
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ครั้งที่ 1/2563 
ประจ าเดือน มกราคม 2563 
วันที่  3  มกราคม 2563 

ณ สวนไม้งามริมน้ ากก  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

******************** 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนุชนารถ   วดีศิริศักดิ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ประธานในที่ประชุม) 
2. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 
3. นางสายสมร        ทิพย์โพธิ์  หัวหน้าฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  
4. นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 
5. นางจิณดามาศฆ์     สุขะอาคม  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ 
6. นายวิรัตน์            วงศ์มา   นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 
7. น.ส.อัมพวา          ไชยเหล็ก  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
8. น.ส.พลิศาน์  เชื้อเมืองพาน  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
9. นางนรินทร์สิรี    พรหมโวหาร  นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ 
10. น.ส.พิชญากร เทพสาย   นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 
11. นายอนันตรักษ์ สลีสองสม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ  
12. น.ส.ภัทรปภา   จารุธีรากลุ  นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ 
13. นายนราธิป   ค าแก่น   นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 
14. นางลาลิตา           หม้อศรีชัย  นักจัดการงานทัว่ไป ช านาญการ 
15. นายอิทธิพล  บุญสะอาด  นักพัฒนาชุมขน ปฏิบัติการ 
16. น.ส.กาญจนา ธรรมสา   นักพัฒนาชุมขน ปฏิบัติการ 
17. น.ส.ศุภลักษณ์    มีลาภ   นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ 
18. น.ส.ธัญธิดา  อักษร   นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ 
19. นายนเรศ            อยู่ดี             เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน  
20. นายพิทักษ์พงศ์ แก้วมุกดา            เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน  
21. นายสิทธิพันธ์      จันธิมา   เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  
22. นางสายฝน          แก้วกันทา  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน   
23. นายธิติวุฒิ    แปงปุ๋ย   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน   
24. นายชนกานต์    สุทธสาร   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
25. นางสุพัตรา         มณีอินตา  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
26. น.ส.ศิรินภา    ราชล า    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  
27.นายเกรียงไกร วันไชยธนะวงศ ์  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  
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๒8. น.ส.เบญจวรรณ    อ้อปิมปา  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   
๒9. น.ส.เปรมสิณี       กิมสี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
30. น.ส.สิริลักษณ์       วงค์จินดา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
31. น.ส.ทองศรี          สิทธิวัง   คนงานทั่วไป 
32. นายธนภัทร   ทะรินทร์  คนงานทั่วไป 
33. น.ส.หนึ่งฤทัย    โกแสนตอ    เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ   
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นางแจ่มศรี  โกแสนตอ  นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ  
4. นายอนันตรักษ์  สลีสองสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ  
    
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานที่ประชุมฯ 1. สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 อวยพรให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองส่งเสริม       

คุณภาพชีวิต อบจ.เชียงราย  
 2. แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่จ านวน 2 ท่าน คือ 

    - นางสาวธัญธิดา  อักษร       ต าแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ 
    - นายพิทักษ์พงศ์  แก้วมุกดา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 15/2562 เดือน ธันวาคม 2562 ) 
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการประชุม (ครั้งที่ 15/2562 เดือน ธันวาคม 2562 ) 
มติที่ประชุม ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานเดือนที่ผ่านมา (การปฏิบัติงานในงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย ๒๐๑๙ ) 
4.1.1 ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นางอัมพวา ด้านโซนต้นไม้ 
 1. ผู้ประกอบการติดงานหลายแห่ง ท าให้ไม่สามารถมาร่วมงานตามก าหนดได้ 

          2. ได้ประสานงานกับผู้ประกอบการ มีผู้ประสงค์จ าหน่ายต้นไม้ รวมทั้งสิ้น 88 บูท          
และมาจ าหน่ายจริง จ านวน 66 บูท 

 3. การขนส่งต้นไม้ล าบาก เนื่องจากมีรถนักท่องเที่ยวจอดขวางเส้นทางเข้า – ออก 
 4. โซนจ าหน่ายสินค้า OTOP วางสินค้าทะลุด้านหลังร้าน  
 5. มีผู้ประกอบการที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จ านวน 64 บูท 
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นางจิณดามาศฆ ์ ด้านงานพยาบาล 
 1. ได้ประสานขอความร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ เข้าร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนฯ 
 2. ยาที่ใช้ปฐมพยาบาลภายในงานฯ บางส่วนใช้ยาของ อบจ.เชียงราย และสาธารณสุข

จังหวัด 
 3. ล้อเข็น (Wheelchair) ที่ใช้ภายในงานฯ มีจ านวน 5 คัน สามารถใช้งานได้จ านวน     

3 คัน และช ารุด จ านวน 2 คัน โดยเก็บไว้ส านักงาน อบจ.เชียงราย 
 4.1.2 ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 

นายนราธิป รายงาน ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า OTOP 
 1. ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า OTOP จ านวน 57 ร้าน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
    ประเภทเสื้อผ้า จ านวน 25 ร้าน 
    ประเภทของใช้ จ านวน 16 ร้าน 
    ประเภทอาหาร จ านวน 16 ร้าน 
นางสาวศุภลักษณ ์ รายงานงานมัคคุเทศก์ 

1. มัคคุเทศก์อาสาปีนี้ มีจ านวนน้อย ท าให้มัคคุเทศก์บางคนมีอาการป่วย ล้า จากการ         
ท างาน 

   2. มีการประชุมหลังปฏิบัติหน้าที่ ทุกวันก่อนกลับบ้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย          

เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม     
ครั้ งที่  2 และฉบับ เปลี่ ยนแปลงครั้ งที่  1 พ.ศ.2563 วันที่  7 มกราคม 2562         
เวลา 13.30น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ อบจ.เชียงราย 

นางสาวพลิศาน์ กองส่งเสริมคณุภาพชีวิต อบจ.เชียงราย  มีจ านวน 2 เรื่อง 
 1 . โค ร งก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ให้ กั บ บุ ค ล าก ร ด้ าน ก า รท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ                      

ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ เดิมเป้าหมายการจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง เป็นจ านวน 2 ครั้ง 
 2. การจัดการขยะ Zero Waste Project การต่อยอดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการบริหารจัดการขยะเชียงรายให้เป็นต้นแบบระดับภาคเหนือตอนบน 
(เพ่ิมเข้าแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม  14.00 น. 
 

ลงชื่อ..................................................... ผู้บันทึกการประชุม 
                  (นางสาวสิริลักษณ์  วงค์จินดา) 
 

     ลงชื่อ……………………………………………. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางลาลิตา  หม้อศรีชัย) 



 

 


