รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
ครั้งที่ 2 / 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมอาเภอเชียงคา ที่ว่าการอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
****************************************
ลาดับ
1
2
3
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7
8
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ – สกุล
นายจรัญ กาญจนาปัญญานนท์
นายวีระศักดิ์ ศักดิ์แก้ว
นายปริพัฒน์ สกาวเดือนฉาย
นายกฤษดาพล นามพรม
นายสีต๋วน สายฉลาด
นายอนุชา กาติ๊บ
นางทองหล่อ สวัสดิเทพ
นายณรงค์ศักดิ์ ผ่องสินธุ์
พ.ต.ปิยะ สิทธิฤาชัย
นายจุน บัติปัน
ส.ต.อ.วีรพงษ์ ทะลือ
นายยุทธ ใจชุม
นายมงคล พรมมาบุญ
นายมารค์ มงคล
นายสมเพชร นิยมธรรม
นายสมชาย มะกาว
นายสิโรจน์ สมณะ
นายดนัย วงศ์ราษฎร์
นางศรินยาพร กองยา
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
นายชาญชัย เนตรแก้ว
นางศรีประภา มีสุข
นางพัฒนา เที่ยงศักดิ์อนุกุล
นายอภิชัย หมู่ก้อน
น.ส.จักษณา ปัญญาสิทธิ์

หน่วยงาน/ตาแหน่ง
นายอาเภอเชียงคา
วนอุทยานถ้าสะเกิน
โครงการบ้านเล็กฯ
โครงการบ้านเล็กฯ
อบต.เจดีย์คา
นายก อบต.อ่างทอง
พัฒนาการอาเภอเชียงคา
รอง ผอ.โรงเรียนเชียงคา
สัสดีอาเภอเชียงคา
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ
กองร้อย ตชด.326
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ผู้จัดการ ธกส.เชียงคา
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
ประมงอาเภอเชียงคา
แทน นายก ท.ต.เวียง
แทน นายก ท.ต.ฝายกวาง
ผู้ช่วยผู้จัดการ ธกส.บ้านทราย
แทน นายก ท.ต.เวียง
ปศุสัตว์อาเภอเชียงคา
รองนายก อบต.แม่ลาว
นายกเทศบาลตาบลหย่วน
เกษตรอาเภอเชียงคา
หน.สนง.คุมพระพฤติ เชียงคา

ลายมือชื่อ
จรัญ กาญจนาปัญญานนท์
วีระศักดิ์ ศักดิ์แก้ว
ปริพัฒน์ สกาวเดือนฉาย
กฤษดาพล นามพรม
สีด๋วน สายฉลาด
อนุชา กาติ๊บ
ทองหล่อ สวัสดิเทพ
ณรงค์ศักดิ์ ผ่องสินธุ
ปิยะ สิทธิฤาชัย
จุน บัติปัน
วีรพงษ์ ทะลือ
ยุทธ ใจชุม
มงคล พรมมาบุญ
มารค์ มงคล
สมเพชร นิยมธรรม
สมชาย มะกาว
สิโรจน์ สมณะ
ดนัย วงศ์ราษฎร์
ศรินยาพร กองยา
นฤเบศ วงศ์ราษฎร์
ชาญชัย เนตรแก้ว
ศรีประภา มีสุข
พัฒนา เที่ยงศักดิ์อนุกุล
อภิชัย หมู่ก้อน
จักษณา ปัญญาสิทธิ์

หมายเหตุ

ลาดับ
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
น.ส.นงลักษณ์ สุนันต๊ะ
นายเอนก เนตรทิพย์
นางสุพิน ไทยสะเทือน
จ.ส.อ.ธีรพงษ์ เงินเย็น
นายเจษฎา พีพงษ์
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หน่วยงาน/ตาแหน่ง
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
กานันตาบลหย่วน
ท้องถิ่นอาเภอเชียงคา
ร.17 พัน 4
ปลัดอาเภอเชียงคา

ลายมือชื่อ
ไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
นงลักษณ์ สุนันต๊ะ
เอนก เนตรทิพย์
สุพิน ไทยสะเทือน
.ธีรพงษ์ เงินเย็น
เจษฎา พีพงษ์

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
- นายจรัญ กาญจนาปัญญานนท์ นายอาเภอเชียงคา กล่าวเปิดการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้นาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เรื่องก่อนวาระการประชุม การบูชาพระรัตนตรัย / ไหว้พระสวดมนต์
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- การจัดตั้งผ้าป่าเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคเอกชน/ประชาสังคม ครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง/ติดตามผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เชียงคา)
- เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย จะดาเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตให้เต็มพื้นที่
76 จังหวัด โดยจะประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนของบประมาณ กรมฯ แจ้งให้ชะลอการดาเนินโครงการไว้จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ
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3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) งานด้านป้องกัน (ฝ่ายความมั่นคง)
- การขับเคลื่อนโครงการประชาร่มเย็น model
อยู่ในระหว่างการจัดทาแผนเพื่อจะออกดาเนินงานในขั้นตอนประชารัฐ
หมู่บ้านปลอดยาเสพติดที่จะต้องดาเนินการ 9 ขั้นตอน ในช่วงหลังจากที่เสร็จ
สิ้นงานอนุสรณ์ ผู้เสียสละฯ
(2) งานด้านการปราบปราม (สภ.เชียงคา)
- ฝากหน่วยงาน อปท.ประชาสัมพันธ์ไปทางหมู่บ้านสาหรับงานอนุสรณ์ฯ ในการ
มาเที่ยวให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยปลูกฝังในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีไม่มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
2.1) เรื่องการทะเลาะวิวาทชกตีกันในงานและการทะเลาะวิวาทกันของกลุ่ม
วัยรุ่นที่มาเที่ยวงานมีเรื่องตีกันในงานเมื่อถูกจับได้จะมีการปรับเงินเข้าหมูบ่ ้าน
ของผู้ที่มีเรื่องทั้งคนตีละคนถูกตี
2.1) ให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์มาเที่ยวงานอนุสรณ์ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
และสวมหมวกนิรภัย (กันน๊อค) ด้วย
- สถิติคดี 4 กลุ่ม ในห้วงเดือน มกราคม 2561
1. คดีเกี่ยวกับร่างกายและเพศ=มีคดีข่มขืนกระทาชาเราเกิดขึ้นเป็นคนจาก
พื้นที่อื่นเข้ามาเช่าหออยู่ได้มาร้องทุกข์แต่ในขณะนี้ได้ถอนคาร้องทุกข์
ไปแล้ว
2. คดีเกี่ยวกับทรัพย์=มีการร้องเรียนการฉ้อโกงไม่จ่ายเงินปันผลบ้านปี้
จานวนเงิน 1,300,000 บาท มีประชาชนมาร้องเรียน 44 ราย
3. คดีความผิดพิเศษ=มีคดีละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้ากระเป๋าลอกเลียนแบบ 3 คดี
4. คดีความผิดต่อรัฐ=คดียาเสพติด 30 คดี วันที่ 26 ม.ค. 2561 ได้ตรวจยึด
ฝิ่นได้ 3 กิโลกรัม
- มีหน่วยงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับเรื่องน้ามันสาหรับผู้ประกอบการน้ามันให้ไป
ตรวจสอบกิจการของตนเองและทาให้ถูกต้อง
- ส่วนเดือน มกราคม ได้มีการกรวดขันในช่วงปีใหม่ จับคดีเมาแล้วขับได้ 71
คนยึดรถไป 71 คัน
(3) งานด้านการบาบัดฟื้นฟู (สาธารณสุขอาเภอ)
(4) งานด้านบริหารจัดการ (งานปกครอง)
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3.3 ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(ธกส./สนง.อ.)
(1) รูปแบบของมาตรการพัฒนา “คุณภาพชีวิต” ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(ธกส.สาขาเชียงคา)

(2) ผังการรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ
(3) ลงทะเบียนอบรมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ธกส.สาขาบ้านทราย)
3.4 การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561
- ได้รับหนังสือคาลั่งจากทางกองทัพภาคที่ 3 ที่ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์อานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับภาค ส่วนหน้าและการจัดตั้งศูนย์
อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับจังหวัดโครงสร้างใหญ่ๆ
ในระดับภาคมีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้อานวยการศูนย์ศูนย์ในระดับจังหวัดมีผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการศูนย์แสดงว่าในระดับกองทัพภาคได้ให้
ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในส่วนของศูนย์
ปฏิบัติการอาเภอได้มีการเน้นย้าใน 4 เรื่อง
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ที่ประชุม

1. ด้านอานวยการได้มีการจัดตั้งศูนย์ในภาคอาเภอและระดับท้องถิ่น
2. ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทาป้ายจานวน 20 ป้าย ทางสถานีวิทยุ
3. ด้านการปฏิบัติจัดตั้งชุดราดตระเวนของหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ
4. ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
3.5 การขับเคลื่อนนโยบายเมืองปลอดภัย (ความปลอดภัยในท้องถนน)
- แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
(ฉบับที่ 7)
1. ให้ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี ควบคู่กับ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บ
(Admin) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง
วันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเสียชีวิตภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ และ
รายงานให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาทราบ
3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอและอปท.ทุกแห่ง
ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อทราบปัญหา
อุ ป สรรค์ ใ นการด าเนิ น งาน และก าหนดแผนงานแนวทาง มาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาอุบั ติเหตุทางถนน ให้ ส อดคล้ องกั บข้อ เท็จ จริง ที่เกิ ดขึ้ น
ในพื้นที่
4. ให้อาเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง มีการวิเคราะห์
ถอดบทเรียนโดยละเอียด และนาไปกาหนดแนวทาง มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่ โดยมีการขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างเข้มข้น
5. ให้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดตาม
การปฏิบัติ กาหนดมาตรการแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกาหนดให้
เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสาคัญของจังหวัด
6. ให้อาเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสั มพัน ธ์การด าเนิน การปฏิ บัติการป้องกั นและลดอุบัติ เหตุท างถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (จังหวัดพะเยา) ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
3.6 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โครงการประชารัฐรวมใจพะเยาไร้
ขยะเปียก
รับทราบ
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เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงคา
1) การจัดตั้งผ้าป่าต้นไม้
- ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมการเพาะกล้าไม้เตรียมไว้
นาไปปลูกเพื่อคอบคลุมพื้นที่สีเขียวให้แก่ทางหมู่บ้านทางชุมชน สาหรับ
การทอดผ้าป่า
- กรอบระยะเวลาดาเนินการเพาะกล้าไม้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อจะได้นาไปปลูก
ในช่วงหน้าฝนช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม
2) ขอเชิญหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจส่งราวงย้อนยุคเข้าประกวดในงานของดีศรีภูซาง
ประจาปี 2561
- อาเภอภูซางได้จัดการประกวดราวงย้อนยุค ในงานของดีศรีภูซาง ประจาปี 2561
ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดราวงย้อนยุค สามารถติดต่อ
สอบถามเกี่ยวกับกาหนดการหรือเกณฑ์การประกวดได้ที่ สานักงานอาเภอเชียงคา
โทร.054-451335 ต่อ 102
3) การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กาหนดเสด็จฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2561 เวลา 10.50 น. ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
บ้านปางพริก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ทั้งนี้ได้กาหนดเส้นทางสารองใน
กรณีที่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถยกตัวขึ้นได้ คือ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตี้ดูเมนอาเภอปง-อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา-อาเภอเทิง-อาเภอเมือง
เชียงราย-อาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดยกาหนดจุดพักรถ
คือ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคา จ.พะเยา เพื่อให้การเตรียมการ
รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามเส้นทางเสด็จฯสารอง ประดับตกแต่ง
ธงชาติ ธงประจาพระองค์ พระฉายาลักษณ์ ตั้งโต๊ะหมู่ ตกแต่งผ้า หน้าหน่วยงาน
4) กาหนดการติดตามตรวจเยี่ยม โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ บ้านหนองห้า อ.
เชียงคา จ.พะเยา
- หมายกาหนดการของท่านองค์มนตรีที่มาตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดาริ วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2561 เดินทางมาถึงโครงการ เวลา 10.00 น. โดยนั่งเฮลิคอปเตอร์จาก
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เชียงรายมา ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรและหน่วยงาน จากนั้นเยี่ยมชม
ดาเนินงานโครงการรับฟังบรรยายการสรุป จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ที่
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ บ้านหนองห้า หลังจากนั้นเดินทางไปต่อที่ ภูชี้ฟ้า
5) งานบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง
- ด้วยจังหวัดพะเยา กาหนดจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงาเมืองประจาปี 2561 ขึ้น
ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
1. การจัดนิทรรศการของอาเภอเชียงคา
2. การบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขบวนแห่ของ
อาเภอไปร่วมขบวน วันที่ 5 มีนาคม 2561 ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางจังหวัดขอให้มีจานวนคน 100 คนขึ้นไปขอให้มีการจัดรูป
ขบวนให้มีคุณภาพและมีแนวคิดสร้างสรรค์มีดนตรีนาขบวนแห่ของอาเภอขบวน
กลองสะบัดชัย ขบวนบายศรีเครื่องสักการะ ทางจังหวัดกาหนดให้วันขบวนแห่ไป
ร่วมกันพร้อมกันเวลา 17.00 น
1. จัดขบวนแห่ไปร่วม
2. ออกร้านอาเภอ
3. การแสดงนิทรรศการในแต่ละวัน
4. ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง
รับทราบ
(2) งานอานวยความเป็นธรรม
1) โครงการศูนย์ดารงธรรมนาสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน
- กรมที่ดินได้จัดทาโครงการ “ศูนย์ดารงธรรมนาสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน” โดย
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) หมายเลข 0 2141 5555
จานวน 10 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการเพิ่มช่องทางการรับแจ้งข่าวสาร
ชี้แจงข้อสงสัยในปัญหาด้านที่ดินให้ประชาชนเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น หากเป็นกรณี
ทีม่ ีปัญหาความซับซ้อนหรือมีการกระทาความผิด ไม่สามารถชี้แจงปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้จาเป็นต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่
กรมที่ดินจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปพบผู้ติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ภายใน 3 วัน
รับทราบ
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(3) ฝ่ายความมั่นคง
- แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
(ฉบับที่ 7)
1. ให้ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี ควบคู่กับ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บ
(Admin) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่
3 มกราคม 2561 ซึ่งเสียชีวิตภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดเหตุและรายงานให้
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาทราบ
3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอและอปท.ทุกแห่ง ถอดบทเรียน
ผลการดาเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค์ในการ
ดาเนินงาน และกาหนดแผนงานแนวทาง มาตรการ ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
4. ให้อาเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง มีการวิเคราะห์ถอด
บทเรียนโดยละเอียด และนาไปกาหนดแนวทาง มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
โดยมีการขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างเข้มข้น
5. ให้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดตาม
การปฏิบัติ กาหนดมาตรการแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกาหนดให้
เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสาคัญของจังหวัด
6. ให้อาเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์การดาเนินการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 (จังหวัดพะเยา) ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
รับทราบ
4.2 ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอเชียงคา
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา และ
สาขาบ้านทราย
1) โครงการชาระดีมีคืน
- ตามมติ ครม. วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ ธกส.ดาเนิน
มาตราการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรรายย่อยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสร้าง
แรงจุงใจให้กับลูกค้ามีวินัยทางการเงินช่วยลดภาระการชาระหนี้ให้กับเกษตรกร
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ที่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
- เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน มีหนี้เงินกูคงเหลือ
รวมทุกสัญญา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 300,000 บาท โดยไม่
นับรวมเงินกู้นโยบายรัฐ และมีสถานะหนี้ปกติไม่เป็นหนี้ค้างชาระ
เงื่อนไข
- ถ้าเกษตรกรชาระหนี้ได้ตามกาหนดและครบถ้วนครบถ้วน ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะได้รับคืนเงินในส่วนของ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 30 ของจานวนดอกเบี้ยที่ได้รับการชาระ ส่วนการคืน
ในกรณีลูกค้ามีหนี้คงเหลือก็จะคืนให้ในลักษณะผลัดชาระหนี้ที่เหลือให้
กรณีที่ลูกค้าไม่มีหนี้เหลือแล้วจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้
2) แจ้งเปลี่ยนชื่อสาขา จากสาขาบ้านทรายเป็น สาขาพระนั่งดิน ที่อยู่ 139 ม.2 ต.เวียง
อ.เชียงคา จ.พะเยา โทร 054-452361 โทรสาร 054-452215 ต่อ 14
3) ธ.ก.ส.สาขาพระนั่งดินจะย้ายที่ทาการสาขาไปแห่งใหม่ ในวันที่ 9 เมษายน 2561
รับทราบ
(2) สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
1) สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่
จังหวัดพะเยา

- โรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูล ๑ – ๒๐ ม.ค.๒๕๖๑ พบผู้ป่วย ๓๐๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย
๖๓.๙๑ ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยมากสุด
คือ ๕- ๙ ปี อาเภอเชียงม่วนมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคืออาเภอภูกามยาว และ
อาเภอเมืองพะเยา สถานการณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น

- โรคปอดบวม ข้อมูล ๑ – ๒๐ ม.ค.๒๕๖๑ พบผู้ป่วย ๑๒๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย
๒๖.๑๕ ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยมากสุด
คือ ๖๕ ปีขึ้นไป อาเภอเชียงคามีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคืออาเภอแม่ใจ
และ อาเภอปง สถานการณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง
2) แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคโดยรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อน
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ รพ.สต.ตาบลเจดีย์คา บริการในพื้นที่ตาบลหย่วน เจดีย์คา และ
ร่มเย็น วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ รพ.สต.ฝายกวาง บริการในพื้นที่ตาบลเวียง ฝายกวาง
แม่ลาว และตาบลทุ่งผาสุข วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ รพ.สต.ตาบลเชียงบาน บริการใน
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- 10 พื้นที่ตาบลเชียงบาน น้าแวน และอ่างทอง
รับทราบ
(3) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเชียงคา
1) การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การ
ท่องเที่ยวชุมชน
- กรมฯ แจ้งจัดสรรให้ทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี 2561 การท่องเที่ยว
ชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีการสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน
เป็นโครงการระยะสั้นดาเนินการ 6 เดือน (1 เม.ย. – ก.ย.61 ) โดยให้
อาเภอพิจารณาหมู่บ้านเป้าหมายอาเภอละ 3-5 หมู่บ้าน อ.เชียงคา ได้พิจารณา
คัดเลือกหมู่บ้านตามกรอบศักยภาพของชุมชน จานวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านสันปู่เลย ม.8 ต.อ่างทอง
งบประมาณ
2,800,000 บาท
2. บ้านเปื๋อยเปียง ม.14 ต.หย่วน งบประมาณ
2,800,000 บาท
3. บ้านทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน
งบประมาณ
1,655,000 บาท
4. บ้านทุ่งบานเย็น ม.13 ต.หย่วน งบประมาณ
3,530,000 บาท
5. บ้านประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น งบประมาณ
1,425,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
12,290,000 บาท
2) การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2561
- ขอให้หมู่บ้านที่ยังส่งไม่ครบดาเนินการส่งให้ครบ ไม่เกินวันที่ 10 ก.พ.61
รับทราบ
(4) สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคา
1) การดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้
เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคาได้ดาเนินการรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษา
เสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวนเกษตรกร
1,093 ราย พื้นที่ปลูกจานวน 5,803.25 ไร่
2) การดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561
- สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคาได้ดาเนินการรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561 จานวนเกษตรกร 65 ราย
พื้นที่ปลูกจานวน 580.25 ไร่ ดังนี้ ตาบลเวียง 1 ราย พื้นที่ 4 ไร่ ตาบลอ่างทอง
64 ราย พื้นที่ปลูก 576.25 ไร่

- 11 (5) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
- ประกาศของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ เรื่องห้ามมิให้เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เวียงลอเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจะเกิดปัญหาไฟไหม้ป่าทาให้เกิดหมอกควัน
ในอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า ซึ่งประกาศดังนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 ถึง
30 เมษายน 2561 ในท้องที่ที่ติดรอบเหนือเขตป่า ตาบลน้าแวน ตาบลทุ่งผาสุข
ตาบลฝายกวาง
2. กรณี ที่ไม่ ส ามารถหลี ก เลี้ ย งได้ ก่อนเข้า ไปในเขตรัก ษาพั นธ์สั ตว์ป่ าเวี ยงลอให้
ประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาดาเนินการและแจ้งให้กานันผู้ใหญ่บ้านในเขต
การปกครองทราบ และ ห้ามไม่ให้นาวัดถุที่ทาให้เกิดไฟเข้าไปในเขตรักษาพันธ์
สัตว์ป่ าเวีย งลอโดยเด็จขาดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
รองนายก ท.ต.เวียง
- ฝากเรื่องการรักษาความปลอดภัยในงานอนุสรณ์ฯ อยากให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยเพราะเคยมีคลิปวีดีโอของงานปีที่ผ่านมามีทหารทาร้ายประชาชน
แต่เจ้าหน้าที่ตารวจไม่สามารถห้ามได้ประชาชนที่เข้ามาห้ามก็ถูกทาร้ายไปด้วย ฝาก
ให้ประสานองค์กรและคนที่อยู่ในหน่วยงานจากคนที่มีเรื่องให้มารักษาความ
ปลอดภัยในงานให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย
- นายอาเภอฝากหากมีบ้านไหนมีการเรื่องการทะเลาะวิวาทชกตีกันในงานและการ
ทะเลาะวิวาทกันของกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวงานมีเรื่องตีกันในงานถูกจับได้จะมีการ
ปรับเงินเข้าหมู่บ้านของผู้ที่มีเรื่องทั้งคนตีละคนถูกตี
เกษตรอาเภอเชียงคา
- แจ้งผลประกวดพืชผลผลิตทางการเกษตรคณะกรรมการจากจังหวัดพะเยาเป็น
กรรมการในการให้คะแนน การประกวดมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ กล้วยน้าว้าเครือ
ใหญ่/ฟักทอง/ฟักเขียว/และการปลูกผักในภาชนะ ทั้งหมดมี 4 รางวัล ผลที่ออก คือ
รางวัลที่ 1 เงินสด 1,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เงินสด 700 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินสด 300 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
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*ประเภทกล้วยน้าว้าเครือใหญ่
รางวัลที่ 1 นายอนุสรณ์ อ่อนนวล บ้านเลขที่ 20 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงคา
รางวัลที่ 2 นางศิริพร สว่างฉวาล บ้านเลขที่ 10 หมู่ 9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
รางวัลที่ 3 นายสนัด ไชยแก้ว บ้านเลขที่ 10 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงคา
รางวัลชมเชย นายกิติศักดิ์ ประกวดงาม หมู่ 9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
*ประเภทฟักทอง
รางวัลที่ 1 นางคณิฐฐา สุโลธรรม หมู่ 9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
รางวัลที่ 2 นายบุญเลิศ ปอกปลา หมู่ 9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
รางวัลที่ 3 นางศิริพร สว่างฉวาล หมู่ 9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
รางวัลชมเชย นางจาลอง ใจนึก ตาบลหย่วน อ.เชียงคา
*ประเภทฟักเขียว
รางวัลที่ 1 นางบัวชอน สมฤทธิ์ ตาบลหย่วน อ.เชียงคา
รางวัลที่ 2 นายบุญเลิศ ปอกปลา หมู่ 9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
รางวัลที่ 3 นางเงิน ชีวะพันธุ์ หมู่ 9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
รางวัลชมเชย นางคณิฐฐา สุโลธรรม หมู่ 9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
*ประเภทการปลูกผักในภาชนะ
รางวัลที่ 1 นางพัชนี จิตประพัฒน์ ตาบลหย่วน อ.เชียงคา
รางวัลที่ 2 นางกิติมา ปลาควร ตาบลหย่วน อ.เชียงคา
รางวัลที่ 3 นายสุกิจ ปลาควร ตาบลหย่วน อ.เชียงคา
รางวัลชมเชย นางสุข พินโญ ตาบลเชียงบาน อ.เชียงคา
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
6.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอเชียงคา
6.2 การประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 3/2561
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอเชียงคา
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
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ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธงชัย เสาหิน)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางพจนา นามพรม)
ปลัดอาเภอเชียงคา

