
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรค
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๓๓ หมู ๑๒ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ท่ี นร ๐๔๐๓ (กร ๗)/ว ๔๒๒๒                  วันท่ี ๐๗ เมษายน ๒๕๖๔
 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ แจงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มีนาคม 2564 วา คณะรัฐมนตรีมีมติ

รับทราบ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบ ของการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งท่ี 1/2564 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติเสนอ และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ไดมีบัญชาใหแจงเวียนให

สพค. ทราบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยมีเรื่องดังนี้ ๑. เพ่ือทราบ คือ ๑. สถานการณเศรษฐกิจไทย

ลาสุด ๒.เปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๔ ๓. ความคืบหนาการดําเนินการดานเศรษฐกิจ และมี

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี โดยมีเรื่องเกี่ยวของกับหนวยงานในขอ ๑.๓.๗ มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง

ภาครัฐและเอกชน รวมกันดําเนินนโยบายเพื่อรองรับการปรับโครางสรางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยมุงเนนการ

พัฒนาภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ อาทิ การพัฒนาประเทศไทยใหเปนสวรรคแหงการชอปปง ศูนยรวมอาหาร

โลก ศูนยกลางธุรกิจบันเทิงในภูมิภาค ศูนยกลางการจัดประชุม สัมมนาและงานแสดงสินคาระดับโลก ฯลฯ ๒.

เรื่องเพ่ือพิจารณา คือ แนวทางการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลว เสนอโดย ททท. โดยมี

มติเห็นชอบแนวทางการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ ออกเปน ๔ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ชวงไตรมาสที่สองของป

๒๕๖๔ (เมษายน ถึงมิถุนายน) นักทองเที่ยวตางชาติที่ไดรับการฉีดวรรคซีนแลว จะไดรับการกักตัวภายในที่พัก

๗ วัน กอนท่ีจะเท่ียวในพ้ืนที่ใกลเคียง โดยตองมีการกําหนดเสนทางและมาตรการที่เหมาะสมในการเดินทาง

ระยะท่ี ๒ ชวงไตรมาสที่สามของป ๒๕๖๔ (กรกฏาคมถึงกันยายน) นักทองเที่ยวที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลวและมี

ผลการตรวจเปนลบ จะเดินทางเขาจังหวัดภูเก็ตโดยตรงผานเครื่องบิน สามารถทองเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตไดโดยไม

ตองกักตัว อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวตางชาติกลุมดังกลาวตองอยูภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเปนวาลา ๗ วัน

กอนท่ีจะเดินทางไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ ได โดยดําเนินการควบคูไปกับมาตรการดานสาธารณสุขอื่นๆ ระยะที่ ๓

ไตรมาสท่ีสี่ของป ๒๕๖๔ (ตุลาคมถึงธันวาคม) เปนการตอยอดระยะที่สอง โดยนักทองเที่ยวตางชาติไดรับการ

ฉีดวัคซีนและมีผลเปนลบ จะเดินทางเขาพื่นที่นํารองอื่น ๆ ได อาทิ ภูเกต กระบี่ พังงาน เกาะสมุย พัทยา

เชียงใหม โดยตรงผานเครื่องบิน และเที่ยวในพื้นท่ีไดโดยไมตองกักตัว อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวตองอยูภายใน

พื้นที่นํารองเปนเวลา ๗ วันกอน ท่ีจะเดินทางไปพ้ืนทีอื่น ๆ โดยดําเนินการควบคูกับมาตรการสาธารณสุขดาน

อ่ืน ๆ ระยะท่ี ๔ ชวงไตรมาสที่หนึ่งของป ๒๕๖๕ นักทองเที่ยวตางชาติที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลวมีผลเปนลบ จะ

สามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดโดยไมตองกักตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ความคิดเห็น ทราบ แจงเวียน ผอ.ฝายทุกฝาย หัวหนางานในสบง. เพือทราบ



ช่ือ เบญจพล นาคประเสริฐ

ตําแหนง กรรมการบริหาร ปฎิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิง

คนคร

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๓๕ น. 

ความคิดเห็น ทราบ แจงเวียนในฝายทราบดวย

ช่ือ ประกาย วงศแกว
 ตําแหนง หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๐๙ น. 

ความคิดเห็น ทราบและแจงเวียนในฝายทราบ

ชื่อ เทวาลักษณ นักไร
 ตําแหนง หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล

 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๒๑ น. 

ความคิดเห็น -ทราบ-งานพัสดุฯเพื่อทราบ

ช่ือ ศรีสุนันท สินธุแปง
 ตําแหนง หัวหนางานพัสดุ
 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๕๙ น. 

ความคิดเห็น แจงเวียน

ช่ือ ชาตรี คูหเทพารักษ

ตําแหนง หัวหนากลุมงานสัตวแพทย อนุรักษ และวิจัย รักษาการในตําแหนงผู

อํานวยการฝายบริหารจัดการสัตว

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘ น. 

ความคิดเห็น แจงเวียน



ช่ือ ชาตรี คูหเทพารักษ

ตําแหนง หัวหนากลุมงานสัตวแพทย อนุรักษ และวิจัย รักษาการในตําแหนง ผู

อํานวยการฝายปฏิบัติการและซอมบํารุง

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๒ น. 

ความคิดเห็น ทราบ -ธุรการแจงเวียนทุกกลุมงานเพื่อทราบ

ช่ือ รัตนา เรือนทราย
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบริการ

 วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๙:๔๓ น. 

ความคิดเห็น ทราบและแจงเวียนในฝายตลาดทราบ

ช่ือ นิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย
 ตําแหนง หัวหนางานบริหารการขายและรับจอง รักษาการผูอํานวยการฝายการ

ตลาด
 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๕๓ น. 

ความคิดเห็น ทราบและแจงเวียนในงาน IT เพื่อทราบ

ชื่อ ธีวินท เทเพนทร
 ตําแหนง หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๓๓ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ชื่อ ภิภาคย กันธา
 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต

 วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๐๕ น. 

ความคิดเห็น

ช่ือ เทวฤทธ์ิ เจริญตา
 ตําแหนง หัวหนาวิทยากร

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๗ น. 




