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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  10/2563 
วันศุกรท่ี  30  ตุลาคม  2563  เวลา 13.30 น.   

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูมาประชุม  ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในท่ีประชุม 
2. นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายรัฐพล  นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
4. นายวีระพันธ ดีออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นางสาววิราชินี คําชมภู รก. หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
7. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
9. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐติวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
10. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
11. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
12. นางกฤติยา หวลจันทร (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
13. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
14. นางจิราพร   เชาวนประยูร  ยามาโมโต  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
15. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
16. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
17. วาที่  ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสาวพรรณกิา โวหารลึก (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
19. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
20. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
21. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
22. นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
23. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม 
24. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
25. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
26. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
27. จ.ส.อ.ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
28. นางดวงใจ มุสิกะวงษ (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
29. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

30. นางฐิติมา... 
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30. นางฐติิมา นราพงศ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
31. นายเสนห สายเย็นใจ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
32. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
33. นายพงษเกษม โพธ์ิแกว (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
34. ร.ต.นพดล ชุบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
35. นางชญานี หวลทรง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
36. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคมุประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
37. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
38. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม) 
39. นางสาวทิพวรรณ เตยีงธวัช ผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
40. นางสาวสุวดี จิตนราพงศ สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 1 
41. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ 
42. นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอ 
43. วาที่ ร.ต.เดชพงศ นาคเสวี รก.นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
44. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
45. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
46. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอดอยสะเก็ด 
47. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอแมริม 
48. นายเจษฎาพร ดํารงศักดิ ์ (แทน) นายอําเภอแมแตง 
49. นายปรชีาพล พูลทวี (แทน) นายอําเภอฮอด 
50. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
51. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
52. นายอัษฎางค พุทธวงศ (แทน) นายอําเภอฝาง 
53. นายอนวัช สตัตบุศย (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
54. นายปรชีา ศิรินาม (แทน) นายอําเภอสะเมิง 
55. นายวรศักดิ์ พานทอง (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 
56. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
57. นายพงศศักดิ์ เพชรคงแกว รก.นายอําเภอจอมทอง 
58. นางสลีลญา คําภาแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย 
59. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย 
60. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
61. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเตา 
62. นายพงษศักดิ ์ การดื่ม รก.นายอําเภอแมวาง 

63  นายวัชรพันธ ...
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63. นายวัชรพันธ ใจกลา (แทน) นายอําเภอแมออน 
64. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
65. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ผูเขารวมประชุม 
66. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
67. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
68. นางศริิพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
69. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
70. นางสาวอรุณ ี โปธา หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
71. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
72. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
73. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
74. นางวัลยา  สปิปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
75. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
76.    หัวหนาสวนราชการท่ีรวมประชุมผานระบบ YouTube Live  จํานวน  135  คน 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตาง ๆ  

2.1 การมอบเกียรติบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตร
ของแผนดินระดับจังหวัด จํานวน  3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบรางวัลเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ประจําป พ.ศ. 2563  จํานวน 3 ราย 
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ใหความสําคัญในการชําระเงินสมทบ
ถูกตอง ครบถวน ตรงตามกําหนดเวลาและการสงเงินสมทบดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
จํานวน 5 แหง  (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)    

2.4 การมอบโลรางวัลผูทําคุณประโยชนตอสํานักงานประกันสังคมดานเครือขายประกันสังคม 
จํานวน 1 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) 

2.5 การมอบประกาศเกียรติคุณเครือขาย บวร ดีเดน ผูรวมขับเคลื่อนขยายความคุมครอง                        
การประกันสังคม จํานวน 2 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)  

2.6 การมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาดสงเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธไทยญี่ปุน ครั้งที่ 
15 ประจําป 2563 จํานวน  1 ราย (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม) 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

 
4. แนะนํา.. 
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4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้ง/โยกยายใหมาดํารงตําแหนง
ใหม ดังน้ี 

         4.1  นายสําเริง   ไชยเสน 
   ตําแหนงปจจุบัน  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
   ตําแหนงเดิม  รองผูวาราชการจังหวัดลําพูน 
     4.2  นายสมบูรณ  ธีรบัณฑิตกุล 
   ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
   ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี 
     4.3  นางฐิติมา  นราพงศ 
   ตําแหนงปจจุบัน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
   ตําแหนงเดิม  จัดหางานจังหวัดลําพูน 
     4.4 นางจุรีรัตน  ใจแข็ง 
   ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
   ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน 
     4.5   นางสาวสุวดี  จิตนราพงศ 
   ตําแหนงปจจุบัน  สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 1 
   ตําแหนงเดิม  สรรพากรพ้ืนที่แพร 

      4.6 นายธัชพล   อภิรติมัย 
   ตําแหนงปจจุบัน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
   ตําแหนงเดิม  ปลัดเทศบาลตําบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
               - 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันศกุรที่ 25 กันยายน  2563   
  รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา             
สวนราชการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันศุกรที่ 25  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม                 
พระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น 

เลขานุ การได จัด ทํารายงานการประชุม  ประกอบด วยเอกสาร 11 หน าโดยมี                         
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จั งหวัด เชียงใหม  www.chiangmai.go.th หั วขอ ประชุมหั วหนาส วนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  9/2563  ทั้งนี้  ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม   
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

     ผูแทน... 
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    ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม  (นางกฤติยา หวลจันทร) ผลการ
เบิกจายเงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ/
ลําดับ

ประเทศ 

การใชจาย
(PO+เบิกจาย) 

รอยละ 
การใช
จาย 

เปาหมาย 
ไตรมาส 4 

ภาพรวม 28,632.91 1,706.63 26,276.47 
91.77 

(1) 
27,983.10 97.73 -2.27 

- ประจํา 19,403.25 132.36 19.230.33 99.11 19,362.69 99.79 -0.21 

- ลงทุน 9,229.66 1,574.27 7,046.14 
76.34 

(7) 
8,620.41 93.40 -6.60 

งบประมาณ
เหลื่อมป 

2,626.60 202.49 2,264.46 86.21    

- ป 2562 2,147.19 64.23 2,008.18 93.53    

- กอนป    
2562 

479.41 138.26 256.28 53.46    

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 ตุลาคม  2563 ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เปนตนไป 
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย
(PO+เบิกจาย) 

รอยละ 
การใชจาย 

ภาพรวม 8,379.06 0.30 1,302.85 15.55 1,303.15 15.55 

ประจํา 5,292.87 0.30 1,302.85 24.62 1,303.15 24.62 

ลงทุน 3,086.19 - - 0.00 0.00 0.00 

งบประมาณ
เหลื่อมป 

2,127.69 1,595.44 147.25 6.92   

ป 2563 2,127.69 1,595.44 147.25 6.92   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 14 โครงการ 
งบประมาณ 331,617,200 บาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ ประชุมซักซอมแนวทางการอนุมัติ
โครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
 
                                                                                                         พ.ศ. 2564... 
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พ.ศ. 2564 และการบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564  ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563  และไดมีหนังสือแจงให
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ของจังหวัดเชียงใหม จัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 และใหหนวยงานเตรียมการ  ในการจัดซื้อจัดจางใหพรอมที่จะ
ดําเนินงานไดในทันที เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้  (1) อนุมัติโครงการแลว จํานวน 4 
โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 85,897,100 บาท คิดเปนรอยละ 27  (2) อยูระหวางเสนอโครงการ 
จํานวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 112,673,900 บาท คิดเปนรอยละ 35 (3) อยูระหวางตรวจสอบ/
แกไขโครงการ จํานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 73,440,000 บาท คิดเปนรอยละ 23                 
(4) ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จํานวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 
11,695,000 บาท คิดเปนรอยละ 4 และ (5) ยังไมสงโครงการ จํานวน 8 โครงการ 12 กิจกรรม 
งบประมาณ 37,911,200 บาท คิดเปนรอยละ12  
    ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย)  สํานักงานจังหวัด
เชียงใหมทําหนังสือเรงรัดหนวยงานที่ ยังไมสงโครงการทั้ง 8 โครงการ 12 กิจกรรม หากโครงการไมมี               
ความพรอมจะไดพิจารณาโครงการอ่ืนแทน สําหรับกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ใหเรงรัดหนวยงานในจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับงบประมาณจากกลุมจังหวัดดวย  ในปนี้จะนํามาเปนตัวชี้วัดของ
หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค  สําหรับสวนราชการสังกัดสวนกลางจะนําไปพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณในปตอไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.3  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

และสถานการณโรคตามฤดูกาล  
    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน) 

รายงานสถานการณ โรคในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ดัง น้ี สถานการณ โรคไขเลือดออก จังหวัดเชียงใหม                 
มีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกอยูลําดับที่ 6 ของประเทศ ลําดับท่ี 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 รองจาก
จังหวัดแมฮองสอน พบผูปวยทั้งหมด 2,919 ราย อัตราปวย 166.30 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย 
อัตราปวยตาย รอยละ 0.03 พื้นที่ ท่ีพบผูปวยมากกวา 20 ตอแสนประชากร ไดแก อําเภอแมอาย ฝาง                
ไชยปราการ เวียงแหง พราว เชียงดาว แมแตง แมริม สันทราย ดอยสะเก็ด หางดง เมืองเชียงใหม แมออน                  
สันกําแพง สารภี แมแจม แมวาง ดอยหลอ จอมทอง ฮอด อมกอย ดอยเตา  พื้นที่ที่พบผูปวย 10-20 ตอแสน
ประชากร ไดแก อําเภอสะเมิง และพื้นที่ท่ีพบผูปวยนอยกวา 10 ตอแสนประชากร ไดแก อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
สําหรับโรคโควิด-19 สถานการณระดับ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พบผูติดเชื้อสะสม 44,236,745 คน 
รักษาหายแลว 32,444,043 คน เสียชีวิต 1,171,308 คน สหรัฐอเมริกาพบผูติดเชื้อมากที่สุด รองลงมา 
คือ อินเดีย บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส สําหรับประเทศไทยอยูลําดับที่ 147  สถานการณในประเทศไทย ณ วันที่ 
28 ตุลาคม 2563 พบผูติดเชื้อสะสม 3,759 คน หายปวยแลว 3,561 คน เสียชีวิต 59 คน ผูปวยรายวัน
เพ่ิมข้ึน 13 คน เปนผูที่เดินทางมาจากตางประเทศและเขา State Quarantine  สถานการณในจังหวัด
เชียงใหม  ณ วันที่  28 ตุลาคม 2563 พบผูติดเชื้อสะสม 41 คน กลับบาน 40 คน เสียชี วิต 1 คน                             
 
            จังหวัด... 
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จังหวัดเชียงใหมไมพบเชื้อ ในชุมชนเปนเวลา 169 วัน  สถานการณตางประเทศท่ีนาสนใจ สหภาพเมียนมายัง
พบการติดเชื้อในประเทศสูง ครบ 17 รัฐ โดยรัฐที่มีการพบผูติดเชื้อสะสมสูงเพ่ิมเปน 4 รัฐ คือ ยางกุง ยะไข 
บาโก และมันฑะเลย ตามลําดับ และยังพบผูเสียชีวิตตอวันจํานวนมาก ทําใหผูเสียชีวิตสะสม 1,147 คน และ
ประกาศใชมาตรการ ล็อกดาวนรัฐยางกุง และยะไข ใหประชาชนงดออกจากบาน บังคับใหทุกคนทํางาน               
จากบาน สวนโรงเรียนใหปดการเรียนการสอนตอเน่ือง และกักตัว 14 วัน (ในสถานที่ที่รัฐจัดให 7 วัน                   
และอยูที่บานอีก 7 วัน)  มาตรการปองกันโควิด – 19 คือ การรักษาระยะหางตลอดเวลา ตองสวมหนากาก
อนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา เม่ือออกจากบาน ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู หรือแอลกอฮอลเจล 
ตรวจคนหาในกลุมเสี่ยง ถาไปในพื้นที่เสี่ยงตองไปรับการตรวจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.1.4 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและ                
ขอปฏิบัติในการจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีมสีิทธิเลือกตั้ง  
          ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม                  
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) คณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2563 ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถิ่นประเภทอื่นจะไดพิจารณาในโอกาสตอไป เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการ              
การเลือกตั้งออกประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกองคการบริหาร                    
สวนจังหวัด  แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหาร                
สวนจังหวัด วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 เปดรับสมัครเลือกต้ัง ณ ชั้น 2 หองประชุมสภาองคการบริหาร                  
สวนจังหวัดเชียงใหม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผูสมัคร  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  วันที่  5 ธันวาคม  2563                 
วันสุดทายสงหนังสือแจงเจาบาน วันที่ 9 ธันวาคม  2563 วันสุดทายผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ      
วันที่ 13 – 19 ธันวาคม  2563 , 21 -27 ธันวาคม 2563 แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง  วันที่ 20 
ธันวาคม 2563 วันเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย                 
นายมงคล สุกใส ประธานกรรมการฯ นายชัชวาลย ปญญา,  พันเอก อโณทัย ชัยมงคล, นายเศรษฐ สัมภัตตะกุล, 
นายอภิวัฒน ธีระวาสน  กรรมการ  นายธัชพล อภิรัติมัย  ผูอํานวยการการเลือกตั้งฯ  หนวยงานของรัฐสามารถจัด
ยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินไดตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจัดยานพาหนะโดยหนวยงานของรัฐเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หนวยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ กอนวันเลือกตั้ งหรือ                      
หลังวันเลือกตั้งหนวยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองแจงให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมทราบกอนดําเนินการ ตองปดประกาศหรือแผนปายที่ยานพาหนะ
ใหชัดเจนวาเปนยานพาหนะของหนวยงานใดและจัดไวสําหรับรับและสงผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
หามองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจัดยานพาหนะรับและสงผูมีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือไปใชสิทธิเลือกตั้ง สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นกระทําได สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดทําแอพพลิเคชั่น  ไดแก 
แอพพลิ เคชั่ น “Smart vote” เป นแอพพลิ เคชั่นที่ ให ความรู เกี่ ยวกับการเลือกตั้ ง และแอพพลิ เคชั่ น                         
“ตาสับปะรด” เปนแอพพลิเคชั่นแจงเหตุทุจริต นอกจากนี้ไดมีการตั้งสายดวน 1444 เพ่ือตอบขอซักถามตาง ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 โดยเอกสาร... 
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3.2 โดยเอกสาร  จํานวน 2 เร่ือง คือ 
       3.2.1 วารสารขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2563 (สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)  
   3.2.2 ขาวสารโครงการสงเสริมการจางงานใหมสําหรับผูจบการศึกษาใหม โดย

ภาครัฐและภาคเอกชน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2563 
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

31 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2563 

 การจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป 2563 ลําน้ําปงดานหนา
เทศบาลนคร
เชียงใหม 

6 พฤศจิกายน 2563 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรณุา 
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหนายจิรายุ อิศรางกูร              
ณ อยุธยา องคมนตรีเปนประธานในพิธีทอดผาปา
สมทบทนุโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ
ไทย 

วัดสวนดอก  
พระอารามหลวง 

12 พฤศจิกายน 2563 09.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรีเปนประธาน
ในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝกอบรมพระธรรมจาริก
ทุนเลาเรียนหลวงรุนท่ี 1 

วัดศรีโสดา  
พระอารามหลวง 

27 พฤศจิกายน  2563 09.00 น. การประชุม หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 11/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
(เปลี่ยนเปนหอง
ประชุม 3 ศาลา
กลางจังหวัด
เชียงใหม) 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  
5.1  มาตรการปองกันไฟฟาดับอันเนื่องมาจากการปลอยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง  

            หั วหน าการไฟฟ าฝ ายผลิ ตแห งป ระเทศไทย ฝ ายปฏิ บั ติ การภาคเหนื อ            
(นายสํารวม ธรกิจ) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ เปนหนวยงานมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคมุการรับและสงพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟาไฟฟา ผานสายสงไฟฟาไปยังผูใชไฟฟา
ในบริเวณภาคเหนือของประเทศ รวมท้ังการบํารุงรักษาสายสง และการบํารุงรักษาสถานีไฟฟา ซึ่งภารกิจ
ดังกลาวครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตภาคเหนือท้ังหมด ๑๗ จังหวัด ไดแก  ชัยนาท นครสวรรค 
กําแพงเพชรพิจิตร เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก ลําปาง พะเยา นาน เชียงใหม ลําพูน แพร 
เชียงราย และแมฮองสอน ผลกระทบจากโคมลอย โคมลอยตกลงบนอุปกรณไฟฟาแรงสูงทําใหเกิดไฟฟาดับ
เปนวงกวาง โคมลอยติดคางบนสายสงไฟฟาแรงสูงตองดับไฟสายสงเพ่ือนําโคมลอยออก สถิติโคมลอยตกใน 
 
                  สถานี... 
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สถานีไฟฟาพ้ืนที่เชียงใหม รวม 111 ลูก มาตรการปองกันไฟฟาดับเนื่องจากโคมลอย ไดแก 1) มาตรการ            
ดานการสื่อสาร รณรงคและประชาสัมพันธการปลอยโคมลอย กฟผ. ขอความรวมมือประชาชน รณรงคไมจุด
โคมลอย ใกลแนวสายสง และสถานีไฟฟาแรงสูง ชวยกันดูแลเฝาระวัง ลดความเดือดรอนและความสูญเสียจาก
ไฟฟาดับเปนวงกวาง  เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟาของประเทศ หากมีขอสงสัยหรือพบเหตุ โปรดแจง
ศูนยบริการ กฟผ. โทร. 1416 หรือ โทร. 191 ประสานงานกับหนวยงานราชการ ขอความรวมมือในประกวด 
ประดิษฐโคมลอย และโคมควัน งดใชลวดหรือโลหะ ในการประดิษฐโคม รณรงคใช “โคมมาตรฐาน มผช. 
808/2552”  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเทานั้น โดยกําหนดสถานที่และชวงเวลา ในการจุดและปลอยโคม 
2) มาตรการดานการปองกันเหตุขัดของเนื่องจากโคมลอยภายในสถานีฯ โดยทําการติดตั้งตาขายปองกันโคม
ลอย 3) มาตรการดานการเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน ในชวงเทศกาลประเพณีลอยกระทง วันที่ 30 – 31  
พฤศจิกายน 2563 ทาง กฟผ. กําหนดมาตรการปลดอุปกรณที่ไมเปน ออกจากระบบ เชน อุปกรณยกระดับ
แรงดันไฟฟา (Capacitor Bank) ในระบบแรงดัน  22  กิโลโวลต เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟาดับเปน               
วงกวาง จัดพนักงาน กฟผ. ปฏิบัติงานชวงเวลา 19.00–22.00 น. เพื่อเตรียมความพรอมในการแกปญหา 
เมื่อเกิดเหตุการณกระแสไฟฟาดับ หรือโคมลอยตกลงมาคางที่อุปกรณไฟฟา 4) จัดทําสถิติขอมูลกระแสไฟฟา
ขัดของ ขอมูลโคมลอยตกในสถานีไฟฟา และ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําสถิติขอมูลกระไฟฟาขัดของ 
กฟผ. และ กฟภ.จัดเก็บขอมูลสถิติโคมลอยตกในพ้ืนที่สถานีไฟฟา จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ประกาศขอความรวมมือประชาชน  ประกาศขอความรวมมือประชาชน หามปลอยโคมลอย/โคมไฟ                 
พื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหมทุกตําบล อําเภอหางดงทุกตําบล อําเภอสารภี ตําบลขัวมุง ตําบลดอนแกว ตําบล            
ทาวังตาล ตําบลหนองผึ้ง อําเภอแมริม ตําบลดอนแกว ตําบลริมใต ตําบลแมสา อําเภอสันทราย ตําบล              
หนองหาร 
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5.2 โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย 
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นางจุรีรัตน  ใจแข็ง) 

โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย  องคกรสาธารณกุศล (ลําดับ ท่ี  ๕๖๕ ของประกาศ
กระทรวงการคลัง) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งกองทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย เมื่อป ๒๕๔๖             
โดยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนทุนเริ่มแรก เพ่ือสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร                  
สรางความรมเย็นในสังคมดวยการมีหลักธรรมที่ถูกตองเปนแกน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี               
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงประกาศพระองคเปนพุทธศาสนูปถัมภก และทรงมี               
พระราชปณิธานท่ีจะ สืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงอาณา
ราษฎรตลอดไป ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะกรรมการโครงการทุนเลาเรียนหลวง
สําหรับพระสงฆไทย โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนประธานกรรมการ มหาเถรสมาคม มีมติใหจัดพิธี
ทอดผาปาสนับสนุนโครงการฯ โดยใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แจงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายให
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานเจาคณะจังหวัด แจงวัดทุกวัดในเขตปกครองจัดพิธีทอดผาปา ฯ               
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกป เริ่มในป ๒๕๖๒ เปนตนไป โดยใหกําหนดวัดศูนยกลางจัดพิธี ทั้งในระดับจังหวัด 
และระดับอําเภอ รวมทั้งประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมพิธีทอดผาปา ฯ ท่ีแตละวัดจัดขึ้น สําหรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานผาไตร 
จํานวน ๕ ไตร สําหรับเปนเครื่องประกอบในพิธีทอดผาปา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให  
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นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เปนประธานพิธีทอดผาปาสมทบทุนโครงการฯ นอมเกลานอม
กระหมอมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                       
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต เปนปที่  ๔ ในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ในวันศุกรที่                     
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสวนดอก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
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5.3  มาตรการปลอยโคมควัน/โคมลอย/โคมไฟ  
 จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา)   จังหวัดเชียงใหมมีประกาศ เร่ือง มาตรการ

ปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ในการจุดและ               
ปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุ อ่ืนใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ  ประกาศใน                    
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๖ ง  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือการแกไขปญหาความ
เดือดรอนและเพ่ือปองกันอันตราย  รวมทั้งความเสียหายท่ีจะเกิดแกอากาศยาน ชุมชน และประชาชนจากการ
จุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพ่ือให โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน 
ขึ้นไปสูอากาศ จังหวัดเชียงใหมโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด                   
จึงกําหนดมาตรการปองกัน การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยแกประชาชนข้ึน  
มาตรการการปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ แบงพ้ืนที่
ออกเปน 2 สวน คือ 1) พ้ืนที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ (Toffy Zone) หามปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน 
(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ข้ึนไปสูอากาศโดยเด็ดขาด  ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก อําเภอ
เมืองเชียงใหมทุกตําบล  อําเภอหางดง 11 ตําบล อําเภอสารภี 4 ตําบล อําเภอแมริม 3 ตําบ และอําเภอ             
สันทราย 1 ตําบล กําหนดโทษหากมีการปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่                
คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศจะมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 2) พื้นที่
นอกเขต Toffy Zone สามารถปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน                 
ขึ้นไปสูอากาศไดแตมีเงื่อนไขปลอยได 3 วัน คือ วันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12 วันแรม 1 ค่ํา เดือน 12  และวันขึ้น
ปใหม 31 ธันวาคม ของทุกป การปลอยตองขออนุญาตกับนายอําเภอในพ้ืนที่ลวงหนาอยางนอย 15 วัน             
หากไมไดรับอนุญาตใหปลอยจะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 3 หม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  โคมลอย             
ที่จะปลอยตองไดรับมาตรฐาน มพช 808/2552 หามหรือผูกติดพลุ ดอกไมไฟ หรือสิ่งอ่ืนใดไปกับโคม               
ขณะปลอย โคมลอย โคมไฟตองระบุชื่อผูผลิตอยางชัดเจน เพ่ือทราบแหลงท่ีมา ระบุสถานที่ผลิตอยางชัดเจน 
เพ่ือทราบแหลงท่ีมา ระบุมหมายเลขประจําตัวผลิตภัณฑเพื่อทราบแหลงผลิตและแหลงจําหนาย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
                       6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) มอบแนวทางการปฏิบัติ
ราชการและขอสั่งการ  ดังนี้ 
      1) ขอบคุณทุกสวนราชการที่มีสวนรวมในการรับเสด็จ 
      2) การจัดเตรียมความพรอมหากมีการรับนักทองเที่ยวตางประเทศที่จะเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในจังหวัด  มอบหมายสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม 
  3) สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมใหปรับแผนการเสนอขอ
งบประมาณกิจกรรมพืชสวนโลก Royal Flora ใหม 
   

            
                   4) โรคโควิด... 



๑๑ 
 

4) โรคโควิด – 19 มีขอหารือเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคสวน                    
ใหมีการเวนระยะหาง สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา การลงทะเบียนผานแอพพลิเคชั่นไทยชนะ               
การวัดไข การทําความสะอาดพ้ืนที่จัดกิจกรรม  สถานที่จัดกิจกรรมตองสะดวกไมคับแคบ ผูประกอบการ
ประสงคจะจัดกิจกรรมการรวมคน ใหติดตอ ศปก.อําเภอ   
  5) การลอยกระทง ขอความรวมมือใชกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ไมใชโฟม            
หรือขนมปง หลังจากลอยกระทงเสร็จจะมีการจัดกิจกรรมการจัดเก็บกระทง ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ขอ
เชิญทุกทานรวมกิจกรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน)  
      1) การเตรียมความพรอมเพ่ือรับฤดูกาลทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ใหดูแลขยะมูล

ฝอยไมใหตกคางในพื้นที่ จัดแตงกิ่งไม ตัดหญา ทําความสะอาดพื้นผิวถนน จัดระเบียบปายโฆษณา  มอบหมาย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนจัดการขยะใหเปนระบบ  

      2)  ขอความรวมมือสวนราชการที่ไดรับงบประมาณป 2564 เรงรัดการเบิกจาย 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจัดประชุมและพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานในไตรมาสแรก                
ทํา PO และดําเนินการใหแลวเสรจ็ 

  3) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดจัดทําสถิติเรื่องรองเรียนของประชาชนแจงเวียน                 
สวนราชการทราบเปนรายเดือน หรือราย 3 เดือน สวนราชการนําสถิติเร่ืองรองเรียนไปวิเคราะห เพ่ือหาวิธีการ
ชวยเหลือไดทันการณ 

  4) ดานการทองเที่ยวในสวนของรายไดจากการทองเที่ยว ปริมาณนักทองเที่ยว 
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 3 ประเด็นนี้จะนํามาบรรจุในการดําเนินงานของแผนพัฒนายุทธศาสตร
จังหวัด 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.          

      

           บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                                   

  ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 


