๑

รายงานการประชุมผูบริหารหัวหนาสวนราชการ
หัวหนาฝายในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------ผูมาประชุม
๑.นายบรรเจิด ภูสมศรี
๒.นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
๓.นางอนงค+ เยาว+ธานี
๔.นายสมศักดิ์ ไชยชมพู
๕.ดร.เกียรติคุณ จันแก4น
๖.นางนภาภัณฑ+ ต4วนชะเอม
๗.นางทัชชา สามัคคีนิชย+
๘.นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ
๙.ดร.ศราวุธ สุตะวงค+
๑๐.นายบุญสม ฤกษ+อุดม
๑๑.นางสาวไพรวรรณ+ อารีย+
๑๒.นางรัชนี
ชูบุบผา
๑๓.นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย
๑๔.นางสาวสุพิน สมบูรณ+ชัย
๑๕.นางสาวอัมไพวรรณ มณี
๑๖.นางสาววรรณพัชร จินดาขัด
๑๗.น.ส.บุญญาพร นาคนิล
๑๘.นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ
๑๙.นายอดิศร กาจินา
๒๐.นางาสาวชฎากาญจน+ สุรินทร+
๒๑.นายพิสษิ ฐพงษ+ ปJญญาอินทร+
๒๒.พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ
๒๓.นางจิตรา กาวี
๒๔.นางสาวสายสมร ชื่นใจ
๒๕.นางสายสมร ทิพย+โพธิ์
๒๖.นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร
๒๗.นายไพรัช โจลัตสาห+กุล
๒๘.นายดรุณพัฒน+ อินดี
๒๙.นางสาวพิมณพรรธน+ จินดาขัด

รอง ป.อบจ. ปฎิบัติหนาที่ นายก อบจ.ชร. ประธานฯ
รอง ป.อบจ. ปฏิบัติราชการแทน ป.อบจ.ชร.
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองกิจการสภา
ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผอ.กองป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย+สิน
ผูอํานวยการ รร.อบจ.เชียงราย
ผอ.ส4วนวิศวกรรมการก4อสราง (แทน ผอ.สํานักการช4าง)
หน.ฝEายสรรหาและบรรจุแต4งตั้ง รก. ผอ.กจ.
หัวหนาฝEายส4งเสริมและพัฒนาบุคลากร
หัวหนาฝEายวินัยและส4งเสริมคุณธรรม
หัวหนาฝEายการเงิน
หัวหนาฝEายบัญชี
หัวหนาฝEายนโยบายและแผน
หัวหนาฝEายตรวจติดตามและประเมินผล
หัวหนาฝEายงบประมาณ
หัวหนาฝEายทะเบียนพัสดุฯ
หัวหนาฝEายจัดหาพัสดุ
หัวหนาฝEายเครื่องจักรกล
หัวหนาฝEายป:องกันฯ
หัวหนาฝEายประชุมสภาฯ
หัวหนาฝEายกิจการสภา อบจ.
หัวหนาฝEายนิติการและการพาณิชย+
หัวหนาฝEายพัฒนาอาชีพฯ
หัวหนาฝEายก4อสรางและซ4อมบํารุง
หัวหนาสป.อบจ. เลขานุการ
หัวหนาฝEายบริหารงานทั่วไป/ ผูช4วยเลขานุการ

๒

ผูไมมาประชุม
๑.นายประจวบ สายเมืองนาย
๒.นางสายใจ ไปรเวท

หัวหนาฝEายอาคารสถานที่และภูมิทัศน+
หัวหนาฝEายจัดเก็บรายได

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)

๑.นางจิณดามาศฆ+ สุขะอาคม
๒.น.ส.นริสรินทร+ อินตPะศิลปQ
๓.ส.อ.วายุภัคคค+ เสนางาม
๔.น.ส.ธัญญพัทธิ์ ศิจิตต+
๕.น.ส.ศุภิดา
เวียงเงิน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (แทน ผอ.กองส4งเสริมฯ)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค+การบริหารส4วนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่นายกองค+การบริหาร
ส4วนจังหวัดเชียงราย เปRนประธานการประชุมผูบริหารหัวหนาส4วนราชการ หัวหนาฝEายในสังกัดองค+การบริหารส4วน
จังหวัดเชียงราย ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ
หน.สป.อบจ.

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.ในช4วงเดือนกันยายน เปRนเดือนสุดทายของปSงบประมาณ ขอใหทุกกอง
เร4งรัดการเบิกจ4ายที่คางอยู4ใหแลวเสร็จ
๒.การประชุ มสภาฯ เดิม จะมีก ารประชุมระเบี ยบวาระที่ ๒ , ๓ วั นที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๖๐ แต4เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณายังไม4แลวเสร็จ จึงเลื่อนไปเปRน
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๓.การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งกําหนดวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามบินเก4า ซึ่งส4วนราชการต4างๆ ที่เกี่ยวของตองบูรณาการร4วมกัน
๔.การอยู4เวรยามรักษาสถานที่ราชการ อบจ. ซึ่งไดมีการซักซอมความเขาใจ
กันแลว ขอใหส4วนราชการที่เกี่ยวของไดกําชับและติดตามการทํางานดวย
๕.สืบเนื่องจากการประชุมหัวหนาส4วนราชการระดับจังหวัด ท4านผูว4าราชการ
จ.เชียงราย ไดแจงในที่ประชุม ปS ๒๕๖๑ จะไม4มีพิธีพิเศษต4างๆ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เปRนการรับรองประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ ในรายละเอียดของรายงานการประชุม
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบ หากท4านเห็นว4ามีขอความใดที่ไม4ตรงขอใหแจงฝEายเลขา
เพื่อจะดําเนินการแกไขใหถูกตอง
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เรื่อง เสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ
ขอเชิญสํานักปลัดฯ
๑.ผลการตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการของ อปท. (LPA) ซึ่ ง ผลการ
ประเมินทั้ง ๔ ดาน รวมถึงดานธรรมาภิบาล และการติดตามนวัตกรรมทองถิ่น อบจ.
เชียงราย มีผลการประเมินดังต4อไปนี้

๓

ประธานฯ
ผอ.กองป:องกันฯ

ประธานฯ
ผอ.กองคลัง

ประธานฯ

- ดานการบริ ห ารจั ด การ คะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน ตรวจประเมิ น ได
๙๘ คะแนน คิดเปRนรอยละ ๙๘
- ดานการบริ หารงานบุ ค คลและกิ จ การสภา คะแนนเต็ ม ๒๑๕ คะแนน
ตรวจประเมินได ๒๑๑ คะแนน คิดเปRนรอยละ ๙๘.๑๔
- ดานการบริ ก ารงานการเงิ น และการคลั ง คะแนนเต็ ม ๑๘๕ คะแนน
ตรวจประเมินได ๑๕๕ คะแนน คิดเปRนรอยละ ๘๓.๗๘
- ดานการบริการสาธารณะ คะแนนเต็ ม ๒๐๕ คะแนน ตรวจประเมิ นได
๑๘๘ คะแนน คิดเปRนรอยละ ๙๑.๗๑
- ดานงานส4 ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในส4 ว นของรอยละของการใชจ4 า ย
งบประมาณเพื่อการศึ กษาของ อปท.ไม4 ไ ดรับ คะแนน และส4 ว นของจํ า นวนหน4 ว ย
บริก ารสาธารณสุข ที่ อปท.ดํา เนิ นการหรื อสนับสนุนในการดูแ ลสุ ขภาพประชาชน
ได ๓ คะแนน
- ดานธรรมมาภิบาล คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน ตรวจประเมินได ๖๘ คะแนน
คิดเปRนรอยละ ๙๗.๑๔
- การชี้มูลความผิดจากหน4วยงานตรวจสอบ ได ๓ คะแนน
เกณฑ+การตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจําปS ๒๕๖๐ ของ
อบจ.เชี ย งราย ทั้ ง ๕ ดานในเบื้ องตนคะแนนเต็ ม ๗๗๕ คะแนน อบจ.เชี ย งราย
ประเมินได ๗๒๐ คะแนน คิดเปRนรอยละ ๙๒.๙๐
๒.แจงการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ITA ของหน4วยงาน ปปช.
เปRนการวัดเรื่องของคุณธรรม ความโปร4งใส ซึ่ง อบจ.เชียงราย ไดรวบรวมเอกสาร
ใหสถาบันการศึกษา ชั้นตนประเมินก4อน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ขอเชิญกองป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอแจงประชาสั ม พั น ธ+ ก ารรั บ สมั ค รจิ ต อาสาเฉพาะกิจ งานราชพิ ธี ถ วาย
พระเพลิ ง พระบรมศพฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู4 หั ว ตองการใหผู ที่ ไ ปสมั ค ร
สมัครดวยจิตอาสา โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต4วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ ที่ว4าการอําเภอ
ทุกอําเภอ ซึ่งจะไดรับเสื้อ หมวกสีฟ:า ผาพันคอและปลอกแขน ในการรับสมัครจะมี
รายละเอี ย ดประเภทของงานจะมี ๘ ประเภท คื อ ๑.งานดอกไมจั น ทน+
๒.งานประชาสัมพันธ+ ๓.งานโยธา ๔.งานขนส4ง ๕.งานบริการประชาชน ๖.งานแพทย+
๗.งานรักษาความปลอดภัย ๘.งานจราจร ส4วนการรับสิ่งของพระราชทานระหว4างวันที่
๗-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในเบื้องตนกําหนดอําเภอละ ๑,๐๐๐ คน หวงเวลาปฏิบัติงาน
ของจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว4างวันที่ ๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เชิญกองคลังครับ
กองคลังขอรายงานสถานะการเงินการคลัง อบจ.เชียงราย จัดเก็บตั้งแต4 ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการไว ๙๒๘ ลาน เบิกจ4ายไปแลว
๗๕.๐๘ % โครงการที่เบิกตัดปSกรณีก4อหนี้ผูกพันคงคาง ๕ โครงการ เบิกตัดปSกรณี
ไม4ก4อหนี้ผูกพันคงคาง ๑๖ โครงการ ส4วนใหญ4เปRนประเภทครุภัณฑ+
หากกองใดที่ยังมีโครงการที่คางอยู4 ขอใหเร4งรัดดวยครับ
เชิญสํานักการศึกษาฯ ครับ

๔

คุณศิริพร (สน.ศึกษาฯ)

ประธานฯ
หน.รัชนี

สํา นักการศึ กษาฯ ขอรายงานความคืบหนาการจัดกิจ กรรมโครงการต4างๆ
ในหวงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ4านมา สํานักการศึกษาฯ ไดจัดกิจกรรมดังนี้
๑.ปราชญ+ชาวบานศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น อ.แม4ฟ:าหลวง วันที่ ๑๗ - ๑๘ ,
๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒.กิจกรรมอบรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ๔ โซน ในวันที่ ๒๓ – ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๐
๓.โครงการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา รร.อบจ.เชียงราย วันที่ ๑๓ – ๑๓
สิงหาคม ๒๕๖๐
๔.โครงการอบรมเทคโนโลยีของ รร.อบจ.เชียงราย
๕.โครงการสัปดาห+วันวิทยาศาสตร+ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๖.โครงการอบรมดาราศาสตร+รุ4นเยาว+ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๗.โครงการอนุบาลฟJนน้ํานมคัพ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๘.โครงการแข4งขันวูPดบอล วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๙.โครงการละอ4อนเมืองอนุรักษ+ขนมเมือง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๐.โครงการมหกรรมกีฬาประชาชน วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สําหรับโครงการที่จะดําเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ คือ โครงการวัน
เยาวชนแห4งชาติ ประจําปS ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารคชสาร
ศูนย+บูรณาการการเรียนรุและนันทนาการ อบจ.เชียงราย กําหนดการและหนังสื อ
จะแจงเวียนอีกครั้งค4ะ
เชิญกองการเจาหนาที่
๑.การแต4งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปS พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งคาดว4าจะตรวจประมาณเดือน ต.ค. – พ.ย.
ขณะนี้ ท4 า นผู ว4 า ราชการจั ง หวั ด ไดลงนามแลว และท4 า นประธาน ท4 า นวิ นั ย
เลิศรัตนวงค+ อนุกรรมการ นายประเสริฐ ชุ4มเมืองเย็น ท4านโยธาธิการและ ผังเมือง
จังหวัดเชียงราย ท4านทองถิ่นจังหวัดเชียงราย ขอฝากทุกท4านรับรองในวันที่รับการ
ตรวจประเมินดวยค4ะ
๒.ขาราชการที่จะเกษียณอายุ ประจําปS ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ราย คือ
๑.นายวัฒนา ทันเรือน ผอ.กองส4งเสริมคุณภาพชีวติ
๒.นายวิสูตร+ เจริญพานิช นายช4างโยธาอาวุโส
๓.นายศุภชัย เจริญสุข นายช4างสํารวจอาวุโส
ในการจัดงานมุทิตาจิตแก4ผูเกษียณอายุ จะจัดในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ น. มีพิธีมอบโล4 การแต4งกายสําหรับผูรับมอบแต4งกายเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการ
๓.การดํ า เนิน โครงการอบรมส4 ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในวั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม
๒๕๖๐ ที่ผ4านมา ขอขอบคุณทุกท4านที่ไดใหความร4วมมือในการเปRนวิทยากร รวมไปถึง
การแสดงความคิดเห็นร4วมกัน
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เชิญสํานักการช4างครับ
สํา นั กการช4า งขอรายงานผลการดํ า เนินงานตามขอบั ญญั ติ ปSงบประมาณ
๒๕๖๐ สํ า หรั บ โครงการโครงสรางพื้ น ฐานของสํ า นั ก การช4 า งมี ๑๑๕ โครงการ
แลวเสร็จ ๒๒ โครงการ อยู4ระหว4างบริหารสัญญาประมาณ ๘๒ โครงการ อยู4ระหว4าง
การจั ด ทํ า ราคากลาง ๕ โครงการ ยกเลิก ๒ โครงการ เนื่ อ งจากการขออนุ ญ าต
สัมปทานปEาไมกระทํ าการไดยาก อยู4ระหว4 างขออนุ ญาตขนส4งทางน้ํ า ๓ โครงการ
ในส4วนของสํานักการศึกษาฯ ทางสนามกีฬามี ๑๒ โครงการ ส4วนของครุภัณธ+รถเกรด
เดอร+อยู4ระหว4างประกาศจัดหาผูรับจาง รถบรรทุกน้ํา งบประมาณค4อนขางต่ําไป
สําหรับการจัดหาสถานที่ปลูกไมพยุง จะขอนําเรียนปรึกษาที่ประชุมว4าเปRน
สถานที่ใด
ทางจัง หวัด เชี ย งราย ไดมี หนั ง สื อแจงว4 า กรมส4 งเสริ ม การปกครองทองถิ่ น
ไดจัดทําโครงการ “พยุงธรรมค้ําไทย ถวายองค+ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิ ริกิ ต ติ์ พระบรมราชิ นีนาถ ในรั ช การที่ ๙ ซึ่ง ไดกํ า หนดใหเปRน ไมพยุ ง
ในการปลูก โดยมีการรายงานใหจังหวัดทราบ ในการนี้ นายก อบจ.ชร. ไดมอบหมาย
ใหหน4วยงานสํานักปลัดไดหารือในการดําเนินการวิธีการร4วมกับสํานักการช4าง ในส4วน
ของกลาพัน ธุ+ ไดประสานแลวไดรับกลาไมพยุ ง ๑๐๐ ตน จะขอเสนอในที่ ประชุ ม
สถานที่ ศูนย+เครื่องจักรกลดอยเขาควาย
ใหเตรียมความพรอมพื้นที่บริเวณศูนย+เครื่องจักรกลดอยเขาควาย
เชิญกองพัสดุฯ ครับ
กองพั สดุ ฯ ขอรายงานผลการดํา เนิ นงานปS ๒๕๖๐ ในส4ว นของเงิ น สะสม
ปS ๒๕๕๙ มี ๑๐๑ โครงการ เบิกจ4ายไปแลว ๙๑ โครงการ อยู4ระหว4างดําเนินสัญญา ๘
โครงการ งบประมาณรายจ4ายปS ๒๕๖๐ ตามที่สํานักการช4างไดรายงานไปเบื้องตนจาก
๑๑๕ โครงการ ยกเลิ กไป ๒ โครงการ เงินสะสมปS ๒๕๖๐ โครงการที่ ไ ดนํา เรีย น
ในที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ก4 อ นคื อ โครงการสรางถนนแอสฟJ ล ติ ก ท+ ๑๐ ลานบาท คาดว4 า
จะดําเนินการทัน
ขอชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใชวั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ และมี ร ะเบี ย บกฎหมาย
ที่เกี่ยวของคือ ระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจาง กฎกระทรวงจํานวน ๗
ฉบับ ขอนําเรียนในที่ประชุมคร4าวๆ ว4า การจัดซื้อจัดจางผ4านระบบอิเล็กทรอนิกส+
ทั้งหมด มี ๓ วิธีการ คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ซึ่งทุกวิธีการจะตองผ4านระบบ e-GP ทั้งหมด และผูที่จะเขามาเปRนคู4สัญญาตองขึ้น
ทะเบี ย นกั บ กรมบั ญ ชี ก ลางไว จึ ง ขอนํ า เรี ย นส4 ว นราชการที่ เกี่ ย วของเกี่ ย วกั บ ผู ที่
จะเขามาทําสัญญาจะตองอยู4ในระบบ e-GP ดวย สําหรับการลงระบบนั้น มีมูลค4า
ตั้ง แต4 ๕,๐๐๐ บาทขึ้ น ไป ส4ว นรายละเอียดอื่ นๆ นั้ น ในการจั ดหาพั ส ดุ ขอใหส4 ว น
ราชการนั้ น ไปติ ด ต4 อ สอบถามกองพั ส ดุ ฯ ว4 า จะดํ า เนิ น การแบบใด เพื่ อ ใหการ
ดําเนินงานเปRนไปตามระเบียบฯ สําหรับหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ไดแต4งตั้งหัวหนาส4วน
ราชการไวแลวในเรื่องการเบิกจ4ายน้ํามัน ในส4วนอื่นๆ ขอใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและ
เจาหนาที่พัสดุของกองพัสดุฯ เปRนผูดําเนินการทั้งหมด ในระยะเริ่มตน
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เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เปRนเรื่องใหม4 ที่กองพัสดุฯตองประสานทําความเขาใจใหกับผูดําเนินงานซึ่งตองปฏิบัติ
ตามระเบียบใหม4 ขอมอบใหกองพัสดุฯ ดําเนินการในเรื่องของเอกสารและใหความรู
ในเรื่องนี้
สํ า หรั บ กองส4 ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการดํ า เนิ น งานเดื อ นที่ ผ4 า นมา
งานทางดานอาชี พ เปR น โครงการที่ ไ ดจั ด บริ เ วณลานธรรม เปR น โครงการมหกรรม
ประชารัฐ เชี ย งรายตลาดสีเขียว เปRนโครงการที่ ส4 งเสริม ใหกลุ4ม เกษตรกรนํา สิ น คา
ทางดานการเกษตรมาจําหน4าย ซึ่งไดรับผลตอบรับจากผูเขาร4วมโครงการเปRนอย4างดี
และโครงการประชารั ฐ เปR นโครงการที่ เพิ่ม ช4องทางการตลาดใหกับกลุ4 มผลิ ตภั ณฑ+
ชุมชน ในวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส4วนโครงการส4งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะ เมื่อวันที่ ๒๘ ที่ผ4านมา เปRนการกําจัดขยะของเสียอันตราย (D-Toc เชียงราย
รวมใจถวายแม4 ) ซึ่ งเปRนโครงการที่ใหญ4ที่สุด ของกองส4 งเสริมฯ ซึ่งไดร4วมกับ อปท.
ทั้ง ๑๘ อําเภอ ไดจํานวนขยะทั้งหมด ๒๕ ตัน และขนส4งไปยังโรงงานที่ กรุงเทพฯ
ส4วนงานทางดานสาธารณสุขของเชิญคุณจินดามาศฆ+ ไดนําเสนอในที่ประชุม
โครงการดานสาธารณสุขในเดือนที่ผ4านมา คือ โครงการตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเอง ไดจัดทํา ๒ รุ4น รวมกลุ4มเป:าหมาย ๙๐๐ คน
โครงการของกองส4งเสริมฯ ไดรับคําชมจากท4านผูว4าราชการ จากที่ประชุม
หัวหนาส4วนราชการทั้ง ๒ โครงการ ขอใหช4วยกันสรางสรรค+งานภารกิจเพื่อ อบจ.
เชิญกองกิจการสภาฯ
กองกิจการสภาฯ มี ภารกิจที่ไ ดรับมอบหมาย คือ การสรางการมีส4ว นร4ว ม
ใหความรูแก4ประชาชนในพื้นที่ ๘ อําเภอ ปJจจุบันไดดําเนินการเสร็จทุกโครงการแลว
อีกส4วนคือการประชุมสภาอีก ๒ วาระ คือวันที่ ๑๒ วาระ ๒ , ๓ ทุกปSก4อนสิ้นเดือน
กันยายน เปRนการตัดปSเปRนอํานาจของสภาฯ และผูว4าฯ ไดประสาน ผอ.กองพัสดุฯ
บางส4วนแลว สําหรับโครงการที่คางอยู4ตองนําเขาญัตติส4งกองกิจการสภาฯ
ขอฝากในที่ป ระชุม ขณะนี้ก องกิ จ การสภาฯ ไดรั บ ผิ ด ชอบในการประชุ ม
หนาที่หลักการจัดทํารายงานการประชุม แปรญัตติ ซึ่งมีจํานวนหลายหนา จึงไดอาศัย
เทคโนโลยีเขามาช4วย โปรแกรมถอดคําพูดเปRนรายงาน ซึ่งระบบยังไม4พรอมเท4าที่ควร
จะพยายามปรับปรุงในเรื่องของการถอดรายงานการประชุม ขอฝากในที่ประชุมศึกษา
โดยเฉพาะขอระเบียบในการประชุม
ขอใหตระหนักในหนาที่ มีความแม4นยํา ชัดเจน และชี้แจงได มีการเตรียม
ความพรอมที่ดี
ในส4 วนของโรงเรีย น อบจ. มีเ รื่ องแจงใหทราบ ขณะนี้ทางโรงเรี ยน อบจ.
รับคณะศึกษาดูงานเฉลี่ยปSละ ๕๐๐ – ๖๐๐ คณะ ซึ่งภาคเรียนนี้มี ๙๙ คณะ และทุก
คณะที่ม าศึกษาดูง านไดเก็ บค4า ใชจ4า ยในการรั บรอง ทุ ก คณะที่มี เต็ มใจที่จ ะใหเก็ บ
ค4ารับรอง และ ค.ร.ม.ชุดนี้ไดกล4าวในที่ประชุมว4า “ทางรอดของการศึกษาไทยใหไปดู
รร.อบจ.เชียงราย” ส4วนใหญ4จะเปRนคณะฯ ตั้งแต4จังหวัด พะเยา แพร4 น4าน เปRนตนไป
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผูบริหารสังกัดมัธยมศึกษาเชียงราย พะเยา จะมาขอฝJงตัว
อยู4ที่ รร.อบจ.เชียงราย เพราะมีนโยบายแบบร4วม เช4น ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู การจัด
โปรแกรมกีฬาใหทุกจังหวัดเปhดโปรแกรมกีฬานําร4องปS ๒๕๖๐ จ.เชียงราย ใหโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม ๒ นําร4อง ส4วนกรมไดเล็งเห็นจุดเด4น รร.อบจ.เชียงราย คือ รร.อบจ.
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ไม4 ต าม สพฐ. เพราะตอบโจทย+ ไ ดเฉพาะบางโจทย+ แต4 รร.อบจ.มี ห ลั ก สู ต ร ๑๒
โปรแกรมหลักสูตร หลักสูตรที่น4าสนใจคือ หลักสูตรเซเว4น หลักสูตรกีฬา หลักสูตร
ศิลปะบันเทิงและการแสดง อีกส4วนหนึ่งที่กรมยกในที่ประชุมการบริหารจัดการ SMLD
คือ คํานึงถึงศักยภาพผูเรียนรายบุคคล และใน รร.อบจ.ชร.มีหองเรียน ๑ หอง คือ
หองเด็กเกเร เด็กกลุ4มนี้จะถูกฝkกเรื่อง IT การตัดต4อวีดีโอ ถ4ายภาพ หลักคิดคือ ใหเด็ก
ไดเรียนรู ทํางาน และไดเงิน ดังนั้น เด็กกลุ4มนี้จะถนัดในเรื่องการทําเอกสาร การจัดทํา
Powerpoint ในส4วนของโปรแกรมกีฬา รร.อบจ.ชร. ติดทีมชาติมากที่สุดในประเทศ
ขณะนี้มีเกือบ ๔๐ คน อีกส4วนหนึ่งที่กรมกําลังเอาแนวคิดของ รร.อบจ. ไป คือ จัดสรร
งบให อบจ.แต4ละแห4ง ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คือมีระบบหองเรียนออนไลน+ ปSนี้นําร4อง
๕๐ จังหวัด และจะขยายผลใหกับโรงเรียนเทศบาลต4อไป
ขอเชิญกองแผนฯ ครับ
ทางกองแผนฯ ขณะนี้ ร อร4 า งขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ4 า ยประจํ า ปS
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จ ะเขาสภาฯ ในวันที่ ๑๒ กันยายน นี้ และการจัด ทํ า
รูปเล4มเอกสารซึ่งไม4ทันปSงบประมาณนี้
ขออนุญาตเปRนเรื่องสืบเนื่องในเรื่องการออกคําสั่ง อบจ.ชร. โดยใหนําคําสั่ง
ที่นายกฯ ลงนามไปติดในสมุดคําสั่งภายในสัปดาห+ที่ไดมีการลงนาม ปรากฏว4ายังไม4ได
นําไปติดในสมุด จึงขอแจงให ผอ.กอง ทุกกอง /หน.ฝEาย กําชับใหถือปฏิบัติตามที่ได
แจงตามที่ประชุม
ในส4วนของการแจงขอมูล การเงินแต4ละเดือน นอกจากการประชุมหัวหนา
ส4วนราชการแลว ขณะนี้ไดมีการจัดทําปฏิทินในการรายงานผลการดําเนินงานของ
แต4 ละกอง โดยไดมี การอบรมใหความรูเมื่ อสั ปดาห+ที่ผ4า นมา ซึ่ งเจาหนาที่ สามารถ
บันทึกและเปhดดูกิจกรรมที่ไดดําเนินการของแต4ละกอง เพื่อใหการดําเนินการเปRนไป
ดวยความเรียบรอยและถือปฎิบัติเปRนแนวทาง
การขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต+ และรถยนต+ ไดดํ า เนิ น การเสวนาเปR น มติ จ าก
ที่ประชุมแลว จึงขอนําเรียนในที่ประชุมเปRนเรื่องสืบเนื่อง
การเบิกจ4ายงบประมาณ เปRนไปตามที่ผูอํานวยการกองคลัง และผูอํานวยการ
กองพัสดุฯ ไดนําเรียนในเบื้องตน ซึ่งนอกจากเปRนการเบิกจ4ายแบบปกติและยังมีส4วน
ที่ตองถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะ
ไดสรุปเปRนครั้งคราวต4อไป
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เชิญกองการเจาหนาที่
จากที่ไดเสนอโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร+จากการประชุมครั้ง
ก4อน สรุปโครงการที่ไดเสนอ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป:องกันและแกไข
ปJญหาน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอย4างมีส4ว นร4วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปSงบประมาณ
๒๕๖๑ ในหนา ๕ จะเห็นไดว4ามีเพียงผูเขียนโครงการ ตามขอบัญญัติจะเปRนของกอง
ส4ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต แต4 ใ นทางปฏิ บั ติ เ ปR น กองป: อ งกั นฯ สํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล4 า ว
นอกจากเสนอโครงการแลว จะตองกําหนดตัวชี้วัด ค4าเป:าหมาย และระดับค4าคะแนน
ดวย ในวันนี้กองการเจาหนาที่ และเจาของโครงการ ขอนําเรียนในที่ประชุมเพื่อจะได

๘

ประธานฯ
หน.รัชนี
หน.เชิดทรง
หน.รัชนี

ผอ.กองป:องกันฯ
หน.เชิดทรง
หน.สป.อบจ.
หน.รัชนี
ผอ.กองป:องกันฯ

รองฯ นุชนารถ
หน.รัชนี
รองฯ นุชนารถ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานฯ
หน.สป.อบจ.

พิจารณากําหนดตัวชี้วัดร4วมกัน ซึ่งคะแนนในขอนี้จะมีอยู4 ๕ คะแนน และไดกําหนด
ตัวชี้วัดคร4าวๆ ไว มี ๕ คะแนน แยกย4อยเปRน ๑๐ ขอ
ขอใหทุกท4านไดพิจารณาคะแนน ตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดแรก เปRนการประเมินความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ซึ่งถาไดค4าเฉลี่ยไม4เกินรอยละ ๙๕ ได ๑ คะแนน ไม4เกินรอยละ ๙๐ ได ๐.๕ คะแนน
คือเปRนการคิดตัวชี้วัดและใหคะแนนตัวเองเพื่อใหสอดคลองกับโครงการ
โครงการนี้ไดนําเขาในที่ประชุม ก.จ.จ. หรือยัง
ยัง ไม4 ไ ดนํ า เขาที่ ป ระชุ ม เนื่ อ งจากการเสนอโครงการตองเสนอพรอมกั บ
ตัวชี้วัด แต4ในการประชุมหัวหนาส4วนราชการ ในเดือนที่แลวเสนอเฉพาะชื่อโครงการ
แต4ยังไม4ไดกําหนดตัวชี้วัด ในครั้งนี้จึงไดนํากลับมาอีกครั้งเพื่อกําหนดตัวชี้วัด เพื่อจะได
นําเสนอ ก.จ.จ. ภายในเดือน กันยายน ค4ะ
ในการเสนอตัวชี้วัด ควรจะมีการประชุมซักซอมกันก4อน
เนื่องจากโครงการนี้ ตองชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ ดวยค4ะ
ในหัวขอนี้ตองเสนอก4อน เห็นว4าเหมาะสมแลว แต4ตองพิจารณารายละเอียด
ประกอบดวย
ตองเสนอทั้งโครงการพรอมกับตัวชี้วัด
ในส4วนของโครงการนี้ ยังไม4ไดผ4านทางสภาฯ และระหว4างกองทั้งสองกอง
จะตองทํางานร4วมกัน และในส4วนของฝายแต4ละพื้นที่จะไม4เหมือนกัน พื้นที่ของตนน้ํา
กลางน้ํา ทายน้ํา จะขอนําโครงการนี้กลับไปพิจารณาก4อนในการที่จะทํางานร4วมกัน
ของสองกอง และเปR น โครงการที่ ต องเสนอ ก.จ.จ. จะตองเปR น การทํ า งานแบบ
บูรณาการร4วมกันขององค+กร ขออนุญาตหารือกับเจาของโครงการและกองที่เกี่ยวของ
ในขั้นตนก4อนค4ะ
โครงการที่ตองเสนอ ก.จ.จ. มีการกําหนดระยะเวลาหรือไม4
ตามระเบียบฯ ภายในเดือนกันยายน จะมีช4องระบุว4าถามีเหตุผลความจําเปRน
เสนอวันอื่นได
ในการประชุมครั้งก4อน ไดเห็นชอบโครงการนี้แลวที่จะนําเสนอ ก.จ.จ. และ
พิ จ ารณาจากตั ว ชี้ วั ด คิ ด ว4 า ทุ ก ท4 า นน4 า จะเห็ น ชอบดวย ในหลั ก การขอใหทุ ก ท4 า น
เห็นชอบก4อน ในส4วนของกองส4งเสริมฯเปRนห4วงท4านสมาชิกฯ จะแปรญัตติในเรื่องนี้
จะตองใชเหตุผลและความจําเปRนที่จะนําเสนอต4อสภาฯ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
วิธีการดําเนินการเปRนอย4างไร เหมาะสมหรือไม4
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบดําเนินการตามที่เสนอ
เรื่องอื่นๆ
เชิญสํานักปลัดฯ
เปR นเรื่องของกิ จกรรมที่มุ4งเนนสรางความรัก และความสามัคคี เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรี กําหนดใหวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปS เปRนวันพระราชทานธงชาติไทย
รวมทั้งกําหนดใหมีการประดับตกแต4งธงชาติไทยในวันดังกล4าว สําหรับ อบจ.เชียงราย
ไดแทรกกิจกรรมการจัดอบรมต4 างๆ ในพื้นที่ และจะดําเนินกิจ กรรมรองเพลงชาติ
เชิญธงชาติในวันจันทร+ของทุกสัปดาห+ เวลา ๐๘.๓๙ นาที การแต4งกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสวมหมวก

๙

หน.สป.อบจ.

หน.พิมณพรรธน+

ประธานฯ
มติที่ประชุม

ขออนุญาตสรุปเรื่องในการประชุมครั้งนี้
๑.การเร4งรัดการเบิกจ4ายของแต4ละกอง/สํานัก
๒.การประชุมสภาฯการจัดทําร4างขอบัญญัติ ขอใหจัดเตรียมขอมูลเสนอใน
วาระ ๒ วาระ ๓ ต4อไป
๓.พื้นที่ในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ สนามบินเก4า
ส4วนที่บุคลากรของ อบจ. ไดรับผิดชอบมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ไดใหสําเร็จลุล4วง
หากมีปJญหาอุปสรรค ใหรายงานต4อผูบังคับบัญชาโดยเร็ว
๔.การเสวนาที่ผ4านมา
๔.๑ เรื่องการอยู4เวรยาม ไดกําหนดพื้นที่เปRน ๒ รูปแบบ คือ
- พื้ น ที่ ร อบนอก รปภ. เปR น ผู ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ อยู4 ใ นความ
ควบคุมดูแลของ พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ
- พื้นที่ในอาคาร แยกเปRน ๒ กะ คือ ช4วงเวลากลางวัน และกลางคืน
ในส4วนของกะกลางวัน เปRนเจาหนาที่คลินิกเซนเตอร+ กะกลางคืน เปRนเวรยามรักษา
สถานที่ร าชการ ปฏิบัติหนาที่เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ส4วนเวรวันหยุด วันหยุด
นักขัตฤกษ+ จะเปRนเวรของขาราชการ/พนักงานจาง หญิง เวรที่อยู4เวลา ๑๖.๓๐ น. จะ
รั บมอบกุญ แจจากเจาหนาที่ค ลิ นิก เซนเตอร+ และส4 ง มอบกุ ญ แจในวัน ถั ดไปใหกั บ
เจาหนาที่คลินิกเซ็นเตอร+ เวลา ๐๘.๓๐ น. ในการอยู4เวรกลางคืน เวลา ๒๔.๐๐ น.ให
ปhดประตูเลื่อน
๔.๒ การจอดรถ ขณะนี้มีพื้นที่จ อดรถโดยรอบบริเวณ โดยมีพื้นที่
บริเวณถนนผิวจราจรที่กําหนดใหเปRน ขาว-ดํา ซึ่งจอดไดถาวร เหลือง-ขาว จอดได
ชั่ว คราว พื้ นที่ ดานหนาสํ าหรั บผู ที่ม าติ ดต4 อราชการ โรงจอดรถไดจั ดทํ าพื้ นที่ไวให
สํา หรับ ผูที่ มาติ ดต4 อเสี ยภาษี จึงขอความร4ว มมื องดเวนการจอดบริเวณนี้ ส4 ว นของ
รถจักรยานยนต+ ไดมีผูเสนอมาใหจอดเปRนระเบียบ ใหจอดบริเวณพื้นที่โดยรอบได แต4
ระมัดระวังในการจอดและไม4ใหกีดขวางการจราจร
ขออนุญาตท4านประธานฯ ขอนําเรียนปรึกษา เรื่องจิตอาสาในลักษณะของ
อบจ. เปR น หน4 ว ยงานใหญ4 กรณี ที่ จ ะสมั ค รจิ ต อาสาอยากใหทางกองป: อ งกั น ฯ
เปR น ศูน ย+ก ลาง เพราะมี จํา นวน ๘ ภารกิ จ แจงเวี ย นแต4 ละกอง ผู ที่ ป ระสงค+ส มั คร
จิ ตอาสา และมี ศูน ย+ก ลางที่ จ ะลงทะเบี ย นของอํา เภอเมือ ง เนื่ องจากมี ทั้ง หมด ๘
ภารกิจ
ใหแจงทุกกองแจงบุคลากรในสังกัด ประกาศรับสมัครจิตอาสา
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบดําเนินการตามที่เสนอ

๑๐

ป<ดประชุมเวลา ๑๕.๐๐น.
(นางสาวศุภิดา เวียงเงิน)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพิมณพรรธน+ จินดาขัด)
หัวหนาฝEายบริหารงานทั่วไป
ผูรายงานการประชุม
(นายดรุณพัฒน+ อินดี)
หัวหนาสํานักปลัดองค+การบริหารส4วนจังหวัด

