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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 3/2564

วันอังคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศนูยราชการจงัหวัดเชียงใหม

ผูมาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการจังหวัดเชียงใหม
1. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในท่ีประชุม
2. นายกนก ศรีวิชัยนันท ปลัดจังหวัดเชียงใหม
3. นายณัฐเมธส สิริไตรรัตนกุล (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
4. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
5. นางสาววิราชินี คําชมภู (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นางสาวชนิสา ชมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
7. ร.ต.นพดล ชุบชูวงศชุบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
8. นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม
9. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
10. นางจิราพร  เชาวประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
11. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
12. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1
13. นายปยะพงษ ประพันธวัฒนา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
14. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม
15. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
16. นางภูษณิศ ไชยมณี (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
17. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
18. จ.ส.อ.ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
19. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
20. นายปรีดา พรหมดี (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
21. นายแพทยวรัญู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
22. นายบุญอุม วงศบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
23. นายศรัณยู มีทองคํา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค
24. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
25. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
26. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
27. วาท่ี ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม

28. นายวิษณุ...
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28. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
29. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
30. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม
31. วาท่ี ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
32. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
33. นายสุริยะ คําปวง สหกรณจังหวัดเชียงใหม
34. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
35. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม
36. นางนิษฐพิศกุณ ลองวิลัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
37. ร.อ. จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
38. นางจินดา พิชญชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
39. นางฐิติมา นราพงศ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
40. นายหิรัญ จิตตาทิพย (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน
41. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

เชียงใหม
42. นายสุภาพ ชมภูม่ิง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7

(เชียงใหม)
43. นายจรินทร คงศรีเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
44. นางอังคณา พุทธศรี ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
อําเภอ
45. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอําเภอเมืองเชียงใหม
46. นายสมศักดิ์ คณาคํา นายอําเภอหางดง
47. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภี
48. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย
49. นายมานิตย ไหวไว (แทน) นายอําเภอสันกําแพง
50. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอดอยสะเก็ด
51. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอแมริม
52. นายอรรถวุฒิ พ่ึงเนียม นายอําเภอแมแตง
53. นายสิทธิ์ วงศมาน นายอําเภอฮอด
54. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว
55. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว
56. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
57. นายอุทัย สอนจีน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ
58. นายปรีชา ศิรินาม (แทน) นายอําเภอสะเมิง
59. นายวรศักดิ์ พานทอง (แทน) นายอําเภอเวียงแหง
60. นายจิรพล สนธิคุณ (แทน) นายอําเภอสันปาตอง
61. นายพงษศักดิ์ เพชรคงแกว (แทน) นายอําเภอจอมทอง
62. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย

63. วาท่ี ร.ต. อดิศักดิ์ ...



๓

63. วาท่ี ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย
64. นายกิตติพงษ ธิวงศ (แทน) นายอําเภอแมแจม
65. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเตา
66. นายพงษศักดิ์ การดื่ม (แทน) นายอําเภอแมวาง
67. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน
68. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ
69. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ผูเขารวมประชุม
70. นายนรินทรชัย เลื่อมใจหาญ (แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม
71. นางศันสนีย เอ่ียมโอษฐ เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
72. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม
73. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
74. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
75. นางสาวอรุณี โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
76. นางสาวสุวลี ทองทัพ (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1
77. นางสาววลิตญา บัวปนตา (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม
78. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
79. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
80. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
81. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
82. หัวหนาสวนราชการท่ีรวมประชุมผานระบบ Zoom meeting จํานวน 104 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ

2.1 พิธีมอบถวยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบโลรางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยต ามโครงการคัดเลือกหมูบานเขมแข็ง ตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” (หมูบานอยูเย็น)
จํานวน 1 รางวัล  (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

2.2 พิธีมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม เพ่ือมอบทุนอุปการะเด็กครัวเรือนยากจน ภายใตโครงการของขวัญปใหม
ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบใหประชาชน ประจําป 2564 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

2.3 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย อปพร. ดีเดน และ อปพร.ดีเดน ประจําป 2564
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

2.4 การมอบ...
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2.4 การมอบเกียรติบัตรผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 รางวัล
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

2.5 มอบเกียรติบัตรใหแกผูนําชุมชนคุณธรรมฯ ท่ีมีศักยภาพสูการทองเท่ียว บวร On Tour
จํานวน 12 ชุมชน  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2564 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม
4.1 นายอิสระ ศิริไสยาสน

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
แมฮองสอน

4.2 นายอภิชาติ เหมือนมนัส
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอกงไกรลาศ

4.3 นายชัยณรงค นันตาสาย
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมริม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอสะเมิง

4.4 นายอรรถวุฒิ พ่ึงเนียม
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบานตาก

4.5 นายสิทธิ์ วงศมาน
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอฮอด
ตําแหนงเดิม นายอําเภอปาแดด

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการ
ประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564

ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู) ตามท่ีจังหวัด
เชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ  2564 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 16 หนา โดยมี
นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัด เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 2/2564

ท้ังนี้ ...
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ท้ังนี้ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 ขอแกไขรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการไดแกไขรายงานการประชุมและบันทึกลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2564 เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอใหท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว

3.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสาววาสนา สมมุต)ิ นําเสนอตอท่ีประชุม 2 เรื่อง
1. ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี

19 มีนาคม 2564 ดังนี้
(ลานบาท)

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย

การใชจาย
(PO+เบิกจาย)

รอยละการ
ใชจาย

สูงกวา
เปาหมาย

งบประมาณรายจายประจําป

-รายจาย
ภาพรวม

21,130.29 3,395.72 12,049.72 57.03 5,445.44 73.10 19.10

-รายจาย
ประจํา

12,134.55 84.32 9,144.65 75.36 9,228.97 76.06 19.06

-รายจาย
ลงทุน

8,995.74 3,311.40 2,905.07 32.29 6,216.47 69.10 24.10

คาใชจายเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019
-ภาพรวม 803.99 4.67 216.63 26.94 221.29 27.52
-เงินกู 783.63 4.51 214.16 27.33 218.67 27.90
-งบกลาง 20.36 0.15 2.47 12.11 2.62 12.87

งบประมาณเหลื่อมป
-ป 2563 2,181.91 442.75 1,598.91 73.28 2,041.66 93.57

ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2564 จังหวัดเชียงใหมมีหนวยรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุน
ท้ังสิ้น 137 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 127 หนวยงาน องคการ
มหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสท่ี 2
จํานวน 100 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายท่ียังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามมาตรการ

เรงรัด...
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เรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสท่ี 2 รอยละ 45 จํานวน 37 หนวยงาน และมีรายการท่ียังไมมีผลการใชจาย
จํานวน 424 รายการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,369.95 ลานบาท จากการติดตามผลการดําเนินการในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  (e-GP) และประสานไปยังหนวยรับงบประมาณเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน คาดวาจะสามารถลงนามในสัญญาไดทันภายในเดือนมีนาคม 2564 ท้ังสิ้น 195 รายการ
จํานวนเงิน 679.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.56 ของงบลงทุนท่ีไดรับจัดสรร และไมสามารถกอหนี้ไดทัน
จํานวน 229 รายการ พบวาสวนใหญอยูในข้ันตอนประกาศเชิญชวน จัดทําราง TOR อยูระหวางพิจารณาผล
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีรายการท่ีไมพรอมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ยังอยูระหวางขอใชพ้ืนท่ีจากกรมปาไม จํานวน
3 รายการ จํานวนเงิน 54.28 ลานบาท แกไขแบบรูปรายการ จํานวน 7 รายการ จํานวนเงิน 27.73 ลานบาท
อยูระหวางขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เนื่องจากเปนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีกระทบแผนฯ (งบกลุมจังหวัด) จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 25 ลานบาท อยูระหวางหารือ
เรื่องการมอบอํานาจใหหนวยดําเนินงานโดยตรง (งบกลุมจังหวัด) จํานวน 12 รายการ จํานวนเงิน 39.34 ลานบาท
ตามรายละเอียด ดังนี้

สถานะการดําเนินการ
จํานวน
รายการ

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

แจงโอนกลับสวนกลาง (เนื่องจากไดรับงบประมาณซ้ําซอน) 36 10.32
อยูระหวางขอใชพ้ืนท่ีกรมปาไม 3 54.28
แกไขแบบรูปรายการ 7 27.73
อยูระหวางขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค และขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบแผนฯ
(งบกลุมจังหวัด)

1 25.00

อยูระหวางหารือเรื่องการมอบอํานาจใหหนวยดําเนินงานโดยตรง
(งบกลุมจังหวัด)

12 39.34

อยูระหวางจัดทําราง TOR 54 193.84
คํานวณราคากลาง 5 6.36
หัวหนาสวนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง 2 6.47
ประกาศเชิญชวน 67 250.18
อยูระหวางพิจารณาผล 17 53.40
หัวหนาสวนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง (ไดผูรับจางแลว) 5 10.22
เวนระยะเวลาอุทธรณ 4 5.92
รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน0
(กรณีมีการอุทธรณและไมเห็นดวย สงใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และขอรองเรียนพิจารณา)

15 5.89

ทําสัญญาแลวอยูระหวางบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS 145 304.80
รอลงนามในสัญญา 50 374.85

สถานะการ...
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สถานะการดําเนนิการ จํานวน
รายการ

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

อยูระหวางรอคําชี้แจงจากผูเสนอราคาสิ้นสุดวันท่ี 30 มีนาคม 2564
เนื่องจากผูชนะการเสนอราคาไมเขาทําสัญญาตามกําหนด และจะเรียก
ผูเสนอราคารายถัดไปทําสัญญาตอไป

1 1.35

รวมท้ังสิ้น 424 1,369.95
2. หนังสือเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ

2.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 58 ลงวันท่ี
18 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2563
กระทรวงการคลังกําหนดใหขยายเวลาเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิก
เหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2564 ทุกรายการ โดยไมกําหนดวงเงินไวใช
จายไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2564 โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลา
เบิกจายงบประมาณ ดังนี้

2.1.1 ใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน ดําเนินการคัดเลือก
(LIST) และยืนยันขอมูล (CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสํารองเงินทุกประเภทท่ีตองการขยายเวลาเบิกจาย
งบประมาณ สําหรับหนวยงานของรัฐท่ีเปนสวนราชการและเปนหนวยงานผูเบิกท่ีมีสํานักงานอยูในภูมิภาค
ตองดําเนินการคัดเลือก (LIST) PO และ/หรือเอกสารสํารองเงินทุกประเภทท่ีตองการขยายเวลาเบิกจาย
งบประมาณในระบบ GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ กอนแจงให
สวนราชการเจาของงบประมาณหรือหนวยงานผู เบิกแทน เปนผูรวบรวมและยืนยันขอมูล (CONFIRM)
ในระบบ GFMIS เพ่ือใหกรมบัญชีกลางพิจารณา

2 .1 .2 การขอขยายเวลาเบิ กจ ายงบประมาณ ผ านระบบ GFMIS
ใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม
2564 หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดงบประมาณดังกลาวตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

2.1.3 ใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน ตรวจสอบผลการ
พิจารณาการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณผานระบบ GFMIS โดยใชคําสั่งงานตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
กรณีมีขอทักทวงผลการพิจารณาดังกลาวใหหนวยงานของรัฐมีหนังสือขออุทธรณการขยายเวลาเบิกจายเงิน
พรอมแจงขอมูลรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจายเงินสงถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564
ท้ังนี้ หากหนวยงานใดไมไดดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว จะถือวาการขยายเวลาเบิกจาย
งบประมาณนั้นเปนไปดวยความถูกตองและครบถวนแลว โดยกระทรวงการคลังจะไมรับพิจารณาการขอ
อุทธรณการขยายเวลาเบิกจายภายหลังระยะเวลาดังกลาว

2.1.4 กรณีหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน ประสงคจะขอ
ยกเลิกรายการท่ียืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ใหจัดทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหาร
การรับ-จายเงินภาครัฐ) กอนวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2564
ท้ังนี้ ใหหนวยงานของรัฐเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแลวเสร็จ
ภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2564 เพ่ือมิใหงบประมาณตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

2.2 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว164 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2564 เรื่อง มาตรการ
การคลังดานการใชจายภาครัฐ ตามมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่องมาตรการการคลัง

ดานการใชจาย ...
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ดานการใชจายภาครัฐ เพ่ือเรงรัดสนับสนุนใหมีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ลงสูระบบเศรษฐกิจรวดเร็วข้ึน ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจาก
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือประโยชนในการติดตามและเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณและการใชจายเงินภาครัฐอ่ืนๆ ลงสูระบบเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหการเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564 เกิดความคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจางไมเกินหนึ่งรอยลานบาท  ดังนี้

2.2.1 การนํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จากเดิม “กําหนดใหวงเงินเกินหาแสนบาท แตไมเกิน หาลานบาท” เปน “กําหนดใหวงเงิน
เกินหาแสนบาทแตไมเกินสิบลานบาท ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจะใหมีการเผยแพร
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได”

2.2.2 การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป ใหดําเนินการ ดังนี้

(1) การซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงาน
ของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สําหรับการซื้อหรือจาง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกินหาแสนบาท แตไมเกินหนึ่งรอยลานบาท ไมนอยกวา 3 วันทําการ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึง
ระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นขอเสนอ สําหรับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีวงเงินเกินหนึ่งรอยลานบาท ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 20 วันทําการ

(2) การจางท่ีปรึกษา และการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสารการจางฯ เปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา 3 วันทําการ อนึ่ง กรณีตามขอ 1) และ 2) ใหใชกับเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เทานั้น

2.3 หนังสือ ดวนท่ีสุดท่ี กค (กวจ) 0405.4/ว 165 ลงวันท่ี 25 มีนาคม
2564  เรื่อง ซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากคูสัญญา
ควบรวมกิจการ ตามท่ีหนวยงานของรัฐไดทําสัญญาและขอตกลงเปนหนังสือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอมาภายหลังท้ังสองบริษัทไดควบรวมกิจการเปน บริษัท
โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2564 เปนตนไป ทําใหหนวยงานของรัฐ
ขออนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กรณีคูสัญญาควบรวมกิจการ เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงซอมความเขาใจ กรณีท้ังสองควบ
รวมกิจการเปน บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)  ดังนี้

2.3.1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บัญญัติไววา
เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแลว ใหบริษัทเดิมหมดสภาพจากการเปนนิติบุคคล และบริษัท
ท่ีควบกันและจดทะเบียนแลวยอมไดไปท้ังทรัพยสิน หนี้ สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทเหลานั้น
ท้ังหมด

2.3.2 เพ่ือให...
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2.3.2 เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางหรือบริหาร
สัญญาตอไปไดโดยไมตองขออนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือจากนิติบุคคลเดิม
เปนนิติบุคคลใหม ใหดําเนินการ ดังนี้

(1) กรณี บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ บมจ. ทีโอที ไดลงนาม
เปนคูสัญญากับ หนวยงานของรัฐ ตอมาท้ังสองบริษัทไดจดทะเบียนควบรวมบริษัท เปน บมจ.โทรคมนาคม
แหงชาติ ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ ยอมไดไป
ท้ังทรัพยสิน หนี้  สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที
เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับหนังสือแจงการควบรวมกิจการแลวยอมสามารถเบิกจายเงินใหแก บมจ.โทรคมนาคม
แหงชาติ โดยไมตองขออนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ กรณีการแกไขสัญญาหรือ
ขอตกลงแตอยางใด

(2) กรณี บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ บมจ. ทีโอที เปนผูยื่น
ขอเสนอในการจัดซื้อจัดจางระหวางวันท่ี 7 มกราคม 2564 และภายหลังวันท่ี 7 มกราคม 2564 เปนตนไป
และเปนผูชนะการเสนอราคา ซึ่งตอมากอนลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดจดทะเบียน
การควบรวมบริษัทแลวในนาม บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ หนวยงานของรัฐจึงสามารถลงนามในสัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือกับ บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ ได เนื่องจากบมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ ซึ่งเปน
นิติบุคคลใหมยอมรับไปท้ังทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบนิติบุคคลเดิมท้ังหมด ตาม พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม)

ผู อํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 14 โครงการ 29
กิจกรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท รวมคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จําแนก
เปน งบลงทุน จํานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 290,451,200 บาท คิดเปนรอยละ 87.59
งบดําเนินงาน จํานวน 22 กิจกรรม งบประมาณ 31,166,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.40 คาใชจายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.01 หลังการโอน
เปลี่ยนแปลง จําแนกเปน งบลงทุน จํานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 291,011,200 บาท คิดเปนรอยละ
87.76 งบดําเนินงาน จํานวน 22 กิจกรรม งบประมาณ 30,606,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.23
สรุปผลการใชจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2564 จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน
5,427,743.39 บาท คิดเปนรอยละ 1.64 และการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 69,861,890 บาท
คิดเปนรอยละ 21.07 ยังไมไดใชจาย จํานวน 256,327,566.61 บาท คิดเปนรอยละ 77.29

มติท่ีประชุม รับทราบ
3.2.2 รายงาน...
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3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นท่ีดานความม่ันคง
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายกนก ศรีวิชัยนันท) การดําเนินการของคลัสเตอร

ดานความม่ันคง การดําเนินการดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด มีดังนี้ (1) การจัดประชุม ประชาคม
และดําเนินการตามแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบานชุมชนม่ันคงปลอดภัยยาเสพติด เพ่ือควบคุม
และลดระดับความรุนแรงของปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน
แกไขปญหาอยางจริงจัง และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการสรางความปลอดภัยในพ้ืนท่ี
(2) การดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ โลจิสติกส เพ่ือปองกันการลักลอบขนสงยาเสพติด
ผานบริการโลจิสติกส โดยตรวจสอบทุกแหงใน 25 อําเภอ ดวยการประชาสัมพันธใหทราบถึงขอกฎหมายท่ีใช
ในการควบคุมตอเรื่องดังกลาว (3) การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การบูรณาการรวมกันระหวางทหาร ตํารวจ
ฝายปกครอง โดยไดดําเนินการไปแลว จํานวน 673 ครั้ง การนําผูเสพยาเสพติดเขาบําบัดฟนฟู ณ กองรอย
อาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมท่ี 1 จํานวน 100 คน เปนเวลาท้ังสิ้น 12 วัน และทุกคนใหคําม่ันสัญญา
วาจะกลับตัวเปนคนดีของสังคม การตรวจติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด และใหการสงเสริมอาชีพ
การดําเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม รวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจสรางสรรคปองกันยาเสพติด
มีดังนี้ (1) กิจกรรมคาย ทู บี นัมเบอร วัน ดําเนินการจางเหมารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง รับสงผู เขาประกวด
จากจังหวัดเชียงใหมไป – กลับ วังรี รีสอรท จังหวัดนครนายก เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2564
(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายเครือขาย ทูบี  นัมเบอร วัน เม่ือวันท่ี 6 – 7 มีนาคม 2564
ณ หองประชุมโรงเรียนยุวทูตศึกษา อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแก เยาวชนท่ีเปน
สมาชิกชมรม ทูบี นัมเบอร วัน ในสถานศึกษา จํานวน 50 คน 2 ครั้ง (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การคนหาสถานประกอบการดาวเดน เพ่ือเขาสูการประกวดชมรม ทูบี นัมเบอร วัน ในสถานประกอบการ”
ในวันท่ี 13 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา CDC
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแก สมาชิกชมรม ทูบี นัมเบอร วัน ในสถานประกอบการ
จํานวน 40 คน (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมชมรม ทูบี นัมเบอร วัน จังหวัดเชียงใหม
เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม โดยผูเขารวมประชุม ไดแก สมาชิกชมรม
ทูบี นัมเบอร วัน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน การดําเนินการปองกันสถานการณโควิด – 19 ท้ังพ้ืนท่ี
ชายแดนและพ้ืนท่ีดานใน โดยการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดรวมไปถึงลาดตระเวนเฝาระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยงตาม
แนวชายแดน โดยบูรณาการรวมกันท้ัง ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การจัดระเบียบสังคมโดยเนนไปท่ีสถานบริการ
สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคลายสถานบริการ โรงแรม รานคาราโอเกะ รานเกมส เพ่ือใหปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ปองกันการม่ัวสุมของเยาวชน ปองปรามเหตุท่ีอาจกอใหเกิดอาชญากรรม รวมท้ังปองกันปญหา
ยาเสพติด โดยการบูรณาการรวมกันของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินการตรวจสอบไปแลว
ท้ังสิ้น 1,161 แหง  การจัดกิจกรรมสรางความปรองดองสมานฉันท การปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย โดยมีการจัดกิจกรรมไปแลวท้ังสิ้น 2,339 ครั้ง โดยมีผูเขารวมกิจกรรมกวา 232,568 คน
ผลการเบิกจายงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการป 2564 กลุมคลัสเตอรดานความม่ันคงไดรับจัดสรร
งบประมาณท้ังหมด 3 โครงการ 5 กิจกรรม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 8,126,000 บาท และไดทําการเบิกจาย
ไปแลว 511,900 บาท สําหรับโครงการท่ียังไมไดเบิกจายจะดําเนินการใหแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 3
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูแทน...
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ผูแทนกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นางสาวสุวลี
ทองทัพ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ไดแก จังหวัดเชียงใหม  แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
218,179,500 บาท จํานวน 11 โครงการ แยกเปนรายจายประจํา 52,323,000 บาท คิดเปนรอยละ
18.61 รายจายลงทุน 223,856,500 บาท คิดเปนรอยละ 79.61 รายจายอ่ืน จํานวน 5,000,000 บาท
คิดเปนรอยละ 1 .78 ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วัน ท่ี 25 มีนาคม 2564 ภาพรวมจํานวน
281,179,500 บาท เบิกจายแลวเฉพาะงบบริหารจัดการ จํานวน 2,454,658.00 บาท คิดเปนรอยละ
0.87  ยังไมไดเบิกจาย จํานวน 278,724,842 บาท คิดเปนรอยละ 9.13
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา

-
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

5.1 โดยการช้ีแจง
5.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค

โควิด – 19 และสถานการณโรคตามฤดูกาล
ผู แทนสํานักงานสาธารณ สุขจั งห วัด เชียงใหม (นายแพทยวรัญู

จํานงประสาทพร) รายงานตอท่ีประชุม 3 เรื่อง ดังนี้  (1) ขอมูลสถานการณโรคโควิด – 19 ท่ัวโลก ณ วันท่ี
28 มีนาคม  2564 พบผูติดเชื้อสะสม 127,282,394 คน รักษาหาย 93,080 คน อยูระหวางการรักษา
102,566,132 คน เสียชีวิต 2,789,628 คน ประเทศท่ีพบผูติดเชื้อมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก
สหรัฐอเมริกา บราซิล และอินเดีย สําหรับประเทศไทยพบผูติดเชื้อสะสม ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2564 จํานวน
28,734 ราย รักษาหาย 27,239 คน เสียชีวิต 94 คน  ศบค.กําหนดเขตพ้ืนท่ีสถานการณใหมตั้งแตวันท่ี
17 มีนาคม 2564 พ้ืนท่ีควบคุม 9 จังหวัด ไดแก สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี  ตาก และราชบุรี พ้ืนท่ีเฝาระวังสูง 14 จังหวัด พ้ืนท่ีเฝาระวัง 54 จังหวัด
แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต กิจกรรมท่ีสามารถทําได คือ การจัดพิธีสรงน้ําพระ รวมท้ัง
กิจกรรมอ่ืนๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบท่ีกระทรวง
วัฒนธรรมกําหนด การเดินทางขามจังหวัดเพ่ือไปทองเท่ียวตางจังหวัดสามารถดําเนินการไดทุกพ้ืนท่ี ขอหวงใย
ในทุกกิจกรรมขอใหยึดถือแนวทางดําเนินการ ดังนี้ ขอใหยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ควรจัดในพ้ืนท่ีโลงแจง อากาศระบายไดดี หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีคับแคบ หรือในพ้ืนท่ีหอง
ปรับอากาศ งดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมคนจํานวนมาก ไดแก งดการจัดกิจกรรมรวมกลุมเลนสาดน้ํา
งดการจัดคอนเสิรต และงดการจัดกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสกันใกลชิด ไดแก งดประแปง งดการเลนปารตี้โฟม
กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานคร สรุปขอเนนย้ําและขอหวงใยของผูอํานวยการ ศบค. คือ ขอใหผูจัดกิจกรรมหรือประกอบ
กิจการพิจารณากําหนดขอบเขตอาณาบริเวณของพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมหรือกิจการใหชัดเจน และใหมีชองทาง
เขา – ออก ตามความเหมาะสมกับขนาดของกิจกรรม รวมท้ัง ใหมีมาตรการควบคุมและมาตรการปองกัน
โรคโควิด - 19 บริเวณชองทางเขา - ออก ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ใหมีการเนนย้ําและขอความรวมมือ
ผูเขารวมกิจกรรมสวมหนากากผาหรือหรือหนากากอนามัยอยูเสมอ มีการเวนระยะหางหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับบุคคลอ่ืน มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและจุดบริการลางมือของผู เขารวมกิจกรรมอยางเพียงพอ

ขอความ...
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ขอความรวมมือผูเขารวมกิจกรรมในการติดตั้ง Application ไทยชนะ หรือหมอชนะ ในกรณีท่ีมีการจัด
กิจกรรมท่ีมีการดื่มสุราดวย ขอใหระมัดระวังมิใหดื่มสุราจนขาดสติและเสียชีวิต แผนการฉีดวัคซีนปองกันโรค
โควิด – 19 ในประเทศไทย กลุมเปาหมายแบงเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เม่ือมีวัคซีนปริมาณจํากัด
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน บุคคลท่ีมี
โรคประจําตัว ไดแก โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เชน ปอดอุดก้ันเรื้อรัง และโรคหอบหืดท่ีควบคุมไดไมดี
เปนตน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 5 ท่ีไดรับการบําบัดทดแทนไต โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็งทุกชนิดท่ีอยูระหวางเคมีบําบัด รังสีบําบัด และภูมิคุมกันบําบัด โรคเบาหวาน โรคอวนท่ีมีน้ําหนัก
มากกวา 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมตอตารางเมตร  ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรคโควิด – 19 ท่ีมีโอกาสสัมผัสผูปวย ระยะท่ี 2 เม่ือมีวัคซีนมากข้ึนและเพียงพอ
กลุมเปาหมาย คือ กลุมเปาหมายในระยะท่ี 1 บุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุขอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ดานหนา ผูประกอบอาชีพภาคการทองเท่ียว เชน พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก นักกีฬา ผูเดินทาง
ระหวางประเทศ เชน นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหวางประเทศ ประชาชนท่ัวไป นักการทูต เจาหนาท่ีองคกร
ระหวางประเทศ นักธุรกิจตางชาติ คนตางชาติพํานักระยะยาว แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ
กลุมอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม สถานการณโรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม (ระลอกใหม) ณ วันท่ี
28 มีนาคม 2564  พบผูติดเชื้อสะสม 23 ราย รักษาหายกลับบานแลว 23 ราย ผูปวยเขาเกณฑเฝาระวังโรค
2,169 ราย ตรวจไมพบเชื้อ 2,168 ราย รอผลตรวจ 1 ราย ผลการดําเนินการตรวจหาเชื้อในผูท่ีไมมีอาการ
ระลอกใหม ตรวจแลว 18,345 ราย ไมพบเชื้อ แยกเปน บุคลากรทางการแพทย 200 ราย ผูตองขัง 1,661 ราย
กลุมอาชีพเสี่ยง 9,972 ราย แรงงานตางดาว 6,061 ราย ตรวจกอนเขาทําหัตถกรรม 451 ราย
ความกาวหนาในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 เชียงใหม วัคซีนท่ีไดรับการจัดสรรมาแลว 3,520 โดส
ฉีดแลว ระหวางวันท่ี 1 – 12 มีนาคม 2564 จํานวน 1,760 โดส คงเหลือ 1,760 โดส เปนวัคซีนเข็ม 2
เริ่มฉีดเข็ม 2 เม่ือวันท่ี 22 – 26 มีนาคม 2564 จํานวน 908 โดส คงเหลือ 852 โดส เดิมจังหวัดเชียงใหม
ไดรบัการจัดสรรวัคซีน 32,000 โดส ลดลงเหลือ 20,000 โดส (2) การจมน้ําในฤดูรอน สถานการณจังหวัด
เชียงใหมอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม
2564) มีรายงานเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําแลว 5 ราย และมีผูใหญเสียชีวิตจากการจมน้ําแลว จํานวน
20 ราย สาเหตุการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป คือ การเผอเรอของผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก (แหลงน้ํา
ในบาน) เด็กวายน้ําไมเปนหรือขาดทักษะการเอาชีวิตรอด (แหลงน้ําเสี่ยงในชุมชน) สาเหตุการจมน้ําในผูใหญ
มีโรคประจําตัว เชน ลมชัก ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุขณะประกอบอาชีพ เชน เก็บผัก หาหอย หาปลาในน้ํา
(3) โรคลมแดด เกิดจากรางกายไดรับความรอนมากเกินไป จนทําใหความรอนในรางกายสูงกวา 40 องศาเซลเซียส
อาการเบื้องตน เม่ือยลา ออนเพลีย ปวดศีรษะ หนามืด ถาอุณหภูมิรางกายสูงข้ึนอยางรวดเร็ว รูขุมขนจะปด
จนไมสามารถระบายเหงื่อได อาจชักกระตุกและหมดสติ มีไขสูง ตัวรอนมาก ถาไมไดรับการแกไขอยางถูกตอง
และทันเวลา อาจทําใหหัวใจหยุดเตน และเสียชีวิตได สัญญาณสําคัญของโรค ไมมีเหงื่อออกแมจะอากาศรอน
ตัวรอนจัดข้ึนเรื่อย ๆ รูสึกกระหายน้ํามาก วิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส หายใจเร็ว อาเจียน กลุมท่ีมี
ความเสี่ยงจะเกิดโรค ผูสูงอายุ เด็ก ผูท่ีอดนอน ผูท่ีดื่มเหลาจัด ผูท่ีทํางานในสภาพอากาศท่ีรอนข้ึน ผูท่ีเปน
โรคเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมถึงนักกีฬา วิธีปองกัน หลีกเลี่ยงทํากิจกรรม
ท่ีแจงท่ีมีอากาศรอนมากๆ จิบน้ําบอยๆ ถึงแมไมกระหายน้ําก็ตาม เลือกสวมเสื้อผาสีออน ไมหนา ระบายความรอน
ไดดี งดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเพราะจะทําใหอุณหภูมิในรางกายสูงข้ึน เด็กและคนชราควรจัดใหอยูในท่ี
อากาศถายเทไดสะดวก

ประธาน...
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ประธานในท่ีประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมในวันนี้ ขอใหท่ีประชุมกําหนดความชัดเจน
ของการจัดกิจกรรมตางๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต เพ่ือจะไดมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เรื่องใดออกเปน
ประกาศจังหวัดหรือออกเปนคําสั่งจังหวัดใหพิจารณารวมกัน สําหรับการทํางานตองบูรณาการรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
มติท่ีประชุม รับทราบ

5.1.2 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ป 2564

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายปยะพงษ  ประพันธวัฒนา) พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในคราว
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม โดยมีขอสั่งการใหจังหวัดเชียงใหม ใหความสําคัญในเรื่องการปองกัน
และแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก ตั้งแตตนทาง โดยพิจารณาดําเนินมาตรการ
จัดการกับตนเหตุของปญหาดังกลาว อาทิ การบริหารจัดการเชื้อเพลิง การชิงเผา การนําวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรมาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ใหพิจารณาแนวทางการสงเสริมอาชีพ ท่ีสามารถ
สรางรายไดและทดแทนอาชีพท่ีเก่ียวเนื่องกับการเผาปา/เผาพ้ืนท่ีทําการเกษตร หากมีความจําเปนตองขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ขอใหดําเนินการเสนอรายละเอียดตามข้ันตอนผานผูวาราชการจังหวัดไปยัง
กระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลงพ้ืนท่ีศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือมอบนโยบายในการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาหมอกควันใหกับสวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด โดยสวนราชการตองเรงทําความเขาใจ
กอนท่ีจะเขาสูฤดูการเผาของชาวบาน พรอมย้ําวาปญหามลพิษ แกปญหาไดดวยการปลูกตนไม แตหัวใจสําคัญ
ในเบื้องตน คือ ปองกันไมใหเกิดการเผา รวมถึงใหมีการลดเชื้อเพลิงตามธรรมชาติในปา เชน เศษใบไมแหง
ใหนําออกจากปาเพ่ือนํามาแปรรูปใชประโยชนอยางอ่ืนตอไปหรือจําไปจําหนายใหภาคเอกชนเปนรายไดเพ่ิม
ใหแกครัวเรือน โดยเรียกวามาตรการนี้วา “มาตรการชิงเก็บ” เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 เปดโครงการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ณ อําเภอแมแจม แผนการบริหารจัดการปองกัน แกไขปญหาไฟปา
และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564 เปาหมายลดจุด Hotspot/พ้ืนท่ีเผาไหม
ลงรอยละ 25  คือ จุด Hotspot ไมเกิน 17,326 จุด พ้ืนท่ีเผาไหมไมเกิน 1,038,059 ไร โดยการจัดทํา
แผนระดับหมูบานใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใชขอมูลในการวางแผนบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง ดังนี้ พ้ืนท่ีรักษาเหมือนไขในหิน รอยละ 60 จํานวน 830,446 ไร พ้ืนท่ีบริหารจัดการเชื้อเพลิง
รอยละ 40 จํานวน 553,631 ไร พ้ืนท่ีทําแนวกันไฟ ระยะทาง 2,020 กิโลเมตร จํานวน 12,120 ไร พ้ืนท่ี
จัดฝายทําฝายถาวร จํานวน 98 แหง เพ่ือสรางความชุมชื้นและใชน้ําในการอุปโภคบริโภค พ้ืนท่ีจัดทําฝาย
ก่ึงถาวรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,000 แหง และพ้ืนท่ีปลูกฟนฟู แนวกันไฟปาเปยก
จํานวน 1,500 ไร ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันท่ี 1 – 31 มกราคม
2564 พบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. มีคาอยูระหวาง
10 - 89 (มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยูในระดับคุณภาพอากาศดี - เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ
โดยคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน มีคาสูงสุดท่ี 89 (มคก./ลบ.ม.) เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2564
ณ สถานีตรวจวัดตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
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ในระหวางวันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ 2564 พบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ณ เวลา 09.00 น. มีคาอยูระหวาง 17 - 98 (มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยูในระดับคุณภาพ
อากาศดี ถึง เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ โดยคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน มีคาสูงสุดท่ี 98 (มคก./ลบ.ม.)
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 ณ สถานีตรวจวัดตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันท่ี 1 – 29 มีนาคม 2564 พบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. มีคาอยูระหวาง 40 - 114 (มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวม
อยูในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ โดยคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน มีคาสูงสุดท่ี
132 (มคก./ลบ.ม.) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ณ สถานีตรวจวัดตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
คาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) จํานวน 74 วัน คาสูงสุด 132 มคก./ลบ.ม. เม่ือวันท่ี
11 มีนาคม 2564 ณ สถานีชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จุดความรอนสะสม จากดาวเทียม Suomi NPP
(VIIRS) แยกรายอําเภอ ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 29 มีนาคม 2564 พบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อําเภอ
แมแจม จํานวน 1,001 จุด อําเภอฮอด จํานวน 854 จุด อําเภอเชียงดาว จํานวน 778 จุด เม่ือเปรียบเทียบ
จากป 2563 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 29 มีนาคม 2563 จุด Hotspot ลดลงรอยละ 57.3 จุดความรอน
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 29 มีนาคม 2564 จํานวน 6,690 จุด เม่ือเปรียบเทียบ ระหวางวันท่ี 1 มกราคม -
31 พฤษภาคม 2563 จํานวน 21,658 จุด พบวาจุดความรอนสะสมของจังหวัดเชียงใหม ป 2564 ลดลง
จากป 2563 คิดเปนรอยละ 30.89 แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง กําหนดพ้ืนท่ีบริหารจัดการเชื้อเพลิง
เปน 2 โซน ไดแก โซนใต โซนเหนือ ซึ่งโซนใตบริหารจัดการเชื้อเพลิงหวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ
โซนเหนือบริหารจัดการเชื้อเพลิงหวงเดือนมีนาคม – เมษายน โดยกําหนดโควตาพ้ืนท่ีจัดการเชื้อเพลิงใหไมเกิน
500,000 ไร มาตรการควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ป พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม
ไดแก โซนใตบริหารจัดการเชื้อเพลิงหวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ โซนเหนือบริหารจัดการเชื้อเพลิง
หวงเดือนมีนาคม – เมษายน จําเปนตองเผาวัชพืชในพ้ืนท่ีเกษตรแจงผูใหญบานเพ่ือลงทะเบียนกอนเผาทุกครั้ง
ตองทําแนวกันไฟและควบคุมไฟมิใหลุกลามพ้ืนท่ีท่ีไมอยูในแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงและพ้ืนท่ีชุมชนหามเผา
ในท่ีโลงทุกชนิด หากสภาพอากาศปด/อากาศแยเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนจังหวัดจะมีคําสั่งใหงด
การบริหารจัดการเชื้อเพลิงจนกวาสถานการณจะเปนปกติ ไมอนุญาตหรือขอแลวแตไมจัดทําแนวกันไฟและ
ไมไดควบคุมไฟใหอยูในพ้ืนท่ีจนลุกลามใหนายอําเภอแจงดําเนินคดีทุกราย เขตปาท่ีไมอยูในแผนบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการดับไฟปา ในกรณีท่ีทางราชการรองขอ พบเห็น แจงหนวย
ควบคุมไฟปาท่ีใกลท่ีสุด ขาราชการ เจาหนาท่ีทุกสังกัดใหถือเปนหนาท่ีตองสอดสองและชี้แจงใหประชาชน
ปฏิบัติตามประกาศอยางเครงครัด ขอมูลการขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยพิจารณาลวงหนา 3 วัน ตั้งแตวันท่ี
8 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 จํานวน 515,188.60 ไร  ดําเนินการแลว 214,689.60 ไร สรุปผลการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 มีการลงทะเบียนขอบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงผานในระบบ Fire D จํานวนท้ังสิ้น 1,089,966.50 ไร โดยมีการพิจารณารับทราบคํารองการ
จัดการเชื้อเพลิง 24 อําเภอ รวมท้ังหมด 515,188.60 ไร โดยแยกเปนพ้ืนท่ีเกษตร 65,754.90 ไร พ้ืนท่ี
ปาอนุรักษฯ 171,499.80 ไร และพ้ืนท่ีปาสงวนฯ 255,729.05 ไร และมีการดําเนินการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงแลวท้ังหมด 214,689.60 ไร  โดยแยกเปนพ้ืนท่ีเกษตร 24,262.50 ไร พ้ืนท่ีปาอนุรักษฯ
75,916.90 ไร และพ้ืนท่ีปาสงวนฯ 1,496.30 ไร โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา”
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการโดยสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 จัดเก็บใบไมรวมกับหมูบาน/ชุมชน (ชิงเก็บ)
เปาหมาย 51,200 กิโลกรัม ทําการชิงเก็บไปแลว 42,931 กิโลกรัม ดําเนินการโดยสํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) จัดเก็บใบไมรวมกับหมูบาน/ชุมชน (ชิงเก็บ) ตั้งแตวันท่ี 1 – 4 มีนาคม 2564
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ทําการชิงเก็บไปแลว 174,180 กิโลกรัม 5 กลุมเสี่ยงท่ีรับผลกระทบจากฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
เพ่ือรับการสนับสนุนหนากากจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 611,587 ชิ้น แจกจายแลว จํานวน
181,803 ชิ้น ผลการดําเนินงานการจัดเตรียมสถานท่ีท่ีปลอดภัยจากฝุนควัน Safety Zone ขอมูล ณ วันท่ี
28 มีนาคม 2564 หองปลอดภัยจากฝุน รวม 1,725 แหง รองรับ 41,406 คน แยกเปน โรงพยาบาล
24 แหง/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 296 แหง รวม 320 แหง รองรับ 15,535 คน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวม 1,405 แหง รองรับ 25,871 คน การดับไฟปาดวยอากาศยานปกหมุน ฮ.ปภ.32 ข้ึนบิน
ดับไฟ 15 เท่ียวบิน ท้ิงน้ํา 167 ครั้ง ปริมาณน้ํา 501,000 ลิตร ดําเนินการในพ้ืนท่ี 8 อําเภอ ผลการ
ดําเนินการตรวจสอบควันดํารถโดยสารและรถบรรทุก ตั้งแตปงบประมาณ 2563 – ปจจุบัน ตรวจรถท้ังสิ้น
จํานวน 11,589 คัน พบรถท่ีมีคาควันดําเกินกําหนด 397 คัน ปงบประมาณ 2563 ตรวจรถท้ังสิ้นจํานวน
9,323 คัน พบรถท่ีมีคาควันดําเกินกําหนด 342 คัน ปงบประมาณ 2564 (มกราคม – กุมภาพันธ 2564)
ตรวจรถท้ังสิ้นจํานวน 2,266 คัน พบรถท่ีมีคาควันดําเกินกําหนด 55 คัน เขมงวดกวดขันการตรวจสภาพ
รถบรรทุกและรถโดยสาร ณ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาท้ัง 3 แหง
ออกตั้งจุดตรวจวัดควันดําของรถโดยสารและรถบรรทุกบนถนนสายหลักและสายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
การบูรณาการความรวมมือระหวางเทศบาลนครเชียงใหม กรมควบคุมมลพิษ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม และการมีสวนรวมทุกภาคสวนของหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ผลการดําเนินงาน ไดมีการจัดการประชุมคณะทํางานศูนยบัญชาการ
ปองกัน แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564 ทุกวัน
จัดกิจกรรม Kick Off ฝุนควัน “เติมรักใหอากาศ” ประจําป 2564 การพนละอองน้ําเพ่ิมความชื้นในอากาศ
ท่ีตั้งจุดตรวจ/เฝาระวังไฟปา พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ประจําปพ.ศ. 2564 ประกอบไปดวยพ้ืนท่ีท้ังหมด
24 อําเภอ รวมจํานวนจุดเฝาระวัง 4,941 จุด ยกเวนอําเภอสารภีท่ีไมมีพ้ืนท่ีปา รายงานการแจงความ
ดําเนินคดีในชวงเวลาหามเผาเด็ดขาดจากตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนมกราคม – 21 มีนาคม
2564 มีการลงบันทึกไวเปนหลักฐาน ท้ังสิ้น 114 เรื่อง มีการประชาสัมพันธ การปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน
และเจาหนาท่ีในการดับไฟปา การทําแนวกันไฟของหนวยงาน ชาวบาน จิตอาสาและเจาหนาท่ี การปฏิบัติการ
อาสาดับไฟ เพ่ือลมหายใจในเชียงใหม การดําเนินโครงการ “เปลี่ยนใบไมใหเปนเงิน” จังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมกําชับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมกําชับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเก่ียวกับพ้ืนท่ี
ปลอดภัย Safety Zone และการสนับสนุนหนากากอนามัยสําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน และประชาชน
เม่ือมีการรองขอหนากากอนามัย คณะกรรมการศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564 จะมีการสรุปบทเรียนท้ังหมดเพ่ือเตรียมขอมูลสําหรับป
ตอไป คณะทํางานฝายเลขานุการ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใ หมใหประสาน
กระบวนการสวนท่ีไดดําเนินการกับฝายสภาลมหายใจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อําเภอให
ประสานกับศูนยตําบลในการถอดบทเรียน การจัดทําขอมูลจุด Hot Spot ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เม่ือพิสูจนหลักฐาน
การเกิดจุด Hot Spot แลวตองนําขอมูลเขาท่ีประชุมหมูบานเพ่ือจะไดรูวาจุด Hot Spot เหลานั้นเกิดในพ้ืนท่ี
ไหน เปนพ้ืนท่ีปา เปนพ้ืนท่ี ผอนผันใหทํากิน หรือพ้ืนท่ีไรหมุนเวียน และสาเหตุเกิดจากอะไร เพ่ือนําไปสู
กระบวนการหาผูรับผิดชอบและการดําเนินคดีทางกฎหมาย การปฏิบัติท่ีผานมาไมเปนไปตามท่ีซักซอมมา

กระบวนการ ...
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กระบวนการตอไปคือ การปลูกปาทดแทนขอใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ไดดําเนินการตามขอแนะนําของศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน และใหติดตามการทํา คทช. กับ
อําเภอ โดยใหอําเภอใหรีบเสนอเรื่องเขามาท่ีจังหวัด
มติท่ีประชุม รับทราบ

5.1.3 สถานการณน้ําและแผนการบริหารจัดการน้ํา ป 2564
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเจริญ)

จากขอมูลปริมาณน้ําฝนในเดือนมีนาคม 2564  ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมพบวา ฝนตกในวันท่ี 22 มีนาคม
2564 ไมกระจายครบทุกอําเภอ ฝนตกในพ้ืนท่ีอําเภอสะเมิง 27 มิลลิเมตร หางดง 32 มิลลิเมตร
เมืองเชียงใหม 9 มิลลิเมตร แมวาง 9 มิลลิเมตร พราว 15 มิลลิเมตร เชียงดาว 16 มิลลิเมตร ฝาง
10 มิลลิเมตร และแมอาย 18 มิลลิเมตร วัดปริมาณฝน ณ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีปริมาณฝนสะสม
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 22 มีนาคม 2564 จํานวน 37 มิลลิเมตร ซึ่งมากกวาเกณฑเฉลี่ยอยูรอยละ 7
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณวาในปนี้ฝนจะตกเร็วกวาปท่ีผานมา คาดวาฤดูฝนจะเริ่มตนเดือนพฤษภาคม
2564 และปริมาณน้ําฝนจะสูงกวาคาเฉลี่ย 30 ป ปริมาณน้ําทาท่ีไหลตามแหลงน้ําธรรมชาติปจจุบันแมน้ําปง
วัดท่ีสถานี 103 มีน้ําไหลสะสมตั้งแตตนป จํานวน 53 ลาน ลบ.ม. มากกวาปท่ีผานมา แตมีอัตราการไหลอยูท่ี
2 ลบ.ม/วินาที นอยกวาปท่ีผานซึ่งมีอัตราการไหลอยูท่ี 6 ลบ.ม/วินาที สถานการณน้ําสาขา 7 สาขา ในป 2564
ปริมาณน้ํารวม 33 ลาน ลบ.ม. มากกวาป 2563 และมีอัตราการไหล 7 ลบ.ม./วินาที ลําน้ําบางแหงเริ่มจะแหง
สําหรับลําน้ําแมแจม ลําน้ําแมกวง ทายฝายแมแตง ณ วันนี้ไมมีน้ําไหลแลว เนื่องจากเริ่มเขาสูฤดูแลง แผนการ
ระบายน้ําของเข่ือนแมงัดสมบูรณชลลงสูลําน้ําปง เนื่องจากลําน้ําปงในชวงฤดูแลง น้ําท่ีมาจากธรรมชาติ
จะไมเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภคหรือทําการเกษตร จึงมีความจําเปนท่ีจะตองวางแผนการระบายน้ํา
จากเข่ือนแมงัดสมบูรณชลลงสูลําน้ําปง ฤดูแลงปนี้ไดวางแผนการระบายน้ําตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม –
2 มิถุนายน 2564 จํานวน 21 รอบเวร ระบายน้ํา 45 ลาน ลบ.ม. เม่ือเทียบกับปท่ีผานมาระบายน้ํา 62 ลาน ลบ.
ม. ขณะนี้ระบายน้ําไปแลว 12 รอบเวร ปริมาณน้ําสะสม 23.68 ลาน ลบ.ม. นอยกวาแผนท่ีวางไว 2.42 ลาน
ลบ.ม. คงเหลือน้ํา 21.42 ลาน ลบ.ม. สถานการณน้ําในลําน้ําปงในสวนของประตูระบายน้ํา 4 แหง และฝาย
5 แหง ในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ปจจุบันมีน้ําอยู ท่ีประตูระบายน้ําและฝาย 26.819 ลาน ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ 66 ปริมาณการใชน้ําปกติไมขาดแคลน วิธีการสงน้ําจะใชวิธีการสงน้ําจากเข่ือนแมงัดสมบูรณ
เริ่มระบายน้ําในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ไดมีการขอความรวมมือเกษตรกรท่ีใชน้ําจากประตูระบายและฝาย
ในลําน้ําปงงดการใชน้ําในวันเสารและวันอาทิตย แตใหมีการใชน้ําพรอมกันในวันจันทร เวลา 09.00 น. –
วันศุกร เวลา 18.00 น. การบริหารจัดการน้ําเปนไปตามแผนการท่ีกําหนดไว เข่ือนแมงัดสมบูรณชลปลายฤดูฝน
ท่ีผานมามีน้ํา 143 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 54 อยูในเกณฑพอใช ในชวงฤดูแลงมีการแบงน้ําออกเปน
2 สวน คือ 45 ลาน ลบ.ม. จะสงน้ําในพ้ืนท่ีชลประทานของเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ขณะนี้สงไปแลว 13.18
ลาน ลบ.ม. นอยกวาแผนท่ีวางไว เพ่ือการเกษตร 40,286 ไร น้ําท่ีสงลงลําน้ําปง 45 ลาน ลบ.ม. ขณะนี้
สงแลว 20.57 ลาน ลบ.ม. นอยกวาแผนท่ีวางไว เพ่ือการประปา 24 ลาน ลบ.ม. จะไมขาดแคลนในชวงฤดูแลงนี้
คาดการณวาสิ้นฤดูแลงเข่ือนแมงัดสมบูรณชลจะเหลือน้ํา 76 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 29 แลวจะเริ่ม
กักเก็บน้ําใหมในชวงฤดูฝน เข่ือนแมกวงอุดมธาราขณะนี้มีน้ํา 61.86 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 23.52
ปจจุบันมีการใชน้ําตามแผนท่ีวางไว มีการสํารองน้ําไวในสระขนาดเล็ก 20 แหง ท่ีอยูตามแนวคลองสงน้ํา
0.23 ลาน ลบ.ม. บอดินของเอกชน 11 แหง 3.19 ลาน ลบ.ม. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตงไมมี
น้ําตนทุนตองอาศัยลําน้ําแตงจากธรรมชาติ เดิมวางแผนการเพาะปลูกไว 27,288 ไร พบวามีการเพาะปลูกจริง

40,745 ไร...
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40,745 ไร ไดขอความรวมมือใหงดปลูกขาวนาปรัง แตปรากฏวามีการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน 12,872 ไร
แนวทางการแกไข คือ ตองจัดสรรรอบเวรน้ําท่ีมีอยูใหเพียงพอไมใหเกิดความเสียหาย สถานการณน้ําภาพรวม
ของจังหวัดเชียงใหม อางเก็บน้ําขนาดเล็ก 117 แหง มีน้ําอยู 27 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 41 อางขนาดกลาง
13 แหง มีน้ําอยู 28 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 27 อางขนาดใหญภาพรวมมีน้ํา 169 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
รอยละ 32 อางเก็บน้ําท่ีมีน้ํานอยซึ่งกรมชลประทานตองเฝาระวัง คือ อางเก็บน้ําโปงจอ อําเภอดอยหลอ และ
อางเก็บน้ําแมตูบ อําเภอดอยเตา กลุมผูใชน้ําและกรมชลประทานไดรวมกันวางแผนบริหารจัดการน้ํา ท้ังนี้
ไดรับความรวมมือจากเกษตรกรในการใชน้ําเปนอยางดี การเตรียมความพรอมในการชวยเหลือพ้ืนท่ีภัยแลง
สํานักงานชลประทานท่ี 1 ไดจัดตั้งศูนยเพ่ือรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใชน้ําตามประตูระบายน้ําตางๆ
หากเกษตรกรหรือประชาชนมีขอรองเรียนเก่ียวกับการใชน้ําสามารถติดตอได และไดมีการจัดเตรียมเครื่องมือ
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เชน เครื่องสูบน้ํา รถสูบน้ํา อุปกรณตางๆ พรอมออกชวยเหลือเม่ือมีการรองขอ
ไดมีการสงเครื่องสูบน้ําเขาชวยเหลือไปแลว รวมปริมาณน้ําท่ีสูบ 1.52 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ี 3,046 ไร
นอกจากนี้ ไดมีแผนงานโครงการจางแรงงานเกษตรกรท่ียังไมไดทําการเกษตรหรือวางงาน ลักษณะงานท่ีจาง
คือ ซอมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กอสรางแหลงน้ํา และระบบสงน้ําเพ่ือชุมชน/ชนบท แกมลิง การจัดการคุณภาพน้ํา เปาหมายจางแรงงาน
5,352 คน งบประมาณ 1,132 ลานบาท วงเงินจาง 77.69 ลานบาท จางแลว 4,029 คน

ประธานในท่ีประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมสรางการรับรูและใหคําแนะนํากับประชาชน เกษตรกร ใหมีการประชุม
ติดตามทุกเดือน และใหตั้งคณะทํางานในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน ทีมงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ท้ังหมดขอใหเปนเจาภาพในเรื่องของภัยแลง การประเมินคาดการณสถานการณน้ําของทุกพ้ืนท่ี การสรางการ
รับรูแกเกษตรกร ขอแนะนํา รวมถึงการแจงเตือนใหทางระดับพ้ืนท่ีไดรับทราบ ในระดับอําเภอใหรายงานมาท่ี
นายอําเภอ ในระดับจังหวัดในรายงานผลมาท่ีผูวาราชการจังหวัด สรางการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหมตองซักซอมการทํางานใหกับสํานักงานเกษตรอําเภอ
มติท่ีประชุม รับทราบ

5.1.4 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2564
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

(วาท่ี ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูรอนของประเทศไทย ปนี้เริ่มตนวันท่ี
27 กุมภาพันธ 2564 และจะสิ้นสุดในชวงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ลักษณะอากาศจะไมรอนอบอาวมาก
โดยจะมีอากาศรอนอบอาวเปนระยะๆ และมีอากาศรอนจัด บางแหงในบางชวง สลับกับจะมีฝนฟาคะนอง
หลายพ้ืนท่ี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งจะใกลเคียงคาปกติ
(คาปกติ 35.4 องศาเซลเซียส) แตจะต่ํากวาปท่ีผานมา สวนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะมากกวาคาปกติ รอยละ
10 – 20 สถานการณภัยแลงในจังหวัดเชียงใหมไดประกาศเปนเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย (ภัยแลง) 1 อําเภอ
คือ อําเภออมกอย มีจํานวน 1 ตําบล 12 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 2,678 ครัวเรือน 8,214 คน
พ้ืนท่ีเกษตร 1,634 ไร ปศุสัตว 4,670 ตัว รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบัญชาการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไดมีขอสั่งการ เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 สั่งการใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2564 การดําเนินการ ประกาศ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง
จังหวัดเชียงใหม ป 2564 และใชกลไกระบบบัญชาการเหตุการณตามกฎหมายและแผนวาดวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในการมอบหมายภารกิจใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการใน 3 กลุมภารกิจหลัก

ไดแก...
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ไดแก กลุมพยากรณ (ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) กลุมบริหารจัดการน้ํา (หนวยงานในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ) และกลุมปฏิบัติการ ไดแก ทหาร ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชน
โดยการจัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภัยแลง ป 2564 มีประกาศกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภัยแลง ป 2564 จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2564 จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมท้ังจัดตั้ง
ศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลงระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ป 2564 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0624/ว 1356 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2564 แจงให
สํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ป 2564 โดยจังหวัดเชียงใหมไดแจงใหอําเภอท้ัง
25 อําเภอ ตรวจสอบพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํา โดยบูรณาการขอมูลรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และไดจัดสง
ขอมูลดังกลาวใหหนวยงานทางวิชาการดานการบริหารจัดการน้ําและหนวยปฏิบัติการแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา
ตรวจสอบและรับรองขอมูล ซึ่งมีผลการสํารวจ ดังนี้ พ้ืนท่ีเฝาระวังมีน้ําใชถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564
จํานวน 1,536 หมูบาน พ้ืนท่ีเสี่ยงปลานกลางคาดวาจะมีน้ําใชถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 จํานวน 698 หมูบาน
พ้ืนท่ีเสี่ยงมากมีน้ําใชถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 จํานวน – หมูบาน การใหความชวยเหลือในเบื้องตน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมีการแจกจายน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคแลวตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564

ประธานในท่ีประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ใหมีการบรหิารจัดการใหเปนรูปธรรม
มติท่ีประชุม รับทราบ

5.1.5 รายงานสถานการณสินคาเกษตรตามฤดูกาล
ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางภูษณิศ ไชยมณี) สถานการณ

การตลาดหอมหัวใหญ ปการผลิต 2563/64 หอมหัวใหญท่ีเกษตรกรขายได ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2564
เบอร 0 – 3 ราคา 6 - 6.50 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวตอเนื่องจากสัปดาหกอน สถานการณการตลาด
กระเทียม ปการผลิต 2563/64 กระเทียมสดท่ีเกษตรกรขายได ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2564 ราคา 9 - 11
บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวตอเนื่องจากสัปดาหกอน สถานการณการตลาดหอมแดง ปการผลิต 2563/64
หอมแดงสดท่ีเกษตรกรขายได ณ วันท่ี 29 มีนาคม 25664 ราคา 5 - 10 บาท/กิโลกรัม ราคาซื้อขาย
หอมแดงสดคละปรับตัวสูงข้ึนจากสัปดาหกอน 1 - 2 บาท/กิโลกรัม
มติท่ีประชุม รับทราบ

5.2 โดยเอกสาร
-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน  2564
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

6 เมษายน  2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ

หองนิทรรศการ 3
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

13 - 15 เมษายน
2564

เทศกาลสงกรานต

วันท่ี ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
25 เมษายน  2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จ-

พระนเรศวรมหาราช ประจําป  พ.ศ. 2563
พระสถูปเจดีย
สมเด็จพระนเรศวร-
มหาราชานุสรณ
บานเมืองงาย
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว

29 เมษายน 2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 4/2564

ผานระบบ Zoom
meeting

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ

7.1 การทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2564

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญ สีวาโย) กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายให
กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเพ่ือเปนกองทุนในการใหความชวยเหลือ และสนับสนุน
การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนอายุตั้งแตแรกเกิดถึงหกปท่ีครอบครัวยากจนและดอยโอกาส ตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งการดําเนินการดังกลาว จําเปนตองแสวงหาเงินทุนจากผู มีจิตศรัทธาท่ัวไป
และไดอนุมัติใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในวันท่ี 1 เมษายน
ของทุกป โดยเงินท่ีรับบริจาคจากการทอดผาปา จะนําเขาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนกลาง โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปนประธาน
กรรมการบริหารงาน และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเชียงใหม โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานกรรมการบริหารงาน ยอดเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเชียงใหม ณ ปจจุบัน จํานวน
847,190.38 นําไปใชประโยชน ตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ ดังนี้ เพ่ือเปนกองทุนในการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนอายุตั้งแตแรกเกิด – 6 ป ท่ีครอบครัวยากจนและดอยโอกาส
มอบทุนใหความชวยเหลือเด็กฯ ตามโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน มอบทุนในโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือมอบใหประชาชน ประจําป 2564 จํานวน 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท
จังหวัดเชียงใหมได กําหนดดําเนินการทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง โดยมีกลุมกลุมเปาหมาย ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ
นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาการอําเภอ ผูแทนสมาคมครู ครูผูดูแลเด็กศรีนครพิงคเชียงใหม
เครือขาย กลุม องคกรการพัฒนาชุมชนและเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  จํานวน 300 คน ท้ังนี้ สามารถรวมทําบุญ
ไดท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 25 อําเภอ หรือโอนบริจาค

ผานธนาคาร...
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ผานธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ชื่อบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเชียงใหม
บัญชีเลขท่ี 984-2-83490-5
มติท่ีประชุม รับทราบ

7.2 การบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณโควิค - 19
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม (นางฐิติมา นราพงศ) รายงานสถานการณคนตางดาว

ท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ณ เดือนมีนาคม 2564 จากขอมูลสถิติจังหวัดเชียงใหม
มีคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน จํานวน 103,622 คน จากท่ีไดรับอนุญาตท่ัวราชอาณา 2,144,073 คน
สวนใหญจะเปนแรงงานตางดาวท่ัวไป 66,294 คน แรงงานคนตางดาวชนกลุมนอย/บุคคลไมมีสถานะ
ทางทะเบียน 32,214 คน แรงงานคนตางดาวท่ีมีฝมือประเภทคนตางดาวท่ัวไป ซึ่งเปนครู อาจารย อาสาสมัคร
และคนตางดาวท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI จากกฎหมายอ่ืนๆ 5,114 คน ในจํานวนนี้แรงงานตางดาว
ท่ีเปนแรงงานตางดาวท่ัวไปสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร มีจํานวนมากท่ีสุด สวนใหญจะทํางานในกิจการ
กอสราง เกษตร ปศุสัตว งานบริการตางๆ จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับการแกไขปญหาในกลุม
แรงงานตางดาวเฉพาะท่ีลักลอบเขามาหรือมีใบอนุญาตทํางานสิ้นสุดแลว มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี
29 ธันวาคม 2563 และเพ่ิมเติมวันท่ี 26 มกราคม 2564 ไดมีการผอนผันคนตางดาว 3 สัญชาติ คือ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยไดอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษ และประกาศกระทรวงแรงงานอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม แนวทางในการดําเนินการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว กลุมเปาหมายแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร
ท่ีอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต กลุมท่ี 1 คือ กลุมท่ีมีนายจาง กลุมท่ี 2 คือ กลุมท่ีไมไดทํางานหรือ
ไม มีนายจาง โดยตองยื่นลงทะเบียนแจงขอมูลผานระบบออนไลน E-workpermit.doe.go.th ดําเนินการ
ไปแลว ระหวางวันท่ี 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2564 จังหวัดเชียงใหมมีคนตางดาวท่ีลงทะเบียน
ในระบบ 26,923 คน แยกเปนคนตางดาวท่ีมีนายจาง 25,830 คน คนตางดาวท่ีไมไดทํางาน 571 คน
ผูติดตาม 522 คน เม่ือข้ึนทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไป คือ การตรวจหาโรคโควิด – 19 และการ
จัดเก็บอัตลักษณบุคคล ภายในวันท่ี 16 เมษายน 2564 เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจหาโรคโควิด – 19
และการจัดเก็บอัตลักษณบุคคลแลว นายจางจะตองไปดําเนินการขออนุญาตทํางาน ภายในวันท่ี 16 มิถุนายน
2564 สําหรับแรงงานตางดาวท่ียังไมมีนายจางเม่ือผานการตรวจหาโรคโควิด – 19 และการจัดเก็บอัตลักษณ
บุคคลแลว จะตองไปดําเนินการทําประวัติกับศูนยทะเบียนภาคหรือท่ีทําการปกครองจังหวัด ภายในวันท่ี
16 มิถุนายน 2564 เพ่ือจัดเก็บขอมูล และคนตางดาวท่ีไมมีนายจางตองหานายจางใหไดภายในวันท่ี
13 กันยายน 2564 การขออนุญาตทํางานตองทําใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 13 กันยายน 2564 มิเชนนั้น
จะสิ้นสุดการอยูในราชอาณาจักร เม่ือไดรับอนุญาตใหทํางานแลวจะไดรับบัตรสีชมพู จะสามารถทํางานไดถึงวันท่ี
13 กุมภาพันธ 2566 แรงงานตางดาวไมไดมาลงทะเบียนภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2564 ถือวาไมไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตองมีการปราบปรามและจับกุม ท้ังนี้ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ไดบูรณาการทํางานรวมกับท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินการออกตรวจ สอบสวน และ
ปราบปรามอยางตอเนื่อง
มติท่ีประชุม รับทราบ
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7.3 สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม
ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดเชียงใหม

(นายเกรียงไกร พานดอกไม) จังหวัดเชียงใหมไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เม่ือวันอาทิตย 18 มีนาคม 2564 เทศบาลท่ีจัดใหมีการเลือกตั้ง 121 แหง หนวยเลือกตั้ง 2003 หนวย
มีตําแหนงนายกเทศมนตรี 121 ตําแหนง ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล 1,488 ตําแหนง จาก 248 เขต
เลือกตั้ง รวมตําแหนงนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 1,509 ตําแหนง การดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ปจจุบันมีเทศบาลท่ีสงรายงานผลคะแนนมาแลว 115 แหง คงเหลือ 6 แหง
มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 862,528 คน มาใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี รอยละ 71.97 มีบัตรเสียรอยละ 4.12
มาใชสิทธิเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาล รอยละ 71.99  มีบัตรเสียรอยละ 4.76 ออกเสียงไม เลือก
นายกเทศมนตรี รอยละ 6.06 และออกเสียงไมเลือกสมาชิกสภาเทศบาล รอยละ 7.19 ปจจุบันสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมไดรับคํารอง 35 คํารอง อยูระหวางดําเนินการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

7.4 มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2564 ของจังหวัด
เชียงใหม

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (วาท่ี ร.ต. ณัฐพงค
ฐิตวิกรานต) การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 25664 สงกรานต
สุขใจ ขับข่ีปลอดภัย หางไกลโควิด เพ่ือใหประชาชนเดินทางในชวงเทศกาลสงกรานตอยางมีความสุข
และปลอดภัย แบงการดําเนินงานเปน 2 ชวง ไดแก ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ 15 มีนาคม –
2 เมษายน 2564 ชวงดําเนินการ แบงเปน ชวงกอนควบคุมเขมขน 8 – 9 เมษายน 2564 ชวงรณรงค
เขมขน 10 – 16 เมษายน 2564 ชวงหลังสงกรานต 17 – 23 เมษายน 2564 การดําเนินการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2564 เปาหมายจํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุตองนอยกวา 132 ครั้ง
บาดเจ็บตองนอยกวา 136 ราย เสียชีวิตตองนอยกวา 11 ราย จํานวนการเกิดอุบัติเหตุใหญ จํานวนเสียชีวิต
ณ จุดเกิดเหตุ จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิตบนถนนกระทรวงคมนาคม จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิตบนถนน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนเสียชีวิตในอําเภอสีแดง จํานวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ
ใหลดลงไมนอยกวารอยละ 5 เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง  จํานวนผูถูกดําเนินคดี ขับรถเร็ว เมาแลวขับ
ไมสวมหมวกนิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัยใหเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
การบริหารจัดการ มีการตั้งศูนยปฏิบัติการชวงเทศกาลของจังหวัดและอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ตั้งคณะทํางานประจําศูนยและเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุ ดําเนินมาตรการ
องคกร การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ไดแก ดานถนน แกไขจุดเสี่ยง กําหนด 1 ทองถ่ิน
1 ถนนปลอดภัย เฝาระวังถนนทางตรง สภาพแวดลอม ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง ปรับปรุงสัญญาณตางๆ
จุดตัดทางรถไฟ มีการตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ สถานท่ีทองเท่ียวทางน้ํา มีการ
ตรวจโปะ แพ สถานท่ีทองเท่ียวทางน้ําใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล การลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ
รถโดยสารมีการควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ท้ังรถและคนขับ รถขนสง ใหรถบรรทุกหยุดใหบริการ
เลี่ยงบรรทุกน้ําหนักเกิน รถตูใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับ และระบบ GPS การรณรงค ประชาสัมพันธ
ตรวจสภาพรถกอนเดินทาง มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย บังคับใชกฎหมาย 10 รสขม.
ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการอยางเครงครัด ตั้งดานรวมกับจุดคัดกรองโควิด - 19 ครอบคลุมท้ัง
25 อําเภอ ใชจิตอาสาและแนวทางประชารัฐ โดยการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธทุกชองทางเนน
ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย การดูแลนักทองเท่ียว เพ่ิมความเขมขนในแหลงทองเท่ียวเปนพิเศษ
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โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ
ดอยอินทนนท ดอยอางขาง และดอยคํา ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญข้ึนดอย
มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เตรียมความพรอมท้ังหนวยกูชีพ กูภัย โรงพยาบาล บุคลากร
เครื่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสารใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง สํารองโลหิตฉุกเฉิน อบรมเจาหนาท่ี
การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอม เนนย้ําความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน มาตรการพิเศษ นํานวัตกรรม
กลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติมาใชในพ้ืนท่ีอําเภอดอยสะเก็ดและจอมทอง รวมถึงกลองแบบพกพา
ครอบคลุม 38 สถานีตํารวจ 25 อําเภอ นํากลองตรวจจับหมวกนิรภัยอัตโนมัติมาใชในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ไดแก
อําเภอเมืองเชียงใหม สันทราย แมริม หางดง และสารภี งดการเลนสาดน้ําบริเวณคูเมืองโดยเด็ดขาด
ออกประกาศหามรถโดยสารขนาดใหญข้ึนดอยสําคัญ ดําเนินการเขมงวดตามประกาศวาระจังหวัด สวมหมวก
นิรภัย 100 % ขอความรวมมือหางงดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล กวดขันสถานบริการหามเยาวชน
เขาเด็ดขาด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในดานความปลอดภัยทางถนนของทองถ่ิน
ทุกแหง การดําเนินงานควบคูกับมาตรการการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดําเนินการตั้งดานรวมกับ
จุดคัดกรองโควิด – 19 ครอบคลุม 25 อําเภอ แจกหนากากอนามัยใหกับผูโดยสารรถสาธารณะทุกคน
การเขมงวดการตรวจแอลกอฮอล อุปกรณทุกชิ้นตองปลอดภัย ใชนวัตกรรมมาชวยลดการสัมผัส และ
เผชิญหนาของเจาหนาท่ีดวยกลอง CCTV

ประธานในท่ีประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) จุดตรวจ
บริเวณถนนสายหลักสวนใหญจะมีงบประมาณจัดสรรมาให แตจุดตรวจถนนสายรองหรือถนนภายในหมูบาน
อาจจําเปนตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  ใหสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการปฏิบัติงาน ในชวงสงกรานตปนี้ตองดูแลในเรื่องของโรคโควิด – 19 และสถานการณอุบัติเหตุ

ระเบียบวาระท่ี  8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
8.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้

(1) การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
พรอมดวยเจาคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย
และสมพระเกียรติ  ขอขอบคุณหนวยงานท่ีเก่ียวของและอําเภอ 11 อําเภอ ในการเชิญประชาชน
เฝารับเสด็จ ณ กองบิน 41 และกองพลทหารราบท่ี 7 จากการสังเกตพบวา ประชาชนสวนใหญท่ีเฝารับเสด็จ
แตงกายเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ขอใหคําแนะนําวาผูท่ีแตงกายเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน
ตองเปนผูมีภารกิจหนาท่ีในการอํานวยความสะดวก เชน การจัดแถวประชาชน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เปนตน ดังนั้น ประชาชนท่ีเฝารับเสด็จควรแตงกายชุดสุภาพ เพ่ือจะไดแยกกลุมบุคคลไดชัดเจน

(2) เนนย้ําสวนราชการท่ีเก่ียวของและอําเภอท่ีติดชายแดน 5 อําเภอ ปจจุบัน
มีสถานการณการสูรบในประเทศเพ่ือนบาน กระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ําใหจังหวัดท่ีติดชายแดนติดตาม
ความเคลื่อนไหวในสถานการณชายแดนอยางใกลชิด จังหวัดเชียงใหมมีอําเภอท่ีติดชายแดน 5 อําเภอ
ยังไมปรากฏขอมูลวามีการปะทะกันระหวางทหารเมียนมารกับกลุมผูประทวง ขอใหอําเภอจัดทําแผนรองรับ
กรณีท่ีมีการหนี้ภัยจากการสูรบเขามา การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยสําหรับพ่ีนองประชาชนชาวไทยท่ีอยู
ติดชายแดน เสนทางการอพยพ การจัดเตรียมยานพาหนะ วัสดุอุปกรณตางๆ การจัดเตรียมสถานท่ีกักกัน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมใหจัดเตรียมสถานพยาบาลและเวชภัณฑเพ่ือรองรับ ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหมจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของอําเภอ

8.2 ประธาน ...
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8.2 ประธานในท่ีประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ใหคลังจังหวัดเชียงใหมประสานสวนราชการจัดทําแผนการเบิกจายงบประมาณ ใหจัดตั้งทีมงานติดตาม
หนวยงานท่ีมีผลเบิกจายต่ํากวาเกณฑ กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทําแผนเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา  12.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี  คําชมภู)

ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ


