๑
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูมาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการจังหวัดเชียงใหม
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูร าชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายกนก
ศรีวิชัยนันท
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
3. รอยตํารวจเอกวัชระ ดวงชะฎา
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
4. พ.ต.อ.ทรงกริช
ออนตะไคร
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
5. นางอุบลรัตน
พวงภิญโญ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายศุภชัย
กัลปสันติ
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
7. ร.ต.นพดล
ชุบชูวงศ
(แทน) สัสดีจังหวัชุดบเชีชูยวงใหม
งศ
8. นางกฤติยา
นวลจันทร
(แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม
9. นางปริษา
ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
10. นางจิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
11. นายนิทัศน
ปญโญ
เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
12. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1
13. นายสมบูรณ
ธีรบัณฑิตกุล
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
14. นายขจรต
รัตนบุรี
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
15. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
16. นางพนิดา
วานิชรัตน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
17. นางวันทนา
คันธาเวช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
18. จ.ส.อ.ปรีชา
จันทรศรี
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
19. นายเสนห
สายเย็นใจ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
20. นายปรีดา
พรหมดี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
21. นายแพทยจตุชัย
มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
22. นายบุญอุม
วงศบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
23. นายสําเริง
ไชยเสน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
24. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
25. นายศรัณยู
มีทองคํา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
26. นายวีระพันธ
ดีออน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค
27. นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
28. นายเจริญ
สีวาโย
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
29. นายชิดชัย ...

๒
29. นายชิดชัย
30. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค

อังคะไวมงคล
ฐิตวิกรานต

(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
31. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
32. นางจุรีรตั น
ใจแข็ง
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
33. นางเขมวรรณ
ดวงจันทร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
34. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
35. นายสุรกิจ
นาคแกว
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
36. นายสุริยะ
คําปวง
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
37. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
38. นางวราภรณ
วรพงศธร
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
39. นายเจริญ
นอยพินจิ
ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
40. ร.อ.จรัญ
คุณยศยิ่ง
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
41. นางจินดา
พิชญชานน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
42. นางฐิติมา
นราพงศ
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน
43. นายทองเนตร
ดูใจ
(แทน) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจําจังหวัดเชียงใหม
44. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
45. นายพิจิตร
ศรีปนตา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
46. นางอังคณา
พุทธศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
47. นายพิชัย
เลิศพงศอดิศร
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอ
48. นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
49. นายณรงคพัชญ
นาคทรัพย
(แทน) นายอําเภอหางดง
50. นางวาสนา
บุญธรรมชวย
(แทน) นายอําเภอสารภี
51. นายศิวะ
ธมิกานนท
นายอําเภอสันทราย
52. นายภูเบศ
พุฒิรัตนาพร
นายอําเภอสันกําแพง
53. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
นายอําเภอดอยสะเก็ด
54. นางสาวณัชธนกมล พอคา
(แทน) นายอําเภอแมริม
55. นายมีชัย
จันทรกระจาง
(แทน) นายอําเภอแมแตง
56. นายวิชญะ
เขมจิรานนท
(แทน) นายอําเภอฮอด
57. นายชัชวาลย
พุทธโธ
นายอําเภอเชียงดาว
58. นายทรงศักดิ์
วลัยใจ
นายอําเภอพราว
59. นายอัษฎางค
พุทธวงศ
(แทน) นายอําเภอฝาง
60. นายอุทัย
สอนจีน
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
61. นายชัยณรงค
นันตาสาย
นายอําเภอสะเมิง
62. นายพัชรากร...
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62. นายพัชรากร
63. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ
64. นางปุณณมี
65. นายสิทธิศักดิ์
66. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์
67. นายบุญลือ
68. นายภัควัต
69. นายพงษศักดิ์
70. นายธาดา
71. นายวิจัย
72. นายพีระศักดิ์
ผูเขารวมประชุม
73. นายชลิต
74. นายศิริพงษ
75. นางศิริพร

อุทธาปา
วินัยพานิช
จันทรตาศรี
อภิกุลชัยสุทธิ์
ดวงจินดา
ธรรมธรานุรักษ
ขันธหิรัญ
การดื่ม
สุพพัฒกุล
เพ็ญพัฒนากุล
ธีรบดี

(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
(แทน) นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

ทิพยคาํ
นําภา
รือเรือง

จาจังหวัดเชียงใหม
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
76. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผูอํา นวยการกลุ มงานยุ ทธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
77. นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
78. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
79. นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
80. นายภาณุเมศ
ตนรักษา
ผูชวยผูอํานวยการวิทยุ มก.เชียงใหม
81. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
82. นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
83. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
84. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
85.หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ Zoom meeting จํานวน 115 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ
- การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจําป 2564 รางวัลที่ 1, 2, 3 รวม 7 รายการ
(เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)
3. ประชาสัมพันธจําหนายของรางวัล (ทั่วไป) คงเหลือจากรานมัจฉากาชาด ประจํา ป 2564
(เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)
4. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหมป ระจํ า เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2564 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
5. แนะนํา...
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5. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
5.1 นางจินดา
พิชญชานน
ตําแหนงปจจุบัน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ประกันสังคมจังหวัดลําพูน
5.2 นายพิจิตร
ศรีปนตา
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
5.3 นางอังคณา
พุทธศรี
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ
5.4 นายสุริยะ
คําปวง
ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการกลุมพัฒนากลุมเกษตรกร กรมสงเสริมสหกรณ
5.5 นายพิชัย
เลิศพงศอดิศร
ตําแหนงปจจุบัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจั ดการประชุ มหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น
เลขานุการไดจัด ทํา รายงานการประชุม ประกอบดว ยเอกสาร 17 หน า โดยมีน ายสํ า เริ ง
ไชยเสน รองผูว า ราชการจัง หวัด เชียงใหม เปนประธานการประชุ มซึ่ งได นํา ลงเผยแพรในเว็ บไซตจั งหวั ด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุม หัวหนาสว นราชการ และระบบสํา นักงานอิ เล็กทรอนิก ส
จัง หวั ด เชีย งใหม เพื่อ ให หั ว หนา สว นราชการทุ กท านได ดํา เนินการตรวจสอบรายงานการประชุ มหั วหน า
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวั ดเชี ยงใหม ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ขอแก ไ ขรายชื่ อ ผู เ ข า ร ว มประชุ ม เป น นางวั น ทนา คั น ธาเวช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม อําเภอฮอด ขอเพิ่มชื่อผูเขารวมประชุม คือ นายเอกชัย
แสนใจ (แทน) นายอําเภอฮอด พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง ขอแกไขรายละเอียดหนาที่ 4 บรรทัดที่ 13
เปนนายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุมลําดับที่ 74 เปนนางทิพวรรณ อักษรศรี นิติกรชํานาญการ ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบ...

๕
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 สรุ ป การเบิ ก จ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางกฤติยา นวลจันทร) ผลการใชจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ดังนี้
รายการ
งบประมาณ
การใชจาย
รอยละการ เปาหมายไตรมาส สูงกวาเปาหมาย
(PO+เบิกจาย)
ใชจาย
2
งบประมาณรายจายประจําป
-รายจาย
17,470.41 12,925.32
73.98
54.00
19.98
ภาพรวม
-รายจาย
9,150.42 7,925.54
86.61
57.00
29.61
ประจํา
-รายจายลงทุน
8,319.99 4,999.78
60.09
45.00
15.09
คาใชจายเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๕๗๔.๐๓
128.14
22.32
-ภาพรวม
-เงินกู
๕๕๖.๗๓
127.72
22.94
-งบกลาง
๑๗.๓๐
0.42
2.43
งบประมาณเหลื่อมป
-ป 2563
2,182.01
2029.35
93.00
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 จังหวัดเชียงใหมมีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายลงทุน
ทั้งสิ้น 136 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 126 หนวยงาน องคการ
มหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํา นวน
1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส (GFMIS) พบว า มีผลการดํา เนิ นการเปนไปตามเปา หมายไตรมาสที่ 2 จํ า นวน
78 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณไตรมาสที่ 2 รอยละ 45 จํา นวน 58 หนวยงาน สวนราชการหากประสบปญ หาการเบิ กจ า ย
หรือการจัดซื้อจัดจางสามารถโทรศัพทมาสอบถามหรือขอคําปรึกษาไดที่สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
รองผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) ไตรมาสที่ 2 ผลการเบิกจา ย
เปนไปตามเปาหมาย สําหรับไตรมาสที่ 3 ขอใหสวนราชการที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินการตามแผนงานที่
กําหนดไว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม)
หัวหนา...

๖
หัวหนา สํา นัก งานจัง หวัด เชียงใหม (นางอุบ ลรั ตน พว งภิญ โญ) จั งหวั ด
เชี ย งใหม ไ ดรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุ ท ธศาสตร ส ง เสริ ม การพั ฒ นาจั ง หวั ด
และกลุมจังหวั ดแบบบูร ณาการ จํ า นวน 14 โครงการ 29 กิจ กรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท
รวมคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จําแนกเปน งบลงทุน จํานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ
290,451,200 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 87.59 งบดํ า เนิ น งาน จํ า นวน 22 กิ จ กรรมงบประมาณ
31,166,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.40 คาใชจายในการบริหารงานจั งหวัดแบบบู รณาการ งบประมาณ
10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.01 หลังการโอนเปลี่ยนแปลง 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 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ
10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.01 ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้
สถานะ
จํานวนกิจกรรม
งบประมาณ
รอยละ
1. อนุมัติโครงการแลว
27
314,817,200 94.94
2. ยังไมไดอนุมัติโครงการ (อยูระหวางเสนออนุมตั ิ)
2
6,800,000 2.05
3. คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
10,000,000 3.01
ทั้ ง นี้ จั ง หวั ดเชี ย งใหม ไ ด เ น นย้ํ า ให ห น ว ยงานเร ง รั ด การอนุ มั ติ โ ครงกา รและดํ า เนิ น โครงการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีเปน
รายจายในลักษณะงบลงทุนรายการปเดียว ไดแจงใหหนวยงานดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นทุกรายการ
ภายในไตรมาสที่ 2 สรุป ผลการใชจา ยงบประมาณโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการประจํา ป ของจั งหวั ด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจาย
งบประมาณ (เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน (PO)) จํานวน 26,515,692.66 บาท คิดเปนรอยละ 8.00 จําแนก
เปนการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 2,631,402.66 บาท คิดเปนรอยละ 0.80 และการกอหนี้ผูกพัน (PO)
จํานวน 23,884,290.00 บาท คิดเปนรอยละ 7.20
งบประมาณทีไ่ ดรับ การกอหนี้ผูกพัน
การเบิกจาย
ยังไมไดเบิกจาย
รายการ
จัดสรร (บาท)
(PO) (บาท)
(บาท)
(บาท)
งบลงทุน
291,011,200 19,941,290.00
- 271,069,910.00
งบดําเนินงาน
30,606,000
3,943,000.00
486,915.10 26,176,084.90
คาใชจายในการ
10,000,000
- 2,144,487.56
7,855,512.44
บริหารจัดการฯ
331,617,200 23,884,290.00 2,631,402.66 305,101,507.34
รวม
(100%)
(7.20%)
(0.80%)
(92.00%)
ขอใหสวนราชการที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชี ยงใหม (นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล) การดําเนินงานยุ ทธศาสตรในเชิงพื้ นที่ดา นทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม...

๗
สิ่งแวดลอม ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการปญหาฝุนควัน (PM 2.5) ดังนี้ 1) จํานวนวันที่มีคาคุณภาพอากาศ
(PM 2.5) อยูในเกณฑมาตรฐานไมนอยกวา 300 วัน 2) จํานวนพื้นที่การเผาไหมลดลงพื้นที่เผาไหมตองไมเกิน
1,038,000 ไร 3) ปลูกปาเพิ่มขึ้น เพื่อลดคาฝุนละออง ไมนอยกวา 850 ไร ในป 2564 กรมปาไมและกรม
อุทยานแหง สัตวปา และพันธุพืช มีเปาหมายการปลูกปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 40,000 ไร 4) จํานวนฝาย
ตนน้ําเพิ่มความชุมชื้น ปองกันไฟปา ไมนอยกวา 900 แหง จังหวัดเชียงใหมรวมกับสมาชิกวุฒิสภามีโครงการ
สรา งฝายเพื่ อเพิ่ มความชุม ชื้น ให กับ พื้ นที่ ปา ในพื้ นที่จัง หวั ดเชีย งใหม ในป 2564 จํ า นวน 1,009 ฝาย
แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ดังนี้ 1) จํานวนเขื่อนปองกันตลิ่ง
ที่ ไดรั บการพัฒนาไม นอยกวา 3 แหง 2) จํานวนระบบอนุรักษดินและน้ําไมน อยกวา 3 รู ปแบบ 3) จํ า นวน
สถานศึกษาที่ไดรับการสรางความตระหนักรู ไมนอยกวา 8 แหง 4) จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นไมนอยกว า
3,000 ไร 5) จํานวนฝายชะลอน้ําในพื้นที่รอยใจรักษ ไมนอยกวา 128 ตัว 6) จํานวนสถานศึกษาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (Eco School) ไมนอยกวา 3 แหง 7) จํานวนหมูบานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco Village)
ไมนอยกวา 5 แหง 8) จํานวนธนาคารใตดิน ไมนอยกวา 100 แหง 9) จํานวนการกําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทาง
น้ํ า ไมนอ ยกว า 2 ลํา เหมือง 10) จํา นวนบอ เก็บ น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ ก ไม นอ ยกวา 5 บ อ 11) จํา นวน
โรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาและรักษาทรัพยากรปาไม ไมนอยกวา 8 แหง 12) เพิ่มพื้นที่สีเขียวตนน้ํา ลําธาร
และเพิ่มความชุมชื้นพื้นที่ปาตนน้ํา ไมนอยกวา 56 แหง หวงโซคุณคา (Value Chain) ตนทาง คือ การปองกัน
แกไข โดยการปรับเปลี่ยนอาชีพไรฝุนควัน ไดแก 1) สงเสริมเกษตรและภาคีเครือขายในชุมชนที่เปนแหลงกําเนิด
ฝุน ควั นแบบมี สวนรวม ในการอนุ รักษป า อนุรักษ น้ํา อนุรั กษดิน 2) การป องกั นการเสื่ อมโทรมของดิ น
3) เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการป อ งกั น ฟ น ฟู ดู แ ลป า ไม ป อ งกั น การบุ ก รุ ก ทํ า ลายทรั พ ยากรไม ใ ห เ สื่ อ มโทรม
4) การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน 5) ลดปญหาสภาวะโลกรอน 6) การจัดการทรัพ ยากรน้ํา ระดับ
ลุมน้ํา แบบบูรณาการกับพื้นที่ใกลเคียง กลางทาง คือ การอนุรักษ สงเสริ ม โดยการส งเสริมและสนับ สนุ น
ใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟูทรัพ ยากรธรรมชาติ ไดแก 1) ฟนฟูสภาพปา/ระบบนิเวศนตนน้ํา /สรา งทรัพยากร
ใหมีความสมบูรณมากขึ้น 2) ฟนฟู และปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ํา และพัฒนาระบบระบายน้ํา การผันน้ําและ
การกระจายน้ําใหกับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน และพื้นที่เกษตรบนที่สูง 3) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และสรางความ
มีสวนรวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทําระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน 4) อนุรักษและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 5) เผยแพรองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสรางจิตสํานึ ก
ในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ ใหชุมชนในพื้นที่ 6) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิ ษอากาศ
(PM 2.5)/ ขยะและของเสียดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ปลายทาง คือ การพัฒนา ยั่งยืนโดยการพัฒนาการ
จัดสรรทรัพ ยากรธรรมชาติเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดแก 1) พัฒนาระบบโครงสรางการทํา งานเชิง
บูรณาการของหนวยงานและชุมชนที่เกี่ยวของ 2) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและองคความรูเพื่อการ
บริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ 3) สงเสริม การใช ประโยชนทรัพยากรอย างคุมคา 4) พัฒนา ถายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิตอล เพื่อสู Smart Environment 5) การพั ฒนาและกระตุนบทบาทของภาคี
เครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สรุป ผลการเบิ กจายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติร าชการกลุ มจั งหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ) โครงการตามแผนปฏิบัติ ร าชการ ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกลุม...
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ของกลุ มจั งหวัด ภาคเหนื อตอนบน 1 ได แก จั งหวั ดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลํ าพูน ไดรั บการจัดสรร
งบประมาณ 218,179,500 บาท จํา นวน 11 โครงการ แยกเปนรายจา ยประจํ า 52,323,000 บาท
คิดเปนรอยละ 18.61 รายจายลงทุน 223,856,500 บาท คิดเปนรอยละ 79.61 รายจา ยอื่น จํานวน
5,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.78 ขณะนี้มีการอนุมัติโครงการผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนแลว
9 โครงการ คงคางการอนุมัติ 2 โครงการ ไดแก โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหนายสินคา Lanna Expo
2021 ของจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 13,183,500 บาท และโครงการกอสรา งถนนลาดยางฯ เสนทาง
อํา เภอขุ มยวม จังหวัดแมฮองสอน งบประมาณ 50,000,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วั นที่
22 กุมภาพันธ 2564 ภาพรวมจํานวน 281,179,500 บาท เบิกจายแลวเฉพาะงบบริหารจัดการจํานวน
1,146,987 บาท คิดเปนรอยละ 0.41
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 หรื อโรค
โควิด – 19 และสถานการณโรคตามฤดูกาล
นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายแพทย จ ตุ ชั ย มณี รั ต น )
สถานการณโรคโควิด – 19 ทั่วโลกพบผูติดเชื้อสะสม 111,954,201 คน รักษาหาย 87,314,851 คน
อยูระหวา งการรักษา 93,925 คน เสียชีวิต 2,477,819 คน ประเทศที่พบผูติดเชื้อมากที่สุด 3 ลําดับแรก
ไดแ ก สหรัฐ อเมริ กา อินเดีย และบราซิล แนวโนม พบผูติด เชื้อลดลงเนื่ อ งจากไดรับ การฉี ดวั คซี น ป องกั น
โรคโควิด – 19 สําหรับประเทศไทยพบผูติดเชื้อสะสม ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 จํานวน 21,267 ราย
รักษาหาย 20,184 คน สถานการณโรคโควิด -19 ที่ตองเฝาระวังใน 2 พื้นที่ ไดแก จังหวัดปทุมธานี ระหวาง
วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ 2564 มีการติดเชื้อในวงกวาง รวมผูติดเชื้อทั้งหมด 422 ราย เปนการกระจาย
อยูในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดปทุมธานี อีกพื้นที่หนึ่ง คือ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบการระบาดในหลาย
ชุมชน ไดแก ชุมชนตลาดศรีมอย ตลาดพาเจริญ ชุมชนอันซอร สถานที่เลี้ยงไก คลังขายรถจักรยาน และบริษัท
แหงหนึ่ง พบวาทั้ง 2 พื้นที่นี้มีการติดเชื้อในวงกวาง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 คณะกรรมการควบคุม
โรคติดตอจังหวัดเชียงใหมจึงไดออกมาตรการปองกันบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดตาก
ต ง กั ก ตั ว เป น เวลา 14 วั น หากสถานการณ ก ารแพรร ะบาดลดลงจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นมาตรการต อไป
สถานการณของจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ไมพ บผูติดเชื้อติดตอกันเปนเวลา 43 วั น
ภาพรวมหากไมมีการเดินทางเขามาจากตางพื้นที่จังหวัดเชียงใหมคอยขางจะปลอดภัย ทั้งไดมีการวางแผนการ
คัดกรองเชิงรุกรอบใหม เพื่อดูวาพื้นที่เสี่ยงยังมีความปลอดภัยหรือไม โดยจะดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
พื้นที่ เ ปา หมาย เช น ตลาด แรงงาน และสถานประกอบการตา งๆ ความก า วหนา ในการฉีดวั คซีน ป องกั น
โรคโควิด – 19 ในประเทศไทย ระยะแรกเริ่มฉีดในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 จํานวน 2,135,400
โดส จังหวัดเชียงใหมไดรับวัคซีน จํานวน 98,000 โดส สําหรับฉีดใหกับบุคลากรทางการแพทย เจาหนาที่ที่
มีโอกาสสัมผัสผูปวย ผูที่มีโรคประจําตัว สรุปจํานวน write lish บุคลากรทางการแพทยจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 24,248 คน ยังมีจํานวนหนึ่งตกหลนซึ่งจะลงทะเบียนในระบบรอบถัดไป ในจํานวนดังกลาวแจงความ
ประสงคจะฉีดวัคซีน จํานวน 16,392 คน การฉีดระยะที่ 2 จะใชขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร จํานวน
1,628,164 ...
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1,628,164 คน หักอายุต่ํากวา 18 ปออกจํานวน 305,871 คน หักหญิงตั้งครรภออกจํานวน 14,519 คน
หักที่ฉีดรอบแรกออกจํานวน 49,000 คน จะเหลือฉีกระยะที่ 2 จํานวน 1,258,774 คน คิดเปน 2,517,548
โดส หากดํา เนินการฉีดภายใน 180 วัน เปาหมายการฉีดวันละ 14,000 โดส ศักยภาพของโรงพยาบาล
ที่จะตองฉีดภายใน 6 เดือน ไดแก โรงพยาบาลนครพิงคเปาหมายวันละ 1,000 โดส รวม 180,000 โดส
โรงพยาบาลฝาง จอมทอง สันปาตอง และสันทราย แหงละ 2,400 โดส/วัน รวม 432,000 โดส โรงพยาบาล
ชุมชน 19 แหงๆ ละ 300 โดส/วัน รวม 1,026,000 โดส โรงพยาบาลประสาทวันละ 300 โดส รวม 54,000
โดส โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดอื่นและโรงพยาบาลเอกชน 4,000 โดส/วัน รวม 720,000 โดส ไดขอความ
รวมมือไปยังโรงพยาบาลที่ใชสิทธิ์ประกันสังคม สิทธิบัตรลอง/ UC ไดแก โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลราชเวช
โรงพยาบาลเทพปญญา โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหมเมมโมเรียล โรงพยาบาลเชียงใหมเมดิคอลเซ็น เตอร
โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม โรงพยาบาลเชียงใหมใกลหมอ นอกจากนี้ไดรับความ
รวมมือจากโรงพยาบาลแมคคอรมิคที่จะดําเนินการฉีดวันละ 300 โดส โรงพยาบาลสวนปรุงวันละ 300 โดส
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (แมและเด็ก) วันละ 300 โดส และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม วันละ 50 โดส
การลงขอมูล write list เขาในระบบสําหรับประชาชนทั่วไปและแรงงานชุดแรก คือ สถานบันเทิง โรงแรม
มอบหมายที่ทํา การปกครองจังหวัดเชียงใหมดํา เนินการ รา นอาหาร ตลาด มอบหมายองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่น ดํา เนิน การ รถบริก ารสาธารณะ มอบหมายสํา นัก งานขนสง จั งหวัด เชี ยงใหม ดํา เนิ น การ สถานที่
ทองเที่ยวมอบหมายสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมดําเนินการ รานนวด (เฉพาะเขตเทศบาล
นครเชียงใหม) ชมรมรถเชา (เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม) มอบหมายเทศบาลนครเชียงใหมดําเนินการ
รองผูวา ราชการจั ง หวัด เชีย งใหม (นายวีร ะพัน ธ ดี อ อน) การฉีด วั คซีน
ปองกันโรคโควิด – 19 จะตองแจงความประสงคในการฉีดตามความสมัครใจของแตละบุคคล
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.2 การแก ไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ ก (PM 2.5)
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ป 2564
ผู อํา นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชียงใหม (นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล) จังหวัดเชียงใหมมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกัน แกไขปญหาไฟปา
และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564 ณ หองประชุมชั้น 1 องคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม ผูว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ดเ ดิ นทางไปมอบนโยบายและติ ดตามสถานการณ
ดา นหมอกควัน ไฟป า ในพื้ น ที่ อํ า เภอดอยเต า เวีย งแหง และแม อ อน สถานการณ ฝุ น ละอองและมลพิ ษ
ทางอากาศในปจ จุ บั น ผลการตรวจวั ด คุ ณภาพอากาศในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ระหว า งวั น ที่ 1 – 22
กุมภาพันธ 2564 พบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น.
มีคาอยูระหวาง 10 – 91 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร คาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.)
จํานวน 16 วัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหมประกอบดวย 4 สถานี คือ สถานีตรวจวัดตําบลชางเผือก สถานีตรวจวัด
ตําบลศรีภูมิ สถานีตรวจวัดตําบลสุเทพ และสถานีตรวจวัดตําบลชางเคิ่ง คุณภาพอากาศโดยรวมอยูในระดับ
คุ ณ ภาพอากาศระดั บ คุ ณ ภาพอากาศดี ถึ ง เริ่ ม มี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพ โดยค า ฝุ น ละอองขนาดไม เ กิ น
2.5 ไมครอนมีคา สูงสุดที่ 91 ไมครอน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 ณ สถานีตรวจวัด ตํา บลชา งเคิ่ ง
อําเภอแมแจม จุดความรอนสะสมพบมากที่สุดที่อําเภอแมแจม 724 จุด อําเภอฮอด 487 จุด และอําเภอ
ดอยเตา 308 จุด แผนการบริหารจัดการปองกัน แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด
เชียงใหม ประจําป 2564 เปาหมายลดจุด Hotspot/พื้นที่เผาไหมลงรอยละ 25 คือ จุด Hotspot ไมเกิน
17,326...
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17,326 จุด พื้นที่เผาไหมไมเกิน 1,038,059 ไร โดยการจัดทําแผนระดับหมูบานใหแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2563 เพื่อขอรับ การสนับ สนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใชขอมูลในการวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ดังนี้ พื้นที่รักษาเหมือนไขในหิน
รอยละ 60 จํ านวน 830,446 ไร พื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง รอยละ 40 จํานวน 553,631 ไร พื้นที่
ทําแนวกันไฟ ระยะทาง 2,020 กิโลเมตร จํานวน 12,120 ไร พื้นที่จัดฝายทําฝายถาวร จํานวน 98 แหง
เพื่อสรางความชุมชื้นและใชน้ําในการอุปโภคบริโภค พื้นที่จัดฝายทําฝายกึ่งถาวรขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 2,000 แหง และพื้นที่ปลูกฟนฟู แนวกันไฟปาเปยก จํานวน 1,500 ไร แผนการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิง พื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง เปน 2 โซน ไดแก โซนใต โซนเหนือ ซึ่งโซนใต บริหารจัดการ
เชื้อเพลิง หว งเดือนมกราคม – กุมภาพันธ โซนเหนือบริหารจั ดการเชื้อ เพลิ งหวงเดือ นมี น าคม – เมษายน
โดยกํา หนดโควตา พื้นที่ จัดการเชื้อเพลิงใหไมเกิน 500,000 ไร โครงการบริหารจั ดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ
ลดเผา” จังหวัดเชียงใหมมีเปาหมาย 100 ตัน ดําเนินการไปแลว 200 ตัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564
จังหวัดเชียงใหมโดยเทศบาลนครเชียงใหมจัดกิจกรรม kick off ฝุนควัน “เติมรักใหอากาศ” ประจําป 2564
ณ ขวงประตูทาแพ โดยไดมีการลงนามเพื่อแสดงเจตนารมณรวมกัน การตกแตงอาคารดวยไมประดับเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว กิจกรรมพนละอองน้ําบนอาคารสูงพรอมกันทั่วเมืองเชียงใหม และการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหาฝุนควัน ประจําป 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.3 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2564
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(วาที่ ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) สถานการณภัยแลงในจังหวัดเชียงใหม ป 2563 จังหวัดเชียงใหมไดประกาศ
เปนเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยแลง) 15 อําเภอ ไดแก อําเภออมกอย ฮอด เชียงดาว แมอาย สันปาตอง
ฝาง กั ล ยาณิ วั ฒ นา ดอยหล อ แม แ ตง ดอยเต า หางดง แม แ จ ม แม ริ ม เวี ย งแหง และไชยปราการ
รวม 57 ตํา บล 602 หมู บ า น 143,870 ครั ว เรื อ น 379,539 คน พื้ น ที่ เ กษตร 52,732 ไร ปศุสั ต ว
17,445 ตัว ประมง 78 ตัว จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุ ก เฉิ น (ภั ย แล ง) 5 อํา เภอ ไดแ ก อํา เภอฮอด ดอยหล อ แม แตง ดอยเตา และเวีย งแหง รวม 15 ตํ า บล
117 หมูบา น 20,994 ครัว เรือน 62,899 คน พื้นที่เกษตร 25,397 ไร ปศุสั ตว 12,953 ตั ว ประมง
78 ตัว การเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแลง) ป 2564 ไดดําเนินกิจกรรมสัปดาหรณรงค
สํา รวจ ซอม และสรางภาชนะเก็บน้ําประจําป 2564 ระหวางวันที่ 7 - 14 มกราคม 2564 สํารวจขอมูล
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค ป 2564 ดํา เนินการตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 001 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดั งนี้
(1) ใชกลไกระบบบัญชาการเหตุการณตามกฎหมายและแผนวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ
มอบหมายภารกิจใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการใน 3 กลุมภารกิจหลัก (2) สํารวจ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค (3) ทบทวน และจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลงของจังหวัด (4) ในสวนของ
การจัดสรรน้ํา เพื่อการเกษตร ดําเนินการตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการเกษตรในชวงฤดูแลง
ป 2563/64 (5) เฝา ระวั ง และควบคุม ไม ใ หมี ก ารปล อยน้ํา เสี ย ลงแม น้ํ า คู คลอง หรื อ แหล ง น้ํ า ต า งๆ
(6) ฝายปกครองรวมกับฝายทหารในพื้นที่ สอดสอง ทําความเขาใจ และใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอน (7) สรา งการรับรูใหประชาชนภาคสวนตางๆ มีความเขาใจถึงสถานการณน้ําในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมจัดทําประกาศกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2564 จัดทํา ประกาศกองอํานวยการปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัย...
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สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภัยแลง ป 2564 จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2564 แจงใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมทั้งจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการ
ฉุ ก เฉินระดั บองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ป 2564 ทั้งนี้ กองบั ญชาการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
แหงชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ไดบูรณาการรวมกับ
จัง หวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ รณรงคสรา งการรับรูใหประชาชนภาคส วนตา งๆ โดยประชาชนสามารถ
แจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อน LineID @1784DDPM และ
สายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสาน
ใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป จังหวัดเชียงใหมเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ 2564 เกิดฝนตก
ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และไดประกาศเขตพื้ นที่ประสบสาธารณภัยแลว
จํานวน 6 อําเภอ 18 ตําบล 72 หมูบาน โดยมีบานเรือนไดรับความเสียหาย จํานวน 2,959 ครัวเรือน
ประกอบดวย อําเภอแมวาง จํานวน 3 ตําบล 10 หมูบาน อําเภอเชียงดาว จํานวน 1 ตําบล 6 หมูบานอําเภอ
แมออน จํานวน 3 ตําบล 14 หมูบาน อําเภอสันปาตอง จํานวน 9 ตําบล 35 หมูบาน อําเภอกัลยาณิวัฒนา
จํ า นวน 1 ตํา บล 2 หมู บ า น อํ า เภอไชยปราการ จํ า นวน 1 ตํา บล 5 หมู บ า น การให ค วามช ว ยเหลื อ
พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลา โปรดกระหม อ มให นายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะหประจําจังหวัดเชียงใหม เปนผูเชิญ
สิ่ง ของพระราชทานมอบแกป ระชาชนผูป ระสบวาตภัย ในพื้ นที่ อํา เภอแม อ อน สัน ปา ตอง สารภี หางดง
และแมวาง จํานวน 350 ชุด และไดใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยแหงชาติ พ.ศ. 2558
โดยการประกาศเขตพื้นที่ป ระสบสาธารณภัย และแจง ใหอ งคกรปกครองสว นทองถิ่ น ดํา เนิ น การให ความ
ชวยเหลือ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.4 รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป 2563 และแนวโนมป 2564 ของ
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํ า นวยการสํา นั ก งานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ 1 (นางอั งคณา พุ ท ธศรี )
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2563 ขยายตัวรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับป 2562 โดยขยายตัวจาก
สาขาพืช สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขณะที่สาขาปศุสัตว สาขาประมง หดตัว สําหรับปจจัยที่
เกี่ยวของกับการผลิตภาคการเกษตร ไดแก ปริมาณน้ําฝน ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นจากป 2562 รอยละ 9.1
สาเหตุจากจํานวนวันฝนตกที่เพิ่มขึ้น โดยปจจัยทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ดัชนีราคาสินคา
เกษตร เศรษฐกิจโลก และราคาน้ํา มัน สงผลตอภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจั งหวั ดเชียงใหม โดยสาขาพื ช
ขยายตัวรอยละ 3.3 จากสภาพอากาศเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของพืช สงผลใหพืชสําคัญผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว หอมหัวใหญ ลําไย ลิ้นจี่และสมเขียวหวาน อยางไรก็ตามยังมีพืชที่มีผลผลิต
ลดลง ไดแก ขาวนาปรัง กระเทียม หอมแดงและมันฝรั่ง เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตตอไรลดลง จาก
ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูก สาขาปศุสัตว หดตัวรอยละ 2.1 จากปริมาณผลผลิตสุกรและไข ไก
ลดลง เนื่ องจากผูเลี้ยงสุกรประสบปญ หาการเกิ ดโรคระบาดสุกรและเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ประสบปญหา
ขาดทุนตอเนื่อง สงผลใหเกษตรลดปริมาณการผลิต สาขาประมง หดตัวรอยละ 9.4 เนื่องจากผลกระทบจาก
ปญหาภัยแลง ปริมาณน้ํา ไมเพียงพอ แหลงน้ําตามธรรมชาติลดลง เกษตรกรไมสามารถลงพันธุปลาเพื่อการ
เพาะเลี้ยง สงผลใหผลผลิตปลาเพาะเลี้ยงและการจับสัตวน้ําในธรรมชาติลดลง สาขาบริการทางการเกษตร
-ขยายตัว...

๑๒
ขยายตัวรอยละ 1.7 เนื่องจาก กิจกรรมการเตรียมดินปลูกและกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพิ่มขึ้นตามเนื้อที่
เพาะปลูกขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่เพิ่มขึ้น สาขาปาไม ขยายตัวรอยละ 17.8 เนื่องจากกิจกรรมการใช
ไมเพื่อโครงการกองสราง ไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา สงผลใหปริมาณการใชไม ในโครงการกอสรางของ
ภาครัฐเพิ่มขึ้นในป 2563 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2564 ขยายตัวอยูในชวงรอยละ 0.6 –
1.6 ซึ่งเกิดจากการคาดการณสาขาพืช ขยายตัวอยูในชวง 2.1-3.1 สาขาปศุสัตว ขยายตัวอยูในชวง 1.2-2.2
สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว อยูในชวง 0.5-1.5 ขณะที่คาดการณสาขาประมง หดตัวอยู ในชวง (2.0)-(-1.0) สาขาป า ไม (-6.2)-(-5.2) โดยปจ จั ย สนับ สนุน ที่ สง ผลต อภาคเกษตร ไดแ ก สภาพอากาศ
เอื้ออํานวย ปริมาณน้ําที่เพียงพอตอการเพาะปลูก การดําเนินนโยบายดานการเกษตรและการฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมอยางตอเนื่อง ความตองการสินคาเกษตรและอาหารมีโอกาสเพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยเสี่ยงที่คาดวาจะ
สงผลกระทบตอภาคเกษตร ไดแก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การเกษตร ดังนี้ การจัดทําระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับมาตรฐาน
สินคาเกษตร ขับเคลื่อนแนวคิด ตลาดนําการผลิต และการพัฒนาระบบโลจิสติกสดานการเกษตร การบริหาร
จัดการน้ํา ทั้งระบบ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1 ไดดําเนินการจัดทําโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดเชียงใหม โดยไดศึกษาพืช ทางเลื อก (Future Crop) เพื่อเปน
ทางเลือกใหแกเกษตรกร ซึ่งไดแก มะมวงน้ํา ดอกไมและขาวโพดตนสด สํา หรับจังหวั ดเชี ยงใหม มีผลผลิ ต
มะมวงน้ําดอกไม 24,484 ตัน แหลงผลิตสําคัญ ไดแก อําเภอเชียงดาวและพราว ตนทุนรวมมะมวงน้ําดอกไม
11,736 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 13,343 บาทตอไร ผลผลิตออกสูตลาดชวงเดือนเมษายน ถึง เดือน
มิถุนายน ผลผลิตรอยละ 80 สงออกไปประเทศญี่ปุน รอยละ 10 สงออกไปประเทศเกาหลีใต มาเลเซียและจีน
และรอยละ 10 จําหนายภายในประเทศ อยางไรก็ตามเกษตรกรจะตองใหความสําคัญกับการรักษามาตรฐาน
สินคาและพัฒนาคุณภาพการผลิตอยางสม่ําเสมอ สําหรับขาวโพดตนสดสําหรับผูเลี้ยงโคนม เปนวัตถุดิบอาหาร
โคนมใหคุณคาทางโภชนการสูง อายุเก็บเกี่ยว 85-90 วัน (ปกติขาวโพดเลี้ยงสัตวเก็บเกี่ยว 180 วัน) ผูเลี้ยง
โคนมนอกจากจะสามารถลดตนทุนการผลิต ยังสามารถเพิ่มรายได เพราะสามารถปลูกได 3 รอบในระยะเวลา
1 ป สําหรับขาวโพดตนสดตนทุนรวม 6,133 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 440 บาทตอไร โดยแหลงผลิตที่
สําคัญไดแก อําเภอไชยปราการ ฝางและแมอาย โดยเกษตรกรจําหนายผลผลิตใหกับสหกรณโคนม และฟารม
โคนมในพื้นที่ ซึ่งปริมาณความตองการรับซื้อ 1,055 ตัน/ป ยังไมเพียงพอตอความตองการของผูเลี้ยงโคนม
และสหกรณโคนม อยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนควรสงเสริมในพื้นที่อําเภอไชยปราการ เนื่องจากเปนแหลง
เลี้ยงโคนมที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.5 รายงานสถานการณสินคาเกษตรตามฤดูกาล
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางพนิดา วานิชรัตน) จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ปลูก
หอมหัวใหญ ปการผลิต 2563/64 ประมาณ 6,789 ไร ผลผลิตคาดการณ 31,216 ตัน ผลผลิตเฉลี่ ย
4,598 กิโลกรัม/ไร ปจจุบันเกษตรกรจําหนายผลผลิตหอมหัวใหญ ไดในราคา 6 – 7 บาท/กิโลกรัม มาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกหอมหัว ใหญ ป 2563/64 จังหวัดเชียงใหม โดยคณะกรรมการเพื่ อแกไ ขป ญหา
เกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําโครงการเพื่อขอใชเงินจาก
กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการดําเนินโครงการฯ ตอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร (คบท.) 2 โครงการ คือ (1) โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ จังหวัดเชียงใหม
ปการผลิต...

๑๓
ปการผลิต 2563/64 (สนับสนุนการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต) โดยขอรับสนับสนุนเงินจา ยขาด
จากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ เปนคาบริหารจัดการในการ
กระจายผลผลิต ออกนอกแหลง ผลิ ต ในราคาไมเ กิ นกิ โ ลกรัม ละ 3 บาท โดยให ผู เ ข า รว มโครงการรับ ซื้ อ
หอมหัวใหญจากเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ ในราคานํา ตลาดไมนอยกวา 1.50 บาท ณ จุ ดรับ ซื้อ โดยมี
คุณภาพตามการคาปกติ เปาหมาย 3,200 ตัน งบประมาณดําเนินการรวม 9,888,000 บาท ระยะเวลา
โครงการตั้งแตเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (2) โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ จังหวัด
เชียงใหม ปการผลิต 2563/64 ชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาหอมหัวใหญในการเก็บสตอกในหองเย็น
โดยขอรับสนับสนุนเงินจายขาดเพื่อชดเชยดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการเก็บสต็อกหอมหัวใหญในพื้นที่อําเภอ
แหลงผลิต เพื่อชะลอการจําหนายผลผลิตในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน เปาหมาย 5,000 ตัน
งบประมาณดําเนินการรวม 849,750 บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแตเดือนมกราคม - กั นยายน 2564
จังหวัด เชียงใหม มีพื้นที่ป ลูก กระเทียม ปการผลิต 2563/64 ประมาณ 22,956 ไร ผลผลิตคาดการณ
73,278 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,161 ไร ปจจุบันเกษตรกรจําหนายผลผลิตกระเทียมสดไดในราคา 12 – 13
บาท/กก. มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม ป 2563/64 จังหวัดเชียงใหม โดยคณะกรรมการ
เพื่อแกไขปญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําโครงการ
เพื่อขอใชเงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการดําเนินโครงการฯ ตอคณะกรรมการบริหารกองทุน
รวมเพื่อ ช ว ยเหลือ เกษตรกร (คบท.) 2 โครงการ คื อ (1) โครงการชว ยเหลื อเกษตรกรผู ปลูก กระเที ย ม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2563/64 (สนับสนุนการชะลอการจํา หนาย) โดยขอรับสนับสนุนเงินจายขาด
เพื่อชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป ใหเกษตรผูปลูกกระเทียมในพื้นที่แหลงผลิต เพื่อชะลอการจําหนายผลผลิต
ระยะเวลา 6 เดือน เปาหมาย 57,458 ตัน(สด)งบประมาณดํา เนินการรวม 3,244,500 บาท ระยะเวลา
โครงการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - ตุลาคม 2564 (2) โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม จังหวั ด
เชียงใหม ปการผลิต 2563/64 (ชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคา กระเทียมในการเก็บสตอก) โดยขอรับ
สนับสนุนเงินจายขาดเพื่อชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ใหผูประกอบการเก็บสต็อกผลผลิตกระเทียมในพื้นที่
อําเภอแหลงผลิต ระยะเวลา 6 เดือน เปาหมาย 30,000 ตัน (สด) งบประมาณดําเนินการรวม 6,489,000
บาท ระยะเวลาโครงการ ตั้ง แตเดือนกุมภาพันธ - ตุล าคม 2564 จั งหวั ดเชีย งใหม มี พื้น ที่ ปลูกหอมแดง
ปการผลิต 2563/64 ประมาณ 8,596 ไร ผลผลิตคาดการณ 26,508 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,077 กิโลกรัม/ไร
เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวประมาณ รอยละ 11.83 มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกหอมแดง
ป 2563/64 จั ง หวั ด เชี ยงใหม โดยคณะกรรมการเพื่ อแก ไ ขป ญ หาเกษตรกร อัน เนื่ อ งมาจากผลิ ตผล
การเกษตรระดั บ จัง หวั ด จัง หวั ดเชีย งใหม ได จัดทํา โครงการเพื่อ ขอใชเ งิ น จากกองทุ น รวมเพื่อ ช ว ยเหลื อ
เกษตรกรในการดํา เนินโครงการฯ ตอคณะกรรมการบริ หารกองทุน รวมเพื่ อช ว ยเหลื อเกษตรกร (คบท.)
1 โครงการ คื อ โครงการช ว ยเหลือ เกษตรกรผู ป ลู ก หอมแดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ก ารผลิ ต 2563/64
(สนับสนุนการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต) โดยขออนุมัติวงเงินจายขาด จากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร เปนเงินคาบริหารจัดการในการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตในราคาไมเกินกิโลกรัมละ 3 บาท
เปา หมายผลผลิต 3,200 ตัน โดยกํา หนดใหซื้อในราคานํา ตลาด กิโลกรัมละ 1.50 บาท ผลการจา ยเงิ น
ประกันรายได ปการผลิต 2563/64 ขาว เกษตรกร 81,849 ราย จํานวนเงิน 277,727,386.25 บาท
ขา วโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกร 18,263 ราย จํานวนเงิน 56,692,201.43 บาท มันสําปะหลัง เกษตรกร
19 ราย จํานวนเงิน 141,878.59 บาท ยางพารา เกษตรกร 1,314 ราย จํานวนเงิน 5,488,206.69 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.6 การเตรียมการ...

๑๔
5.1.6 การเตรี ย มการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า พั ช รกิ ติ ย าภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
หัวหนา สํานักงานจัง หวัดเชี ยงใหม (นางอุบ ลรัตน พ วงภิ ญ โญ) กองงาน
สว นพระองค 904 สย.วัง ศุโ ขทัย แจงวา สมเด็จ พระเจา ลูก เธอ เจา ฟา พัช รกิติย าภา นเรนทิ ราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณี สิริพัช ร มหาวั ชรราชธิ ด า เสด็ จ ไปทรงปฏิ บัติ พ ระกรณี ย กิ จในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย
จัง หวั ด เชีย งใหม และประทับ แรม ณ เรื อนรับ รองที่ป ระทับ โครงการพัฒ นาดอยตุง อํ า เภอแม ฟ า หลวง
จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564 (เปนการสวนพระองค) สําหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
เสด็จ ไปทรงปฏิ บัติพ ระกรณียกิจ ณ พื้น ที่โ ครงการรอ ยใจรั กษ อํ า เภอแม อาย จั งหวั ดเชีย งใหม ในวั นที่
3 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.7 การเตรี ย มการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า สิ ริ วั ณ ณวรี
นารีรัตนราชกัญญา
หัว หนา สํ า นักงานจัง หวัดเชี ยงใหม (นางอุ บ ลรั ตน พว งภิ ญ โญ) กองงาน
สว นพระองค 904 สย.วั งศุ โ ขทั ย แจง วา สมเด็จ พระเจ า ลู ก เธอ เจา ฟ า สิริวั ณณวรี นารี รัต นราชกั ญ ญา
ทรงมี พ ระประสงค เสด็ จ ไปประทั บ แรม ณ สถานี เ กษตรหลวงอ า งขาง ตํ า บลแม ง อน อํ า เภอฝาง
จัง หวัดเชียงใหม เพื่อทอดพระเนตรโรงเก็บผลิตภัณฑเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชบริษัท ดอยคํ า
ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 (เปนการสวนพระองค)
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.8 การเตรีย มการรับ เสด็จ ทูล กระหมอ มห ญิง อุบ ลรั ต นราชกั ญ ญ า
สิ ริ วั ฒนาพรรณวดี
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งให ม ( นางอุ บ ลรั ต น พ ว งภิ ญ โญ)
ทู ล กระหม อมหญิงอุบ ลรัตนราชกัญ ญา สิริวั ฒ นาพรรณวดี จะเสด็ จ มาเยี่ย มสมาชิก และติ ด ตามผลการ
ดํา เนิ น งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้น ที่จัง หวั ด ลํา พู น และจั ง หวัดสุ โ ขทัย ระหวา งวั น ที่
2 – 5 มีน าคม 2564 โดยประทับ แรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2564
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
2 – 3 มีนาคม 2564
รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี สถานีเกษตรหลวง
นารีรัตนราชกัญญา (เปนการสวนพระองค)
อางขาง, โรงเก็บผลิต
เกษตร , โรงปฏิบัติการ
วิจัยทางพืชบริษัท
ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร
จํากัด ,พิพิธภัณฑ
โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
อําเภอฝาง
2.5 มีนาคม ...

๑๕
วันที่
2 – 5 มีนาคม 2564
3 มีนาคม 2564
30 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564

เวลา

งาน
สถานที่
รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล
สิริวัฒนาพรรณวดี
เชียงใหม
อ. เมืองเชียงใหม
รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา พื้นที่โครงการรอยใจรักษ
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิ ัชร อําเภอแมอาย
มหาวัชรราชธิดา
09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ณ หองประชุม
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 3/2564
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จศูนยประชุมและแสดง
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา สินคานานาเฉลิมประจําป 2564 และการจัดงานวันขาราชการ พระเกียรติ 7 รอบ
พลเรือน ประจําป 2564
พระชนมพรรษา

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายทองเนตร ดูใจ)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม จํานวนผู มีสิทธิเลือกตั้ง 828,883 คน
จํา นวนหนวยเลือกตั้ง 1,937 หนวย เทศบาลนครเชียงใหม 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แห ง เทศบาลตําบล
116 แห ง รวมทั้ ง สิ้ น 121 แห ง แผนการจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 วันสุดทายจัดทํารางประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง วันสุดทายจัดทําราง
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบทองถิ่นฯ ขอ 71) วันที่ 2 มีนาคม 2564 ประกาศกําหนด
หนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ม.43) วันที่ 7 มี นาคม 2564 วั น
สุดทายแตงตั้งเจาพนักงานผูเลือกตั้ง (ม.28) วันสุดทายการยื่นคํารองคัดคานการรับสมัคร(ม.56) กรณียื่น
กอนวันเลือกตั้ง 20 วัน วันที่ 12 มีนาคม 2564 วันสุดทายสงหนังสือแจงเจาบาน (ม.43) วันที่ 21 – 27
มีนาคม ๒๕๖๔ แจงเหตุท่ไี มอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง (ม.40) วันที่ 27 มีนาคม 2564 วันสุดทายศาลอุทธรณ/
ศาลอุทธรณภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56) วันสุดทายอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ
วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๔ วันเลือกตั้ง วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖๔ – 4 เมษายน 2564 แจงเหตุที่ไมอาจไปใช
สิทธิเลือกตั้ง (ม.40) วันที่ 12 เมษายน 2564 วันสุดทายจัดสงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจัดทําบัญชี
ผูถูกจํากัดสิทธิ (ระเบียบทองถิ่นฯ ขอ 216) วันที่ 27 เมษายน 2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีไมมีเรื่อง
ร อ งเรี ย น (ม.17) วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการเลือ กตั้ ง กรณี มีเ รื่ อ งร องเรี ย น (ม.17)
วั นสุดท ายจั ดทํา บัญชีรายชื่อผูถูกจํากัดสิทธิ (ระเบีย บทองถิ่นฯ ขอ 66) จํานวนผู สมัค รรับเลือกตั้ ง ขอมู ล
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 รวม นายก 300 คน สมาชิก 3,746 คน รวมทั้งสิ้น 4,046 คน รายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไมไดประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีจํานวน 37 คน
ตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารถองถิ่น พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ

๑๖
3 เรื่อง ดังนี้

ประธานในที่ป ระชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ) จํานวน

(1) ภัยแลงและการเกษตร มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชย
เสน) แจงหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และธนาคาร ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธสรางการรับรู
ใหกับประชาชนถึงสถานการณภัยแลง และสถานการณน้ําวาสามารถเพาะปลูก เลี้ยงสัตวไดอยา งไร ในพื้นที่
มอบหมายเกษตรอําเภอเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
(2) โรคโควิด – 19 ขอใหอํา เภอดําเนินการตามที่ ไดแจงในที่ประชุมนายอําเภอไปแลว
โดยดําเนินการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมกําหนด
(3) ปญหา PM 2.5 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนมา ไดมีการบังคับใชมาตรการ
หามเผาเศษวัสดุการเกษตรนอกเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิง มีการปดปา เนื่องจากในพื้นที่ควบคุมมีแนวโนม
จุด Hot Spot เพิ่มสูงขึ้น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมประสานขอความ
รวมมือสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อประชาสัมพันธ สรางการรับรู การปฏิบัติและการมีสวนรวมใหกับประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

