๑

รายงานการประชุมผูบริหารหัวหนาสวนราชการ
หัวหนาฝายในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ หองประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------ผูมาประชุม
๑.นายบรรเจิด ภูสมศรี
๒.นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
๓.นายสมชาติ วัฒนากลา
๔.นางอนงค1 เยาว1ธานี
๕.นางนภาภัณฑ1 ต.วนชะเอม
๖.นางทัชชา สามัคคีนิชย1
๗.นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ
๘.นางสาวไพรวรรณ1 อารีย1
๙.นางรัชนี
ชูบุบผา
๑๐.นางสาวสุพิน สมบูรณ1ชัย
๑๑.นางสายใจ ไปรเวท
๑๒.นางสาววรรณพัชร จินดาขัด
๑๓.น.ส.บุญญาพร นาคนิล
๑๔.นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ
๑๕.นายอดิศร กาจินา
๑๖.นางาสาวชฎากาญจน1 สุรินทร1
๑๗.นายพิสษิ ฐพงษ1 ปGญญาอินทร1
๑๘.พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ
๑๙.นางจิตรา กาวี
๒๐.นางสายสมร ทิพย1โพธิ์
๒๑.นางนัทธยภรณ1 เจี่ยงเพ็ชร1
๒๒.นางปGทมา สมประสงค1
๒๓.นายดรุณพัฒน1 อินดี
๒๔.นางสาวพิมณพรรธน1 จินดาขัด

รอง ป.อบจ. ปฎิบัติหนาที่ นายก อบจ.ชร. ประธานฯ
รอง ป.อบจ. ปฏิบัติราชการแทน ป.อบจ.ชร.
ผูอํานวยการสํานักการช.าง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผอ.กองป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย1สิน
หน.ฝ>ายสรรหาและบรรจุแต.งตั้ง รก. ผอ.กจ.
หัวหนาฝ>ายส.งเสริมและพัฒนาบุคลากร
หัวหนาฝ>ายการเงิน
หัวหนาฝ>ายจัดเก็บรายได
หัวหนาฝ>ายนโยบายและแผน
หัวหนาฝ>ายตรวจติดตามและประเมินผล
หัวหนาฝ>ายงบประมาณ
หัวหนาฝ>ายทะเบียนพัสดุฯ
หัวหนาฝ>ายจัดหาพัสดุ
หัวหนาฝ>ายเครื่องจักรกล
หัวหนาฝ>ายป6องกันฯ
หัวหนาฝ>ายประชุมสภาฯ
หัวหนาฝ>ายนิติการและการพาณิชย1
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รก.หัวหนาฝ>ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
นวก.ศึกษาชํานาญการ
รก.หน.ฝ>ายส.งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
หัวหนาสป.อบจ. เลขานุการ
หัวหนาฝ>ายบริหารงานทั่วไป/ ผูช.วยเลขานุการ

๒

ผูไมมาประชุม
๑.นายไพรัช โจลัตสาห1กุล
๒.นายประจวบ สายเมืองนาย
๓.นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย
๔.นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร
๕.นางสาวสายสมร ชื่นใจ
๖.นางสาวอัมไพวรรณ มณี

หัวหนาฝ>ายก.อสรางและซ.อมบํารุง
หัวหนาฝ>ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน1
หัวหนาฝ>ายวินัยและส.งเสริมคุณธรรม
หัวหนาฝ>ายพัฒนาอาชีพฯ
หัวหนาฝ>ายกิจการสภา อบจ.
หัวหนาฝ>ายบัญชี

๑.นางสาวภัณทิรา รักษาดี
๒.นางสุพร
รักษา
๓.น.ส.ธัญญพัทธิ์ ศิจิตต1
๔.น.ส.ศุภิดา
เวียงเงิน

นวก.ศึกษาปฏิบัติการ
นวก.ศึกษาปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)

ผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค1การบริหารส.วนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่นายกองค1การบริหาร
ส.วนจังหวัดเชียงราย เปOนประธานการประชุมผูบริหารหัวหนาส.วนราชการ หัวหนาฝ>ายในสังกัดองค1การบริหารส.วน
จังหวัดเชียงราย ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานฯ

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เปOน การประชุม คณะผูบริ หาร หัว หนาส.ว นราชการ ผู อํา นวยการโรงเรีย น
ผูอํานวยการกองทุกกอง หัวหนาสํานักปลัดฯ ผอ.สํานักการช.าง ผอ.สํานักการศึกษาฯ
หัวหนาฝ>าย ของส.วนราชการ อบจ.เชียงราย ตลอดจนขาราชการ ที่เขาร.วมประชุมใน
วันนี้ ซึ่งกําหนดการประชุมวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต.เนื่องจากมีภารกิจเร.งด.วน
จึงไดเลื่อนมาเปO นวั นที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เปO นการประชุมครั้ งที่ ๘/๒๕๖๐ ซึ่ ง
ระเบียบวาระการประชุม มี ๕ ระเบียบวาระการประชุม ประธานแจงใหที่ประชุ ม
ทราบ
๑.การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรั ช กาลที่ ๙ เนื่ องในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ในวั น ที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดจัดงาน ณ ลานธรรม ลานศิลปQ ถิ่นพญามังราย เริ่มเวลา
๐๖.๓๐ น. เปOนตนไป ช.วงเชาเปOนพิธีทําบุญตักบาตร ท.านใดที่ไม.ติดภารกิจขอเชิญ
ร.วมงานครับ
๒.การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร.างขอบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปR
งบประมาณ ๒๕๖๑ ทางสภาฯไดแจงประกาศ การประชุมเพื่อพิจารณาร.างฯ ในวันที่
๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา ชั้ น ๔ อบจ.เชีย งราย
ขอเชิญทุกท.านเขาร.วมประชุมครับ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เปOนการรั บรองประชุม ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๐ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมธรรมปGญญา ชั้น ๒ ในรายละเอียดของรายงานการประชุม
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบ หากท.านเห็นว.ามีขอความใดที่ไม.ตรงขอใหแจงฝ>ายเลขา
เพื่อจะดําเนินการแกไขใหถูกตอง

๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ
หน.สป.อบจ.

ประธานฯ
ผอ.กองแผนฯ
ประธานฯ

หน.ไพรวรรณ1 (รก.ผอ.กจ.)

ประธานฯ
ผอ.สํานักการช.าง

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เรื่อง เสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ
ขอเชิญสํานักปลัดฯ
๑.ไดรับหนังสือแจงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. (LPA)
จะขออนุญาตนําเสนอในที่ประชุมครั้งต.อไป ขณะนี้หนังสืออยู.ในระหว.างการนําเสนอ
๒.การประเมิน ITA อยู.ระหว.างการรอเอกสารดําเนินการแต.ละกอง จะขอ
อนุญาตนําเสนอครั้งต.อไปพรอมกับแจงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ
อปท. (LPA)
๓.การพิจารณาขาราชการและพนักงานจางเขาพักอาศัยบานพักขาราชการ
เดิมมีคณะกรรมการฯ ประกอบดวย นายกฯ และหัวหนาส.วนราชการภายใน จะขอ
อนุญาตยกไปประชุมเฉพาะครั้งต.อไป
ขอเชิญกองแผนและงบประมาณ
สําหรับกองแผนและงบประมาณ ไดมีการบูร ณาการร.วมกันระหว.างสํานัก
ปลัดองค1การบริหารส.วนจังหวัดและขาราชการที่เกี่ยวของในการอยู.เวรยามการจัดทํา
เรื่องของหองคลินิกเซ็นเตอร1 เท.าที่ผ.านมาปGญหาที่พบคือ เรื่องของการรับ- ส.ง กุญแจ
ในเรื่องนี้ขอใหกําชับดวย เพราะไดอ.านขอความจากไลน1เท.า ที่ผ.านมาไดมี
เหตุการณ1ต.างๆ เกิดขึ้น ขอใหกําชับดวยเนื่องจากเปOนนโยบายที่สําคัญในเรื่องการอยู.
เวรยามรักษาสถานที่ราชการ เพื่อป6องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
เชิญกองการเจาหนาที่ครับ
กองการเจาหนาที่มีโครงการเชิดชูเกียรติขาราชการและพนักงานจาง อบจ.
เชียงราย ประจําปR ๒๕๖๐ ซึ่งไดจัดทําบันทึกขอความประสานแต.ละกองใหคัดเลือก
ขาราชการและพนักงานจางที่จะเขาร.วมโครงการดังกล.าว เพื่อดําเนินการส.งรายชื่อ
ใหกองการเจาหนาที่ ภ ายในวั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ เมื่ อ ไดรั บ รายชื่ อ แลว
จะมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการชุดใหญ.ค.ะ
ขอเชิญสํานักการช.างครับ
๑.รายงานความคืบ หนาของงานตามขอบัญ ญัติ ปRงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่ ง
รายละเอียดไดส.งใหกองพัสดุฯ ไปแลว จะขอแจงโครงการที่คางปR ที่แลว เช.น โดม
ไดจัดทํา E-auction แลว ดานสนามกีฬา อัฒจรรย1 ที่จะทําการปรับปรุง ไดจัดทํา
ประกาศแลว
๒.ความคืบ หนาการจั ดพิธี ถวายดอกไมจัน ทน1 และพิ ธี ถ วายเพลิ งพระศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลเดช ซึ่ง อบจ.เปOนเจาภาพ ดานการจัด
สถานที่ร.วมกับจังหวัด และเปOนเจาภาพหลักในการถ.ายทอด ซึ่งขณะนี้ไดร.างแบบและ
เตรียมงบประมาณแลว
๓.การเตรีย มความพรอมสนามกีฬ ากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการ
แข.งขันกีฬาแห.งชาติ ปR ๒๕๖๑ ไดดําเนินการจัดเตรียมอย.างต.อเนื่อง แต.เนื่องจากตอง
ใชงบประมาณจํ า นวนมาก ทางท. า นผู ว. า ฯ ไดใหแนวทางในการของบประมาณ
บูรณาการภาคเหนือตอนบน ซึ่งไดจัดทําแบบทั้งหมดภายในสนามกีฬา เฟสแรก ๘๕
ลานบาท คาดว. า จะได ผ. า นโยธาธิก ารและผัง เมื อง และมี ง านเร. งด. ว นหลายเรื่อ ง
รวมทั้งเรื่องที่จะให อบจ.ไปออกแบบประมาณการให

๔

ประธานฯ
ผอ.กองคลัง

ประธานฯ
ผอ.กองคลัง
ประธานฯ
หน.จิตรา

ประธานฯ
ผอ.กองพัสดุฯ

ประธานฯ
รองนุชนารถ
ผอ.กองพัสดุฯ

ไดรับ คํา ชมจากท. านผูว. าฯ ในเรื่องการเตรียมความพรอมสนามกี ฬากลาง
จังหวัดเชียงราย ในการแข.งขันกีฬาแห.งชาติ ปR ๒๕๖๑ ขอขอบคุณทางสํานักช.างดวย
ครับ ขอเชิญกองคลัง ครับ
กองคลังขอรายงานสถานะการเงินการคลัง อบจ.เชียงราย จัดเก็บตั้งแต. ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการไว ๘ ลาน คงคางที่ยังไม.ไดรับ
๕๕,๕๕๙,๐๐๐ บาท รับ จริง ๙๔.๐๑ % จ.า ยจริ งและก.อหนี้ ผูกพั น ๘๑.๖๗ %
ครุ ภัณฑ1 ๖๐ กว. า เปอร1 เซ็ นต1 สิ่ งก. อสรางก. อหนี้ผู ก พั นไปแลว ๗๐ กว. า เปอร1 เซ็น ต1
เบิกตัดปRกรณีไม.ไดก.อหนี้ผูกพัน ๒๒ โครงการ
ไม.ทราบว.าหวงเวลานี้ของปRที่แลวคางเท.าไหร.
เนื่องจากปRที่แลวเงินเขาชามีปGญหาเรื่องเงินภาษีลอเลื่อนค.ะ
เชิญกองกิจการสภาฯ ครับ
๑.แจงมติ ก ารประชุ ม สภาฯ สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ส อง วั น ที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๐ รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๙๒ หนา โดยสรุปรวมดังนี้ การอนุมัติ
โอนงบประมาณฯ แกไขเปลี่ยนแปลง การแต.งตั้งคณะกรรมการฯ การรายงานผลตาม
แผนพัฒนา ส.วนมติ ไดแจงเวียนใหทุกกองทราบแลว
๒.กองกิจการสภาไดดําเนินการจัดโครงการ ๓ โครงการ คือ
(๑) โครงการเสริมสรางเครือข.ายชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ณ หอประชุม
อําเภอแม.จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(๒) โครงการส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน ณ หอประชุมอําเภอเทิง
อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(๓) โครงการส.งเสริมความเขาใจกฎหมายรัฐธรรมนูญกับองค1กรปกครองส.วน
ทองถิ่น ณ หอประชุมอํา เภอแม.ลาว อ.แม.ลาว จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๐
เชิญกองพัสดุและทรัพย1สินครับ
กองพัสดุฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานปR ๒๕๖๐ ในส.วนของเงินสะสมปR
๒๕๕๙ ติดปGญหาเรื่องพื้นที่ ที่เหลือไดดําเนินการแลว อยู.ในช.วงของการเบิกจ.าย และ
การทําสัญญา เงินสะสมปR ๒๕๖๐ คาง ๑ โครงการ ขณะนี้ไดแจงดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในเดือน กันยายน ในส.วนของงบประมาณปR ๒๕๖๐ ที่ไดรับราคากลางจาก
สํานักการช.างมาแลวคงคาง ๑๔ โครงการ ก.อน พ.ร.บ.ใหม.จะประกาศใช จาก ๑๔
โครงการ ติดปGญหาเรื่องพื้นที่ ๘ โครงการ และยังคางที่ไม.ไดดําเนินการ ๗ โครงการ
กําหนดราคากลางยังไม.แลวเสร็จ ในส.วนของการดําเนินการจะเร.งจัดหาก.อน พ.ร.บ.
ใหม.จะบังคับใช
ขอใหกําชับเจาหนาที่ ที่ลงสํารวจพื้นที่ใหชัดเจน เพื่อไม.ใหเสียโอกาส และเกิด
ความล.าชาเพราะติดปGญหาเรื่องพื้นที่
ขออนุ ญ าตค. ะ เรื่อ งของ พ.ร.บ.ใหม. ที่จ ะใชจะมี แ นวทางการดํ า เนิ นงาน
อย.างไร
ไดมีหนังสือล.า สุด ลว. ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ ถึงผูว. าราชการจัง หวัด ในส.ว นของ
ขอยกเวน ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหการดําเนินงานเปOนไปอย.าง
ต.อเนื่อง และไม.ใหการดําเนินงานโครงการต.างๆ มีอุปสรรค และปGญหา จึงมีแนวทาง
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุใหก.อนวันที่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช คือ วันที่ ๒๓ สิงหาคม
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๒๕๖๐ และเมื่อวานไดซักซอมความเขาใจกับเจาหนาที่พัสดุทุกกองในการตรวจสอบ
งบประมาณของตนเองสํ า หรั บ โครงการใดที่ ยั ง ไม. ไ ดดํ า เนิ น การหรื อ เร. ง รั ด การ
ดํา เนิน การใหแลวเสร็จ เพื่อไม. ใหเขาสู.เงื่ อนไขตาม พ.ร.บ.ใหม. ซึ่ง ยังไม. มีแ นวทาง
ที่ชัดเจน
รองนุชนารถ
โครงการใดที่ทราบวันที่ดําเนินการที่ชัดเจนแลว ใหรีบดําเนินการไดเลยเพื่อ
เปOนการป6องกันบริหารความเสี่ยง
ผอ.กองป6องกันฯ
ขออนุญาตค.ะ กองป6องกันฯมีเรื่องแจงเพื่อทราบ ในส.วนขององค1การบริหาร
ส.วนจังหวัดเชียงราย ไดรับใบอนุญาตการเปOนหน.วยงานฝfกอบรมดับเพลิงเบื้องตนและ
เปO น หน. ว ยงานฝf ก ซอมหนี ไ ฟ ในลํ า ดั บ ที่ ๓๒๐ ของประเทศ ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต. วั น ที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้ไดเสนอเรื่องใหกับผูบริหาร
โดยใชอาคารกองป6องกันดานหลัง เปOนอาคารประสานงานส.วนนี้ ซึ่งในส.วนของ อบจ.
เชียงราย เรื่องของวิทยากร มี ๖ คน นําโดย พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ
เรื่องการศึกษาดูงาน EMS จังหวัดสงขลา ในเรื่องการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การแพทย1ฉุกเฉิน วันที่ไดศึกษาดูงานไดรับความรูมากมาย เช.น ทองถิ่น อบจ.สามารถ
ดําเนินการในเรื่องของการแพทย1ฉุกเฉินได และเรื่องของ CCTV ในจังหวัดสงขลา
จะดําเนินการในภาพรวมใน ๑๖ พื้นที่จุดเสี่ยง มีทั้งหมด ๓๗๐ จุด ในการดําเนินงาน
ของ จ.สงขลา จะประสานงานกับ สสจ.หรือการแพทย1ฉุกเฉิน กูภัย กูชีพต.างๆ และใน
ส.วนของ ๑๑๙๑ ซึ่งจะตองประสานงานกับ CCTV ซึ่งในวันที่ไดศึกษาดูงานฯ ไดมีการ
มาติดต.อขอดูเรื่องรถหาย ซึ่งสามารถติดตามไดเลย และไดศึกษาดูงานเรื่องสนามกีฬา
ซึ่งไดปรับปรุงสนามกีฬาเก.าและใชนวัตกรรมการใชเหล็กขนาดใหญ. และสนามมีความ
สวยงามมาก
ประธานฯ
ในช.วงระยะเวลาที่ผ.านมา ไดมีเหตุและภัยต.างๆ เกิดขึ้น กรณีหากเกิดเหตุขึ้น
ใหส.งเจาหนาที่ลงพื้นที่และรายงานใหทราบทันที
เชิญกองส.งเสริมคุณภาพชีวิต
นางนัทธยภรณ1 (แทน ผอ.กองสงเสริมฯ) ในส. ว นของกองส. ง เสริ ม ฯ ขอแจงความคื บ หนาการใหบริ ก ารจุ ด บริ ก าร
สาธารณสุ ข ไดเปk ด ใหบริ ก ารแลวตั้ ง แต. วั นที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ที่ ผ. า นมา มีก าร
ใหบริก าร ๒ จุ ด คือ ๑.สนามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด เชี ย งราย (อาคารพาสปอร1 ต เดิ ม )
๒.บริเวณโถงชั้นล.าง สนง.อบจ.เชียงราย ในส.วนของบุคลากรเบื้องตนหลักๆ จะเปOน
กองส.งเสริมฯ และคุณนริสรินทร1 (กองป6องกันฯ) ส.วนบุคลากรที่ทุกกองไดส.งรายชื่อ
เพื่อร.วมปฏิบัติการ จะมีแผนการอบรมใหในเดือน กันยายน หลังจากที่ไดมีการอบรม
แลว จะไดมีการจัดเจาหนาที่และพนักงานจางที่ผ.านการอบรมในการใหบริการการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนไปอยู.ประจํากับเจาหนาที่หลักของกองส.งเสริม และในส.วนของ
การบริการสาธารณสุขบริเวณโถงชั้นล.าง ของ สนง.อบจ.เชียงราย จะเปOนศูนย1ร.วม
ในการใหบริการร.วมกับศูนย1บริการฟlmนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายดวย ซึ่งปGจจุบัน
อบจ.เชียงราย ไดดําเนินการเรื่องของเปOนศูนย1บริการกองทุนฟlmนฟูสมรรถภาพร.วมกับ
สํ า นั ก งานประกั น สุ ข ภาพ เขต๑ จ.เชี ย งใหม. ซึ่ ง กํ า ลั ง จะดํ า เนิ น การและมี ศู น ย1
อยู.ดานล.างแลวยังเปOนศูนย1บริการขอมูลข.าวสารการบริการผูพิการ ซึ่งใหบริการทั้ง
ประชาชนทั่วไป ขาราชการพนักงานจาง อบจ.เชียงรายดวย
ประธานฯ
ขอฝากไว ชั้นล.าง อบจ.เชียงราย ซึ่งอาจจะยังมีหลายคนที่ยังไม.ทราบว.ามี
ศูนย1ต.างๆ ร.วมอยู.ดวย
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นางนัทธยภรณ1 (แทน ผอ.กองสงเสริมฯ) ในส.วนของป6ายขอมูลข.าวสารการใหบริการผูพิการ อยู.ระหว.า งดําเนินการ
การจั ดทําและจะไดนํา ไปติดตั้ง ส.ว นหมายเลขโทรศัพท1ภ ายใน คือ ๑๕๘ ขอฝาก
ประชาสัมพันธ1ดวยค.ะ
ประธานฯ
เนื่องจากในหน.วยงาน อบจ.เชียงราย มีศูนย1ที่ใหบริการหลายศูนย1 ทั้งศูนย1
ยุติธ รรมชุ มชน ศู น ย1ดํ า รงธรรม ศูน ย1 ใหบริก ารสาธารณสุ ข และศู นย1 ข องทางกอง
ป6องกันฯ จึงอยากใหบูรณาการร.วมกันเปOนองค1รวม ขอฝากไวดวยครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานฯ
หน.ไพรวรรณ1 (รก.ผอ.กจ.)

เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เชิญกองการเจาหนาที่
สืบ เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้ ง ก. อน ใหแต. ล ะกองพิ จ ารณาเสนอโครงการ/
กิจกรรม เพื่อขอรับเงินประโยชน1ตอบแทนอื่น ประจําปR ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ1ให
อบจ.ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
เสนอขอรั บ เงิ น ประโยชน1 ต อบแทนอื่ น เปO น กรณี พิ เ ศษ ต. อ ก.จ.จ. ภายในเดื อ น
กันยายน ของทุกปR ในกรณีอันมีเหตุมิอาจคาดหมายไม.สามารถขอรับการประเมินได
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดให อบจ.เปO น ผู พิ จ ารณากํ า หนดระยะการยื่ น ตามที่
เห็นสมควร ให อบจ.เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตร1ของ
จังหวัดจํานวน ๑ โครงการ ตามมิติดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ ๖
และโครงการ/กิจกรรมดีเด.น หรือมีความสําคัญจํานวน ๑ โครงการ ตามมิติคุณภาพ
การใหบริการตัวชี้วัดที่ ๔ สําหรับตัวชี้วัดที่ ๖ ทางกองการเจาหนาที่เอาโครงการตาม
ร.างขอบัญญัติที่แจกใหผูเขาร.วมประชุมขอใหช.วยพิจารณาว.าโครงการใดสามารถที่จะ
นําเขาร.วมตามตัวชี้วัดได ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๖ สอดคลองกับแผนโยบายยุทธศาสตร1จังหวัด
พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัด ค.าเป6าหมาย และระดับคะแนน โดยกําหนดค.าคะแนนไม.เกิน
๕ คะแนน โดยประเมินจากขอมูลเอกสารต.างๆ พิจารณาจากผลสําเร็จของโครงการ/
กิ จ กรรม ที่ อปท.เสนอพรอมทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ค. า เป6 า หมาย และระดั บ คะแนน ตามที่
คณะกรรมการจังหวัดและ อปท.พิจารณาร.วมกัน เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นว.า
การดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล.าวไดบรรลุวัตถุประสงค1ตามขอมูล เช.น แผนพัฒนา
ยุทธศาสตร1จังหวัด รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอบัญญัติงบประมาณรายจ.า ย
ประจําปR งานจัดซื้อจัดจาง งานฎีกาเบิกเงินรายจ.าย รายงานการประชุม รูปถ.าย เช.น
โครงการป6องกันและแกไขปGญหายาเสพติด โครงการดานสิ่งแวดลอม โครงการดาน
คุณภาพชีวิต กองการเจาหนาที่ไดนําเสนอทั้งหมด ๑๒ โครงการ หรือส.วนราชการใด
จะมี โ ครงการอื่ นนํ า เสนอตามขอบั ญ ญั ติง บประมาณ ๒๕๖๑ เพราะตองนํา เสนอ
ก.จ.จ. เดือนกันยายน

รองนุชนารถ
ผอ.กองป6องกันฯ

มีโครงการของกองส.งเสริมฯทําร.วมกับกองป6องกันฯ
การจั ด ทํ า เรื่ อ งฝายชะลอน้ํ า ตนน้ํ า ปลายน้ํ า ตั้ ง ไวที่ ก องส. ง เสริ ม ฯ ๒
ลานบาท
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หน.ไพรวรรณ1 (รก.ผอ.กจ.)

สําหรับอีก ๑ โครงการ ตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของโครงการตาม
หลักเกณฑ1การบริหารจัดการที่ดีอปท.ดําเนินการเสนอโครงการ/กิจกรรม ดีเด.นที่มี
ความสํ า คั ญ ของทองถิ่ น จํ า นวน ๑ โครงการ ต. อ คณะกรรมการจั ง หวั ด และ
คณะกรรมการประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนด ขอ๔.๑ ความโดดเด.น และความยุ.งยาก
หรือขอจํากัดของโครงการ โดยใหประเมินผลพิจารณาจากโครงการที่ไดรับขอตกลง
กับจังหวัด
นางนัทธยภรณ1 (แทน ผอ.กองสงเสริมฯ) มีโครงการการกําจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชนค.ะ
หน.ไพรวรรณ1 (รก.ผอ.กจ.)
ขออนุญาตค.ะ เรื่องการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับเงินประโยชน1
ตอนแทนอื่น ประจําปR ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ1ใหประเมินเปOนระยะเวลา ๑๒ เดือน
โดยเริ่มตั้งแต. ๑ ตุลาคม ของปRงบประมาณที่ขอรับการประเมินเปOนตนไป ๒ โครงการ
ขอฝากเจาของเรื่องดวยค.ะ และโครงการที่จะตองดําเนินการตามมิติที่๒ ดานคุณภาพ
การใหบริการ ใหแจงสถาบันการศึกษาสํารวจความพึงพอใจการบริการของ อบจ. และ
ขอใหที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาทั้ ง ๔ โครงการตามที่ ก องการเจาหนาที่ ไ ดเสนอมาเพื่ อ
พิจารณา ๒ โครงการ จาก ๔ โครงการ คื อ ๑.โครงการศูนย1ยุ ติธรรมชุ มชน อบจ.
เคลื่อนที่ ๒.โครงการการใหบริการสนามกีฬา อบจ. ๓.โครงการรณรงค1ประชาสัมพันธ1
คัด แยกขยะครั ว เรื อ นจั ง หวั ด เชี ย งราย ๔.โครงการรณรงค1 ป ระชาสั ม พั น ธ1 อาหาร
ปลอดภัยจังหวัดเชียงราย หรือหากส.วนราชการใดจะมีโครงการเสนอเพิ่มเติม ขอเชิญ
เสนอไดค.ะ
หน.สป.อบจ.
สํา หรับ โครงการที่เกี่ ย วกั บการใหบริ การ โดยสถาบั นการศึ กษาจะทํ าการ
สํารวจการประเมินรอบ ๑๒ เดือนของการใหบริการ
หน.ไพรวรรณ1 (รก.ผอ.กจ.)
ตัวอย.างของงานบริการเปOนดานใด เช.น งานดานทะเบียน งานดานโยธา การ
ปลูกสิ่งก.อสราง งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล งานดานการรักษาความสะอาดใน
ที่สาธารณะ งานดานการศึกษา งานดานเทศกิจหรือป6องกันบรรเทาสาธารณภัย งาน
ดานรายไดหรือภาษี งานดานชุมชนและสวัสดิการ งานดานสาธารณะสุข และงานอื่นๆ
ประธานฯ
งานดานกองทุนประกันสุขภาพ เปOนหน.วยงานที่ตั้งขึ้นใหม.และเห็นผลงานใน
เชิงประจัก
หน.สป.อบจ.
งานดานการบริการสาธารณสุข และงานโครงการศูนย1ยุติธรรมชุมชน อบจ.
เคลื่อนที่ แต.ปGญหาคือในลักษณะงานวิจัยนี้ซึ่งจะมีหัวขอในการประเมินใหบริการ
มีการวัดความพึงพอใจดวย มีจํานวนผูที่รับบริการและผูใหบริการเกี่ยวของ ซึ่งในช.วง
ของกลุ.มเป6าหมายที่มารับบริการสาธารณสุขช.วงนี้ยังไม.ทราบโดยทั่วกัน แต.เห็นว.าเปOน
งานที่ใหบริการที่เห็นไดชัดเจน
หน.รัชนี
ขอนําเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน ขั้นตอนแรกกองการเจาหนาที่
ตองขอโครงการ/กิจกรรม หน.วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนําไปใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ออกแบบสอบถาม และนํา แบบสอบถามมาให อบจ.เก็บ หรือถาเปOนการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ช.วงใดขอใหประสานกองการเจาหนาที่ เพื่อจะไดเร.งใหทาง
มหาวิ ย าลัย ราชภั ฎ เชี ยงราย ออกแบบสอบถามให ซึ่ ง แบบสอบถามลัก ษณะงาน
๒ งาน จะประเมินตลอดปRก็ได
นางนัทธยภรณ1 (แทน ผอ.กองสงเสริมฯ) ในส.วนของการใหบริการสาธารณสุข สามารถติดต.อรายละเอียดโครงการได
เพราะมี ข อมู ล จํ า นวนผู รั บบริ ก ารต.อวั น 10-20 คน และถามี แ บบสอบถามก็ จ ะมี
เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อทําการเก็บขอมูล
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รองนุชนารถ

เรื่องอื่นๆ
ขออนุญาตค.ะ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เขาร.วมประชุม
สภาฯ ขอใหทุกกองเตรียมพรอมสําหรับขอมูลต.างๆ รวมถึงระเบียบต.างๆ และขอมูล
งบประมาณการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต.างๆ
ขออนุญาตนําเรียนในที่ประชุม เนื่องจากวันนี้ท.านนายกฯ ไดมอบหมายให
ประชุม ร.วมกับนายอําเภอเชียงของเกี่ยวกับท.า เรือบั๊ ค ในที่ประชุมไดมีการประชุ ม
หัวหนาส.วนราชการร.วมกับภาคเอกชน และประชาชน ผูไดรับผลกระทบในส.วนของ
การก.อสราง ทางท.านโยธาธิการจังหวัดไดเขาร.วมประชุมดวย ซึ่งมีงบประมาณในการ
พัฒนาส.วนนั้นเปOนจุดแลนมาร1ค จุดท.องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน1 ซึ่งโครงการนั้นเริ่ม
ตั้งแต.ท.าเรือบั๊คไปถึงวัดพระแกว ส.วนของ อบจ.ที่มีผลกระทบคือบันไดลงท.าเรือบั๊ค
ในส.วนของอาคารมีแนวโนมซึ่งท.านนายอําเภอมีแนวคิดน.าจะเปOนจุดศูนย1รวมของส.วน
ราชการ ว.าจะมีหน.วยงานใดที่จะมาขอใช และใหเทศบาลตําบลเวียงเปOนผูขอใช ขอรับ
โอน ใหทําหนังสือมา ในส.วนของบันไดใหทางท.านโยธาทําหนังสือถึงท.านนายกฯ ใน
การขอรื้อเพื่อทําตามแบบของโยธา
ทางท.า นผูว.าฯ ไดพูดถึงเรื่องการรับโอนขนส.งใหม. และทางเทศบาลตําบล
สันทรายไดขอใหรับโอนดวย และใหทางสํานักช.าง ดําเนินการสํารวจปรับปรุง และ
ดําเนินการประสานกับทางขนส.งจังหวัด
สํ า นั ก งานขนส. ง เชี ย งใหม. มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ม าก สํ า นั ก ช. า งไดส. ง
เจาหนาที่ไปดูแลเปOนหัวหนาสถานี เปOนการบริหารจัดการระดับกลาง และที่จังหวัด
สงขลา ไดมีกองกิจการมวลชน มีท.าเรือวิ่งขามฟาก ซึ่งจะตองพิจารณาอีกครั้งว.าจะมี
การปรับปรุงอย.างไรบาง
เรื่องของสถานีขนส.ง ในเรื่องของกฎหมายปR ๒๕๔๔ ใหส.วนราชการที่รับการ
ถ.ายโอนภารกิจ ถาเปOนสถานีที่อยู.ในเขตเทศบาลเมือง ใหเทศบาลเมืองรับโอนไป แต.
ถาเปO น นอกเขตใหเปO น ของ อบจ. จะสั ง เกตเห็ น ว. า ครั้ ง แรกรั บ โอนที่ เ วี ย งพางคํ า
หลังจากนั้นก็พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการดานใดที่สะดวกต.อส.วนรวมไดมาก และทาง
ท.านผูว.าฯ ไดเล็งเห็นศักยภาพของ อบจ. ซึ่งน.าจะดําเนินการได เนื่องจากอีก ๒ ปR
ขางหนา จ.เชียงราย เปOนเจาภาพในการแข.งขันกีฬาแห.งชาติ
มีท.านใดจะเพิ่มเติมหรือไม.
ขออนุญาตครับ เนื่องจากไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการดูแลเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย ภายในสํานัก งาน สื บเนื่องจากการจราจรจะเห็นว.ามี เจาหนาที่ของ
อบจ. ในการจอดรถบริ เ วณเครื่ อ งหมายหามจอด จึ ง เกิ ด ปG ญ หาของประชาชน
ผูใชบริการ และไดรับแจงจากยามว.าผูที่มาใชบริการจอดรถในบริเวณพื้นที่หามจอด
ทําใหผูมาใชบริการเขาใจว.าสามารถจอดรถได จึงขอความร.วมมือจากท.าน ผอ.กองทุก
กอง หน.ฝ>าย แจงเจาหนาที่ในสังกัดจอดรถในบริเวณพื้นที่ที่สามารถจอดได และใน
ส.วนที่จอดรถผูมาเสียภาษี จะสังเกตว.ามีรถของเจาหนาที่ อบจ. จอดอยู.ดวย ส.วนเรื่อง
การนําขยะไปทิ้งนั้น จะเห็นว.าถุงขยะวางอยู.บนถังขยะ ไม.ทิ้งลงในถังขยะ ทําใหขยะ
เรี่ยราดวางอยู.ตามพื้น เกิดภาพลักษณ1ที่ไม.ดี จึงขอนําเรียนใหทราบครับ

ผอ.กองพัสดุฯ

ประธานฯ
ผอ.สํานักการช.าง

หน.สป.อบจ.

ประธานฯ
พ.จ.อ.ทวีป
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ป?ดประชุมเวลา ๑๖.๓๐น.

(นางสาวศุภิดา เวียงเงิน)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพิมณพรรธน1 จินดาขัด)
หัวหนาฝ>ายบริหารงานทั่วไป
ผูรายงานการประชุม

(นายดรุณพัฒน1 อินดี)
หัวหนาสํานักปลัดองค1การบริหารส.วนจังหวัด

