๑

รายงานการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.นายบรรเจิด ภูสมศรี
๒.นายสมชาติ วัฒนากล้า
๓.นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
๔.นางสายใจ ไปรเวท
๕.นางรัชนี ชูบุบผา
๖.นางสายสมร ทิพย์โพธิ์
๗.นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
๘.นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด
๙.นางสาววรรณพัชร จินดาขัด
๑๐.นายวัฒนา ทันเรือน
๑๑.นางสาวสุพิน สมบูรณ์ชัย
๑๒.นางสาวอัมไพวรรณ มณี
๑๓.พ.จ.ท.ฐกร ถิระกิจธนขจร
๑๔.นายเกียรติคุณ จันทร์แก่น
๑๕.นางสาวบุญญาพร นาคนิล
๑๖.นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย
๑๗.พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ
๑๘.นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ
๑๙.นางสาวพราวศรี เฟื่องฟู
๒๐.นายไพรัช โจลัตสาห์กุล
๒๑.นายบุญสม ฤกษ์อุดม
๒๒.นางทัชชา สามัคคีนิชย์
๒๓.นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ
๒๔.นายอดิศร กาจินา
๒๕.นายดรุณพัฒน์ อินดี
๒๘.นางสาวไพรวรรณ์ อารีย์
๒๙.นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป (แทน หน.ฝ่ายนโยบายฯ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
หัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุฯ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

๒

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร
๒.นางสาวสายสมร ชื่นใจ
๓.นางอนงค์ เยาว์ธานี
๔.นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม
๕.นายประจวบ สายเมืองนาย
๖.ดร.ศราวุธ สุตะวงค์
๗.นายนิมิตร อ้อเจริญ
๘.นางจิตรา กาวี
๙.นายสุวิทย์ กวินวิวฒ
ั น์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพฯ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
ผู้อานวยการ ร.ร.อบจ.เชียงราย
นายช่างโยธา อาวุโส
หัวหน้าฝ่ายประชุมสภาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้า
ฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.การประชุ ม สั ม มนาตามโครงการเสริ ม สร้ า งการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการ
ปฏิบั ติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยกาหนดการจัดการสั มมนาระหว่างวันที่
๔ -๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้ องประชุมธรรมปัญญา ชั้น ๒ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับ
เกียรติจากสานักงาน ปปท. / ผอ.ตรวจเงินแผ่นดิน / สนง.ปปช.ชร / หม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี มาให้ความรู้และร่วมสัมมนา
๒.คณะวิจัยของ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาขอข้อมูลซึ่งจะมาในวันที่ ๔
กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ โดยกองแผนฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกกองจัดเตรียมข้อมูล ประเมิน
จากการวิจัย เพราะฉะนั้นขอให้ทุกกองจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนวันที่คณะวิจัยจะมาถึง

มติที่ประชุม

รับทราบ ดาเนินการตามประธานฯ ที่ได้เสนอในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
สาเนารายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ

เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ แจ้งการประกาศใช้แผนดาเนินงานของ อบจ.เชียงราย ปีงบ ๒๕๕๙
๓.๒ การเตรียมจัดเวทีประชาคมจังหวัดประจาปี ๒๕๕๙
๓.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ปีงบ ๒๕๕๙
๓.๔ รายงานผลตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจาปี ๒๕๕๘
๓.๕ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบ ๒๕๕๙
๓.๖ เชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯประจาปี ๒๕๕๙
ขอให้กองแผนฯ อธิบายเพิ่มเติมใน ข้อ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓ ในที่ประชุมครับ

๓

นางทัชชา (กผง.)

น.ส.ปราณปรียา (กผง.)

น.ส.บุญญาพร (กผง.)

ประธานฯ
น.ส.พิมณพรรธน์

ขออนุ ญ าตในส่ ว นของการแจ้ ง ประกาศในเรื่ อ งของแผนด าเนิ น งานซึ่ ง ทาง
อบจ.เชียงรายได้จัดทาเป็นประจาทุกปีอยู่แล้ว และได้ประกาศไปเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๘ เนื้อหาสาคัญคือเป็นแผนปฏิบัติงานของแต่ละกอง ซึ่งได้แจกจ่ายไปแต่ละกองแล้ว
แผนดาเนินงานนอกจากจะมีแผนดาเนินงานของ อบจ.เชียงราย นอกจากนั้นยังมีแผนของ
ส่วนราชการต่างๆ ๒๐ กระทรวงหลักด้วยกันที่อยู่ในแผนดาเนินงานของเราทั้งหมด จึงขอ
ความร่ ว มมือ ทุกกองได้ต รวจสอบว่าแผนด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย ที่มี อยู่ไ ด้ไ ป
ซ้าซ้อนของหน่วยราชการอื่นหรือไม่ เพื่อที่จะได้นาไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของข้อบัญญัติ
ต่อไป
ในข้อ ๓.๒ การเตรียมจัดเวทีประชาคมจังหวัดประจาปี ๒๕๕๙ มีหนังสือสั่งการ
เมื่อวัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ในเรื่ องเกี่ ยวกับการเตรียมงาน ได้ จัดการเตรี ยมงาน
คืบหน้าพอสมควรแล้ ว ในเรื่องของหนังสื อเชิญหัว หน้าส่ว นราชการทุกหน่วยงานของ
จังหวัดเชียงราย รวมทั้งประชาคมในส่วนของแต่ละตาบลๆ ละ ๒ คน ทั้งหมด ๗๐๐ ท่าน
ตอบรับ มาประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ คน ซึ่งจะจัดงานในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (อาคารคชสาร)
๓.๓ รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ปี ง บ ๒๕๕๙
ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ ได้ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง หมด ๑๐๘ โครงการ รวมงบประมาณทั้ ง สิ้ น
๒๖,๐๓๙,๒๒๐ บาท ได้เ บิก จ่ ายไปแล้ ว ๒๙ โครงการ เป็ นเงิน ๗,๖๐๓,๐๐๐ บาท
ดังนั้นจะเหลือโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๗๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๔๓๖,๒๒๐ บาท
๓.๔ รายงานผลตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาฯ ประจาปี ๒๕๕๘
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาสามปีและข้อบัญญัติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามประมวลผล
ได้คัดเลือกโครงการในการติดตามประมวลผลแผนฯ จากทั้งหมด ๕๒ โครงการ ที่ทาการ
เบิกจ่ายเสร็จสิ้น คัดเลือกเหลือ ๓๒ โครงการ ในการออกติดตามประมวลผล ในเรื่องของ
การประเมิ น ความพึ่ ง พอใจ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง หมด ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการที่ประชาชนร้องขอ แล้วจัดทาเป็นรูปเล่ม
ให้ น ายก อบจ. เป็ น ผู้ ล งนามประกาศใช้ ณ วั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาฯ ซึ่ ง รู ป เล่ ม เมื่ อ ท าเสร็ จ จะจั ด ส่ ง
รายงานให้คณะกรรมการฯ ผอ.กอง และ สจ. ทุกท่านได้ทราบ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงานผล ข้อ ๓.๕ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ปีงบ ๒๕๕๙ ซึ่งผลคะแนนของการประเมินฯ ประจาปี ๒๕๕๘
๓.๕ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสฯ ปี ง บ ๒๕๕๗
ซึ่ ง ผลคะแนนของการประเมิ น ฯ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ตามแบบส ารวจใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ Evidence-based) จากคะแนน ๑๐๐ คะแนน อบจ.เชียงราย ได้ ๖๙.๐๕
คะแนน โดยแยกออกเป็นหัวข้อ ดังนี้
๑.การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อละ ๑๐๐ คะแนน (ของ กพส.)
EB๑ : หน่วยงานมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๑๐๐ คะแนน
EB๒ : หน่วยงานมีการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ ๑๐๐ คะแนน
EB๓ : การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕ คะแนน
๒.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB๔ : การดาเนินงานตามคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
๑๐๐ คะแนน

๔

น.ส.บุญญาพร (กผง.)

นางทัชชา (กผง.)

ประธานฯ

๓.ความเป็นธรรม / ไม่เลือกปฏิบัติ
EB๕ : ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ๑๐๐ คะแนน
๔.การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน) (ของ กผง.)
EB๖ : ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน ๑๐๐ คะแนน
๕.การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ของ สป.อบจ.)
EB๗ : หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักฯ
๑๐๐ คะแนน
๖.การตอบสนองข้อร้องเรียน
EB๘ : หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร ๘๐ คะแนน
๗.การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
EB๙ : หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร
๑๔.๒๙ คะแนน (ขอให้ กจ. เมื่อมีการจัดการอบรมขอให้นาหัวข้อเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าไปเป็นหัวข้อในการอบรมด้วย)
EB๑๐ : หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างไร ๓๓.๓๓ คะแนน
EB๑๑ : หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ ๕๐ คะแนน
การวิเ คราะห์ การด าเนินงานแผนดาเนิ นการการป้อ งกันและปราบปราม ในส่ ว นของ
EB๑๐ เดิ ม นั้ น สป.อบจ. ได้ ด าเนิ น การในปี ๕๗ – ๕๘ ในปี ๕๙ กผง.ได้ บ รรจุ เ ข้ า
ในแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ขอฝากให้ กผง. ได้ดาเนินการวิเคราะห์
การดาเนินงานแผนดาเนินการการป้องกันและปราบปรามให้ด้วย
ตั้งแต่ที่จัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดไว้อยู่แล้ว ว่าให้แต่ละกอง
ต้องส่ งโครงการหรือแผนดาเนินงานเข้ามา เพราะฉะนั้นต้องเป็นหน้าที่ของ สป.อบจ.
ที่ จ ะต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานในการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานแผนด าเนิ น การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แล้วจัดทานามาส่งให้กองแผนฯ เพื่อบรรจุเข้าไปในแผนฯ ต่อไป
การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ใช่อานาจหน้าที่ของ กผง.
ซึ่ง กผง. มีหน้าที่บูรณาการโครงการของแต่ละโครงการ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เท่านั้น
ถ้าหากทาง สป.อบจ. จะดาเนินการในเรื่องการวิ เคราะห์การดาเนินงานแผนดาเนินการ
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ เ รี ย กประชุ ม หรื อ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละด้าน มาร่วมกันทาเพราะเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องขององค์กร แต่ว่าคน
ที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้น ต้องเป็น สป.อบจ. ในการจัดทาและดาเนินการทั้งหมด
นับจากมีแผนพัฒนาสามปี แผนแม่บทแผนใหญ่ยังมีแผนย่อยอีก ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าของแผนควรจะมีการติดตาม ว่ามีการดาเนินการแล้วหรือไม่อย่างไร
๓.๖ เชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯประจาปี ๒๕๕๙
ได้แจ้งในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แล้ว
มีอีกเรื่องคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการาธารณะของ อบจ.ชร. ถือว่าเป็น
เรื่ องที่มี ความส าคัญ ต่อ องค์ก รของเรา เพราะทางส านั ก งานปลั ด นายกรัฐ มนตรี โดย
สนง.คณะกรรมการการกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้มีการว่ าจ้าง
ม.จุฬาฯ จะทาเกณฑ์ชี้วัดค่าเป้าหมายขั้นต่าของการบริการาธารณะของ อปท. ได้ขอความ

๕

อนุเคราะห์เข้าพบเพื่อจัดเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ นายก อบจ.
ชร. หน.สป. และผอ.กอง ทุกกอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ โดยได้จัดทา
บันทึกแจ้งเวียนให้ทุกกอง ทราบแล้ว และควรจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมและเสร็จก่อนวันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งต้องเตรียมข้อมูลดังนี้
๑.ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชกรรม
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สป.อบจ.
๒.ข้อมูลพื้นฐานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กศว.
๓.ข้อมูลพื้นฐานด้านการวางแผนส่งเสริม การท่องเที่ยว หน่ว ยงานที่
รับผิดชอบ คือ กสช.
๔.ข้อมูลพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กศว.
๕.ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กปภ.
๖.ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการทาผังเมือง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ กช.
๗.ข้อมูลพื้นฐานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือ กสช.
๘.ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นการจั ด การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กสช.
๙.ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นประชากร อั ต ราก าลั ง ของ อปท.และข้ อ มู ล
ด้านการคลัง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สป.อบจ. และ กค.
มติที่ประชุม

รับทราบ ดาเนินการตามทีไ่ ด้เสนอในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานฯ

เรื่อง เพื่อพิจารณา / ถือปฏิบัติ
๔.๑ เนื่องจากได้ร่วมประชุมกับทางจังหวัด และได้รับเรื่องความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะเรื่ องแหล่ ง น้ าที่ มี ความประสงค์อ ยากให้ อบจ.ชร. เข้ า ไปช่ ว ย
แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยทางจังหวัดได้เน้นย้ามาตลอดว่าให้ทาง อบจ.ชร.เตรียมพร้อมเรื่อง
สถานการณ์ภัยแล้ง โดยภารกิจที่ได้รับมาคือ การหาแหล่ งน้า การขุดเจาะบ่อบาดาล
การพัฒ นาเป่า ล้ า งบ่อ จึ งขอให้ กช. ช่ว ยอธิบายถึ งมาตรการการแก้ปั ญหาในเรื่ องนี้
ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เร่งรัดทาง อบจ.ชร. ให้เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว
ในเรื่องนี้ขอให้ ทาง กปภ.นาเสนอมาตรการให้ความช่ว ยเหลื อประชาชนก่อน
และตามด้วยมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ กช.
ในส่ ว นของ กปภ.ที่ ผ่ า นมาได้ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ เ ดื อ ดร้ อ นในเรื่ อ งของ
กระสอบทราย ซึ่ ง แนวทางในการแก้ ปั ญ หา เมื่ อ วิ เ คราะห์ ดู แ ล้ ว เป็ น การแก้ ปั ญ หา
ที่ ไ ม่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี ก รณี เ กิ ด ปั ญ หาการแย่ ง น้ ากั น ระหว่ า งพื้ น ที่ ต้ น น้ ากั บ พื้ น ที่ ป ลายน้ า
ซึ่งเมื่อนากระสอบทรายไปวางกั้นน้าทาเป็นฝายเก็บน้า จะทาให้พื้นที่ปลายน้าไม่มีน้าใช้
เพราะน้าจะไปกระจุกอยู่ที่พื้นที่ต้นน้า ดังนั้ นจึงมีแนวทางหารือการแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน คือ ให้มีการเจาะบ่อบาดาล และเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ได้ลงสารวจ
พื้น ที่ในเขตอาเภอพาน บริเวณตาบลแม่อ้อ สั นมะเค็ด เหมืองง่า และอาเภอป่าแดด

ผอ.กช.
ผอ.กปภ.

๖

ผอ.กช.

ประธานฯ

นางทัชชา (กผง.)
ประธานฯ

ทั้งอาเภอ จากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องปัญหาภัยแล้ ง
จึงขอหารือในที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
จากการเข้าร่วมประชุมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ได้ข้อมูลหลายๆ หน่วยงานว่า
สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงราย ค่อนข้างวิกฤต เนื่องจากแม่น้ากับเขื่อนมีปริมาณ
น้าที่ลดลง โดยเฉพาะเขื่อนแม่สรวย เป็นเขื่อนที่บรรจุน้า ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้
เหลือประมาณ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากคาบอกกล่าว ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เขื่อนแม่สรวยจะใช้น้าไม่ได้ โดยมีผ ลกระทบกับพื้นที่การใช้น้าในการเกษตรประมาณ
๔ – ๕ อาเภอ คือ พาน แม่ลาว ป่าแดด ต่อเนื่องไปอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พื้นที่
เหล่านี้ต้องดาเนินการหาน้ามาใช้เอง โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ถึง ปี ๒๕๖๐ จะวิกฤตขึ้นไปอีก
เนื่องจากเขื่อนแม่สรวยไม่สามารถกัก เก็บน้าได้ เพราะได้เกิดรอยร้าวในช่วงแผ่นดินไหว
ที่ผ่ านมา ในขณะนี้ได้ งบประมาณของ คสช. ไปซ่อมแซมเขื่อน เริ่ม ซ่อมแซมตั้ งแต่ ปี
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จึงทาให้ไม่สามารถระบายน้าไปยังพื้นที่การเกษตรต่างๆ ได้
จากการส ารวจพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ ทั้ ง ในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน ได้รวบรวมคาร้องขอของแต่ละอาเภอในเรื่องการประสบปัญหาภัยแล้งว่ามี
ความต้องการให้ความช่วยเหลือ รวบรวมตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.คาร้องขอขุดเจาะบาดาล
๒.คาร้องขอเป่าล้างบาดาล
๓.คาร้องขอเครื่องสูบน้า
๔.คาร้องขอขุดลอกคู คลอง อ่างเก็บน้า ฝาย
ในเรื่องให้ความช่วยเหลือ ทาง กช. ได้ ดาเนินการทาในข้อที่ ๑ และ ๒ คือการขุดเจาะ
บาดาลกับการเป่าล้างบาดาล ซึ่งได้ดาเนินการในเขตที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วบางพื้นที่
ส่วนเครื่องจักรที่นามาใช้ได้ทาการยืมมาจากเขต ๑๐ ลาปาง โดยทางเขต ๑๐ ลาปาง
ได้ ท วงคื น เพื่ อ ใช้ ใ นเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตนเอง เพราะทาง จ.ชร. ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เขต
รับผิดชอบในการดูแลของเขต ๑๐ ลาปาง
เรื่องภัยแล้งจะอาศัยน้าผิวดินอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องอาศัยน้าใต้ดินด้วย ในการ
ดาเนินการแต่ละครั้งต้องทาการยืมเครื่องจักรหรือเครื่องมือในการดาเนินการแก้ปัญหา
ภัยแล้งจากหน่วยงานอื่น เห็นควรที่จะมีเครื่องจักรหรือเครื่องมือเป็นของ อบจ.ชร.เอง
จึงขอความเห็นชอบในที่ประชุมว่าควรจัดหาเครื่องจักรหรือเครื่องมือ ในการใช้แก้ปั ญหา
ภัยแล้งหรือไม่ โดยให้กองที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ในการตั้งจ่ายงบประมาณในส่วนนี้ จะต้องตั้งงบประมาณในการจัดซื้อในส่วนไหน
ในการตั้ง จ่า ยงบประมาณ เห็ น ควรน างบประมาณในการช่ว ยเรื่อ งภั ยหนาว
มาดาเนินการในส่วนนี้ก่อน ซึ่งเราไม่ได้จ ะละเลยในการช่วยเหลือเรื่องภัยหนาว แต่เรา
น ามาแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นก่ อ น นั่ น คื อ ปั ญ หาภั ย แล้ ง โดยใช้ แ นวทางการ
ตั้งงบประมาณของ สตง.

มติที่ประชุม

รับทราบ ดาเนินการตามทีไ่ ด้เสนอในที่ประชุม

นางรัชนี (กจ.)

๔.๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ (โบนัส)
ในการประเมินโบนัสได้แต่งตั้งคณะการในการเก็บรวบรวมโบนัส โดยได้แต่งตั้งให้ทุกกอง

๗

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบในที่ประชุมร่วมพิจารณารายชื่อว่า
เห็นชอบในรายชื่อที่แต่ละกองส่งมาหรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ เห็นชอบตามรายชื่อที่ได้เสนอในที่ประชุม

ประธานฯ

การปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ.ชร. อยากหารือว่าในการลงนามหนังสื อ
เห็นควรให้ปลัดผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ.ชร. ดาเนินการลงนามหนังสือแทนได้
การลดขั้นตอนการดาเนินงาน เห็นควรจะมีรูปแบบการวิเคราะห์งานว่าภารกิจ
ของแต่ละกองมีงานใดบ้าง ที่จะมอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหาร (นายก อบจ.ชร.) และ
เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งาน
ผู้อานวยการกองสามารถลงนามหนังสือในเรื่องของงานธุรการ ที่ ไม่มีประเด็น
หรือเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา สามารถดาเนินการแทนนายก อบจ.ชร.ได้ โดยยกเว้นเรื่อง
การเบิกงบประมาณและเรื่องฏีกาต้องให้ นายกฯ ดาเนินการลงนามเท่านั้น
ขอแจ้งในที่ประชุมวันนี้ ว่า สป.อบจ. จะดาเนินการสารวจภารกิจหน้าที่ของ
แต่ละกอง เพื่อจะพิจารณาการมอบอานาจให้ ผอ. ปลัด.อบจ. รองปลัด.อบจ. เพื่อปฏิบัติ
ราชการแทน นายก อบจ.ชร. ในเรื่องของการบริการประชาชน

ผอ.กศว.
ประธานฯ
หน.สป.

มติที่ประชุม

รับทราบ ดาเนินการตามทีไ่ ด้เสนอในที่ประชุม

น.ส.สุพิน (กค.)

ขอความร่วมมือทุกกอง ในเรื่องการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีอยู่ ๒ ประเด็น คือ
๑.การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน ถ้ามีการขีดฆ่าหรือลบ ของความร่วมมือ
ผู้จัดทาลงนามกากับทุกครั้งที่มีการแก้ไข โดยเฉพาะสัญญา
๒.การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ขอความร่วมมือทุกกองจัดส่งฎีกา
ภายในวันที่ ๑ ของเดือน
ขอเรียนถามว่า ได้มีหนังสือของสานักงบประมาณฯ หรือไม่ว่าให้ดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในปีงบฯ ๒๕๕๙ ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จได้ สานัก.งปม.จะดึงงบประมาณกลับคืนทั้งหมด
กพส.ได้ดาเนินการในเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับมา ๔ โครงการ
มีถนนแอสฟัล ท์ ติก ๒ โครงการ อาคารเอนกประสงค์ ๑ โครงการ และอาคารเรีย น
๑ โครงการ ในส่วนของถนนแอสฟัลท์ติก ๒ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ในเรื่ อ งของอาคารเรี ยนและอาคารเอนกประสงค์ ได้ มีการขออนุมั ติปรั บเปลี่ ยนแบบ
ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนการประกาศหาผู้รับจ้าง
หนังสือสั่งการลองสอบถามดูว่า วันที่ ๓๑ มกราคม ถ้าไม่ลงนามสัญญาจะดึง
งบประมาณคืนหมด แต่ว่าเป็นเรื่องของการสอบราคาไม่เกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเกิน ๒ ล้าน
จะไม่ดึงเงินคืน แต่ของ อบจ.ชร.ไม่มีโครงการที่ดึงเงินคืน
ขอเสนอในเรื่องเกี่ยวกับครุภัณฑ์ รวมทั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้างขอให้เร่งดาเนินการ
ในข้อตกลงการจัดหาครุภัณฑ์ให้มีข้อสรุปว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร
เนื่องจากมีหลายๆ กองมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับครุภัณฑ์ จึงขอหารือในที่ประชุม
เรื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะให้ แต่ละกองจัดหาด้วยตนเอง หรือ ให้ กพส.ดาเนินการ
จัดหาในกรณีของเครื่องคอมพิวเตอร์

นางทัชชา (กผง.)
ผอ.กพส.

ผอ.กช.
ผอ.กศว.
น.ส.สุพิน (กค.)

๘

ผอ.กพส.
ผอ.กศว.
ประธานฯ

ผอ.กพส.
หน.สป.
ผอ.กช.
ผอ.กพส.

กรณีของเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าราคาไม่เกิน ๕ แสนบาท สามารถกระจายให้
แต่ละกองดาเนินการเองได้
ถ้าไม่เกิน ๕ แสนบาท น่าจะให้แต่ละกองดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองได้
ให้แต่ละกองสารวจ ว่ามีความต้องการคอมพิวเตอร์ หรือไม่ แล้วให้รวมตัวเลข
ก่อนว่ารวมกันเกิน ๕ แสนบาทหรือไม่ ถ้าไม่เกิน ๕ แสนบาทก็ให้ แต่ละกองจัดหาเอง
ก็ไม่ขัดข้อง แต่มีข้อสังเกตว่า หากตัวคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แล้วราคาแตกต่างกันมาก
มีความเป็นไปได้หรือไม่
น าเรี ย นท่ า นประธ านฯ คุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ อ งนั้ น ทางกระทรวง ICT
ได้กาหนดราคามาตรฐานกลางไว้ แล้ ว ควรจะอยู่ ในมาตรฐานของทางกระทรวง ICT
ซึ่งราคาจะไม่แตกต่างกันมากนัก
ในการจะด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
โดยยึดให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เห็นด้วยในการที่ให้แต่ละกองจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เอง เพราะแต่ละกองใช้
คอมพิวเตอร์ในคุณสมบัติของเครื่องไม่เหมือนกัน โดยวงเงินต้องไม่เกิน ๕ แสนบาท
เห็นด้วยในการให้แต่ละกอง ดาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์โดยวงเงินต้องไม่เกิน
๕ แสนบาท และต้องเป็นไปตามการกาหนดราคามาตรฐานกลางของกระทรวง ICT

มติที่ประชุม

รับทราบ ดาเนินการตามทีไ่ ด้เสนอในที่ประชุม ดังนี้
๑.การจัดส่งเอกสารเบิกจ่า ยเงิน ถ้า มีการขีดฆ่า หรือลบ ของความร่วมมือ
ผู้จัดทาลงนามกากับทุกครั้งที่มีการแก้ไข โดยเฉพาะสัญญา
๒.การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ขอความร่วมมือทุกกองจัดส่งฎีกาภายใน
วันที่ ๑ ของเดือน
๓.ให้แต่ละกองจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เอง โดยวงเงินต้องไม่เกิน ๕ แสนบาท
และต้องเป็นไปตามการกาหนดราคามาตรฐานกลางของกระทรวง ICT

ระเบียบวาระที่ ๕
ผอ.กกส.อบจ.

เรื่องอื่นๆ
ด้ ว ยนางสวย วงษา มารดาของนายสมเพชร วงษา สมาชิ ก สภา อบจ.ชร.
เขตอ าเภอเวี ย งป่ า เป้ า ได้ ถึ ง แก่ ก รรม ตั้ ง ศพบ าเพ็ ญ กุ ศ ลทุ ก วั น ณ วั ด ศรี สุ ท ธาวาส
อ.เวียงป่าเป้า กาหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อบจ.ชร.ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมในคืนวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ ทาง อบจ.ชร.ได้ จั ด เตรี ย มรถตู้ ไ ว้
๒ คัน และจะเริ่มออกเดินทางเวลา ๑๗.๐๐ น.
มี ห นั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มให้ ป ระกาศแผนฯ ในเดื อ นพฤษภาคม ในเรื่ อ งของการ
ประสานแผนต้องเสร็จสิ้ น ในเดือ นมีนาคม ปีนี้ขอความร่ว มมือให้ ทุ กกองเสนอแผนฯ
ให้เร็วกว่าปีที่แล้ว
การตั้ ง งบประมาณในเรื่ อ งของรายจ่ า ยประจ า ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน
ได้มีการดาเนินการโอนลดโอนเพิ่มกัน สาเหตุเนื่องจากการตั้งงบประมาณไว้เป็นจานวน
เท่ า เดิ ม ถ้ า หากเกิ ด การโอนลดโอนเพิ่ ม ก็ จ ะท าให้ เ กิ ด การเสี ย คะแนนในส่ ว นนี้ ไ ป
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกกองตั้งงบประมาณตามความเป็นจริง โดยเฉพาะรายจ่ายประจา
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สป.อบจ. ได้จัดทาโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ
เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรม โดย สนง.คุ ม ประพฤติ จ.ชร. ร่ ว มกั บ อบจ.ชร. ณ ห้ อ งประชุ ม

หน.สป.
นางทัชชา (กผง.)
น.ส.ปราณปรียา (กผง.)

หน.สป.

๙

ธรรมปัญญา พิธีเปิด ๐๙.๐๐ น. ขอเรียนเชิญ หน.ส่วนราชการทุกท่าน โดยได้ทาหนังสือ
แจ้งไปแต่ละกองแล้ว
มติที่ประชุม

-ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น.

(นายศิริชัย แก้วนาค)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้รายงานการประชุม

(นายดรุณพัฒน์ อินดี)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

