากเน้นย้ าในการให้ข้อมูล และดูแลประชาชนใน
พื้นท่ีด้วย  

มติประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

8.3 ประธานใน ... 
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                   8.3 ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์)  มาตรการ Work From 
Home เป็นเรื่องท่ีจะขอให้ส่วนราชการปฏิบัติ รวมถึงอ าเภอด้วย ซึ่งขณะนี้มีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วท่ีส านักงาน
ทะเบียน อ าเภอหางดง ซึ่งไม่ได้ท า Work From Home ท่ีให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี เมื่อมีผู้
ติดเช้ือจึงท าให้เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะต้องกักตัว 14 วัน จึงไม่มีเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ
ประชาชน ขณะนี้ได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศรัณยู มีทองค า) เกล่ียอัตราก าลังจากอ าเภอ
ข้างเคียงเข้าไปปฏิบัติราชการแทน ฉะนั้น ในการปฏิบัติต้องยึดหลักในเรื่องของการ Work From Home ด้วย 
และจะต้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโดยอาจจะไม่ได้รับ
ความสะดวกเท่าท่ีควร ภารกิจใดท่ียังไม่เร่งด่วนให้ชะลอไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับทางศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ท่ีขอความร่วมมือไม่ให้ออกนอก
เคหสถานโดยไม่จ าเป็น จึงขอให้ทุกส่วนราชการและอ า เภอให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายของ      
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันและควบคุม    
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

มติประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 
 
 สุจิตรา ดิษธรรม ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นางสาวสุจิตรา  ดิษธรรม)  
   
   
 วิราชินี ค าชมภู ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาววิราชินี  ค าชมภู)  
 


