๑

รายงานการประชุมผูบริหารหัวหนาสวนราชการ
หัวหนาฝายในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมธรรมป2ญญา ชั้น ๒ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------ผูมาประชุม
๑.นายบรรเจิด ภูสมศรี
๒.นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
๓.นางอนงค) เยาว)ธานี
๔.ดร.เกียรติคุณ จันแก*น
๕.นางนภาภัณฑ) ต*วนชะเอม
๖.นางทัชชา สามัคคีนิชย)
๗.นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ
๘.นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
๙.นายนรินทร) หลาตัน
๑๐.นางสาวไพรวรรณ) อารีย)
๑๑.นางรัชนี
ชูบุบผา
๑๒.นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย
๑๓.นางสาวสุพิน สมบูรณ)ชัย
๑๔.นางสาวอัมไพวรรณ มณี
๑๕.น.ส.บุญญาพร นาคนิล
๑๖.นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ
๑๗.นางาสาวชฎากาญจน) สุรินทร)
๑๘.นายพิสษิ ฐพงษ) ปFญญาอินทร)
๑๙.พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ
๒๐.นางจิตรา กาวี
๒๑.นางสายสมร ชื่นใจ
๒๒.นายไพรัช โจลัตสาห)กุล
๒๓.นางนัทธยภรณ) เจี่ยงเพ็ชร)
๒๔.นายดรุณพัฒน) อินดี
๒๕.นางสาวพิมณพรรธน) จินดาขัด

รอง ป.อบจ. ปฎิบัติหนาที่ นายก อบจ.ชร. ประธานฯ
รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
ผอ.กองป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย)สิน
ผอ.กองกิจการสภา
ผอ.ส*วนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
หน.ฝDายสรรหาและบรรจุแต*งตั้ง รก. ผอ.กจ.
หัวหนาฝDายส*งเสริมและพัฒนาบุคลากร
หัวหนาฝDายวินัยและส*งเสริมคุณธรรม
หัวหนาฝDายการเงิน
หัวหนาฝDายบัญชี
หัวหนาฝDายตรวจติดตามและประเมินผล
หัวหนาฝDายงบประมาณ
หัวหนาฝDายจัดหาพัสดุ
หัวหนาฝDายเครื่องจักรกล
หัวหนาฝDายป6องกันฯ
หัวหนาฝDายประชุมสภาฯ
หัวหนาฝDายกิจการสภา อบจ.
หัวหนาฝDายก*อสรางและซ*อมบํารุง
นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รก.
หน.ฝDายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
หัวหนา สป.อบจ. เลขานุการ
หัวหนาฝDายบริหารงานทั่วไป/ ผูช*วยเลขานุการ

/ผูไมมาประชุม...

๒

ผูไมมาประชุม
๑.นางสายสมร ทิพย)โพธิ์
๒.นายประจวบ สายเมืองนาย
๓.นายอดิศร กาจินา
๔.นางสาววรรณพัชร จินดาขัด
๕.นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร
๖.นางสายใจ ไปรเวท

หัวหนาฝDายนิติการและการพาณิชย)
หัวหนาฝDายสํารวจ
หัวหนาฝDายทะเบียนพัสดุฯ
หัวหนาฝDายนโยบายและแผน
หัวหนาฝDายพัฒนาอาชีพฯ
หัวหนาฝDายจัดเก็บรายได

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

๑.นายวีระยุทธ คีลาวงค)
๒.นางวิลาวัลย) วงค)แกว
๓.นางรุ*งนภา พัวนุกุลนนท)
๔.น.ส.ธัญญพัทธิ์ ศิจิตต)
๕.น.ส.ศุภิดา
เวียงเงิน

รอง ผอ.รร.อบจ.
(แทน ผอ.รร.อบจ.)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน หน.ฝDายทะเบียนพัสดุ)
นิติกรชํานาญการ
(
แทน หน.ฝDายนิติกร)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายบรรเจิ ด ภู สมศรี รองปลั ด องค) การบริ หารส* ว นจั งหวั ด ปฏิ บั ติหนาที่
นายกองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย เปOนประธานการประชุมผูบริหารหัวหนา
ส*วนราชการ หัวหนาฝDายในสังกัดองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.การจัดงานถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุล าคม ๒๕๖๐
ที่ผ*านมา ซึ่งการจัดงานเปOนไปดวยความเรียบรอย และจังหวัดไดชมเชยทางองค)การ
บริหารส*วนจังหวัดเชียงรายที่ไดใหการช*วยเหลือการจัดงานเปOนไปดวยความเรียบรอย
สมพระเกียรติ
๒.โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทองค)การบริหารส*วนจั งหวัดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร)ชาติ ณ องค)การบริหารส*วนจังหวัดกระบี่ ในส*วนของ สมาชิก
สภา อบจ.ไดอนุ มัติใ หเดิน ทางไปราชการแลว ในส* ว นของขาราชการจะใหโควตา
หัวหนาส*วนราชการ และหัวหนาฝDาย หากท*านใดติดภารกิจไม*สามารถจะเขาร*วมได
สามารถส*งผูแทนได และในการปฏิบัติงานขอใหมีหัว หนาส*วนประจํากอง/สํานัก ๑
ท*าน หรือ หัวหนาฝDายรักษาราชการแทน
๓.การจั ด งานลอยกระทง ทางจั ง หวั ด ไดประชาสั ม พั น ธ) ใ หปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบอย*างเคร*งครัด ซึ่งไดมอบหมายใหกองป6องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการปล*อยโคมลอย ไดมีการกําหนดช*วงเวลา จึงขอใหถือปฏิบัติโดย
เคร*งครัด
๔.ไดรับนโยบายจากท*านผูว*าราชการจังหวัด ในการจัดงานประชารัฐ เปOนการ
จําหน*ายสินคา ผลิตภัณฑ)ของประชาชน ซึ่งท*านผูว*าฯ มีนโยบายใหทาง อบจ.เชียงราย
จัดตลาดจําหน*ายสินคา OTOP ของกลุ*มอาชีพต*างๆ ณ บริเวณศาลากลางหลังเก*า
ขอใหกองส*งเสริมฯ กําหนดรูปแบบการจัดงาน ขอใหมีการกําหนดช*วงระยะการจัด
งานที่แน*นอน อาจจะเปOนทุกวันศุกร) หรือ เดือนละ ๑ ครั้ง ขอใหกําหนดขึ้นมาเพื่อให
มีการดําเนินการอย*างสม่ําเสมอ

๓

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ
ผอ.กองป6องกันฯ

ประธานฯ

ผอ.กองคลัง

ประธานฯ
ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เปO น การรั บ รองประชุ ม ครั้ งที่ ๑๐ /๒๕๖๐ วั น ที่ ๖ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ ในรายละเอียดของรายงานการประชุม
ขอใหที่ประชุมไดพิจารณา และหากท*านเห็นว*ามีขอความใดที่ไม*ถูกตองและสอดคลอง
กับขอเท็จจริงขอใหแจงฝDายเลขาเพื่อจะดําเนินการแกไข
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เรื่อง เสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ
ขอเชิญกองป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในส*วนที่แจงใหทราบ อบจ.เชียงราย ไดประกาศแผนอัตรากําลัง ๓ ปU (พ.ศ.
๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓) ในส*วนที่ไดเสนอเพิ่มเติมกรอบงานเดิมมี ๒ งาน คือ
๑.ฝDายป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย งานป6องกันและบรรเทา
สาธารณภัย , งานรณรงค)การป6องกันภัย , งานบรรเทาสาธารณภัย ,งานศูนย)ควบคุม
ระบบโทรทัศน)วงจรปXด (CCTV) และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
๒.ฝD า ยสงเคราะห) แ ละฟ\] น ฟู ผู ประสบภั ย ประกอบดวย งานช* ว ยเหลื อ
ผูประสบภั ย , งานสงเคราะห) แ ละฟ\] นฟู ผู ประสบภั ย , งานฟ\] นฟู บูร ณะสิ่ ง ก*อสราง
สาธารณประโยชน) , งานการบริหารจัดการระบบ EMS และการสื่อสาร และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
ขอฝากกองป6องกันฯ เรื่องกิจกรรมต*างๆ ตามที่จังหวัดเรียกระดมพลในเชิง
โครงการบูรณาการ ไม*ว*าจะเปOนงานดานยาเสพติด หรืออาชญากรรมต*างๆ ส*วนใหญ*
เปO น การแจงทางโทรศั พ ท) ขอใหจั ด ส* ง บุ ค ลากรเขาร* ว ม ซึ่ ง เปO นกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น
บ*อยครั้ง และเพื่อใหทุกภาคส*วนไดมีส*วนร*วม เกิดความพรอมเพรียงกัน
เชิญ ผอ.กองคลัง ครับ
กองคลังขอแจงยอดสถานะการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประมาณ
การรายรับ ๙๒๘ ลาน ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนและเงินรายได ๗,๙๙๘,๒๐๐ กว*าบาท เบิก
ตัดปUกรณีก*อหนี้ผู กพัน ๒๐๙ โครงการ เบิ กจ*ายแลว ๘๓ โครงการ คงเหลือ ๑๒๖
โครงการ เปO น จํ า นวนเงิ น ๑๗๒,๙๗๐,๓๐๕ บาท ส* ว นกรณี ไ ม* ก* อ หนี้ ผู ก พั น ๓๓
โครงการ เปOนเงิน ๑๐๗,๔๐๒,๕๒๐ขณะนี้ยังไม*ไดดําเนินการ คาดว*าทางกองพัสดุจะ
ไดดําเนินการใหเสร็จสิ้นค*ะ ขอบคุณค*ะ
ปUนี้ถือว*าสถานะการคลังมีความคล*องตัวที่ดี ขอใหทุกกองวางแผนการเร*งรัด
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ
เชิญสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครับ
ในส*วนของสํานักการศึกษาฯ มีเรื่องรายงานแจงในที่ประชุมทราบ ในช*วง
เดือนตุลาคม เปOนงานพระราชพิธีเปOนส*วนใหญ* ปUนี้ไม*ไดร*วมงานลอยกระทงเนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายไม*มีการจัดงาน ตนปUงบประมาณ สํานักการศึกษาฯ ไดใหเจาหนาที่
ทุกส*วนไดสํารวจดานครุภัณฑ)และสิ่งก*อสราง รวมถึงพัสดุที่มีอยู*ว*ามีการชํารุดหรือ
พรอมที่จะจําหน*าย ขณะนี้อยู*ระหว*างช*วงดําเนินการ ในส*วนที่จะไดเร*งดําเนินการ
ในปUนี้ ไดมอบหมายใหเจาหนาที่วางแผน เรื่องหมวดที่ดินและสิ่งก*อสราง และในปU
๒๕๖๑ ทาง จ.เชียงราย เปOนเจาภาพการจัดการแข*งขันกีฬาแห*งชาติ ซึ่งตองมีการ
ปรับปรุงเรื่องของสถานที่ ในเบื้องตนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท*านผูว*าฯ จะไดมี
การประชุม และมีการดูความพรอมของสถานที่

๔

ประธานฯ
ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ

ประธานฯ
หน.ไพรวรรณ (รก.ผอ.กจ)

ประธานฯ

ผอ.กองแผนฯ

ขอใหทางสํานักการศึกษาฯ ไดจัดเตรียมขอมูลที่จะไดดําเนินการปU ๒๕๖๑
ส*วนที่ขาดเหลือใหนําเรียนในที่ประชุม เพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพ
ขอเพิ่มเติมรายละเอียด ในการตรวจความพรอมของสนามรอบแรก ไดรับ
หนังสือมาว*าจะตองมีการปรับปรุงดานใดบาง ซึ่งตองใชงบซ*อมแซมในส*วนที่มีครับ
เชิญกองการเจาหนาที่ครับ
กองการเจาหนาที่มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ คือ
๑.ปฏิ ทิ น และขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ หนาที่ ง านและเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง อบจ.เชียงราย ครั้งที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ขณะนี้อยู*ระหว*างการจัดทําบันทึกขอตกลง
รอบใหม* ซึ่งบางกองไดจัดส*งใหกองการเจาหนาที่แลว และขอเร*งรัดใหกองที่เหลือ
ดําเนินการจัดส*งดวยค*ะ
๒.ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอ
ขอรั บ เงิ น รางวั ล ประจํ า ปU อบจ.เชี ย งราย ประจํ า ปU ง บประมา ณ ๒๕๖๐
ซึ่งคณะกรรมการไดมีการประชุมการพิจารณาจ*ายเงินและจะไดนําเขาที่ประชุม ก.จ.จ.
เพื่อพิจารณาภายในเดือนนี้ ซึ่งมีคะแนนดังนี้
มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการได ๓๐ คะแนนเต็ม
มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ ได ๒๕ คะแนน
มิติ ที่ ๓ ดานประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการ จาก ๑๕ คะแนน ได ๑๒
คะแนน ส*วนที่ขาดคือการประหยัดพลังงานค*ะ
มิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองค)กรได ๒๐ คะแนนเต็ม
ในส*วนของ LPA ได ๑๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๙๑ คะแนน
ขอเพิ่ มเติ ม ในการประชุม ก.จ.จ. เมื่อวั น ที่ ๓๐ ตุล าคม ๒๕๖๐ ที่ผ*า นมา
ประธานฯ ก.จ.จ. มีขอทวงติงวาระการประชุม ก.จ.จ.เกี่ยวกับวันลา เช*น ขาราชการ
ที่ลาไปต*างประเทศตองรายงานใหผูว*าราชการจังหวัดทราบ ซึ่งที่ผ*านมาถามีการลาไป
ต*างประเทศไม*มีการรายงานใหทราบ และหากลาไปต*างประเทศตองมีการรายงาน
ก*อนไป ในเรื่ องการลาออกจากราชการ ของขาราชการและพนั กงานจางใชแบบ
เดียวกันโดยอนุโลมซึ่งตามหลักเกณฑ)ตองยื่นก*อนไม*นอยกว*า ๓๐ วัน ซึ่งจะมีหนังสือ
แจงมาอีกครั้งค*ะ
ในการลาออกไปประกอบอาชีพ ไม*ไดอยู*ตามเงื่อนไข แต*การลาไปลงสมัคร
เลื อ กตั้ง ทางการเมื อง หรื อการบรรจุ ตองเปO น ไปตามระเบีย บฯ ขอฝากกองการ
เจาหนาที่และส*วนราชการอื่นใหถือปฏิบัติโดยเคร*งครัดและใหเปOนไปตามเงื่อนไข
เชิญกองแผนและงบประมาณครับ
กองแผนฯ ขอแจงใหทราบ คือ
๑.การประกาศใชแผน อบจ.เชียงราย ประจํา ปUงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งได
ดําเนินการเรียบรอยแลว และไดประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒.การจั ด ทํ า ร* า งแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ๔ ปU (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากมีการตรวจสอบโครงการที่บรรจุอยู*ใน
แผนพั ฒนา ๔ ปU มี ข อความบางรายการที่ เปOน ประเด็ นสาระสํ า คั ญที่ เปลี่ ยนแปลง
จึงจําเปOนตองมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทางกองแผนฯ ไดประสานเปOนหนังสือเพื่อจะได
ประชุมซักซอม กองส*งเสริมฯไดมีการดําเนินไปแลวเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในวันที่ ๖ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ เปOนของสํ านักการช*า ง เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐น.
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ช*วงบ*ายเปOนสํานักการศึกษาฯ และ รร.อบจ.เชียงราย เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
นอกนั้นจะเปOนวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะมีสํานักปลัดฯ , กองกิจการสภาฯ ,
กองแผนฯ ,กองคลั ง ,กองป6 องกั นฯ , กองพั สดุ ฯ และกองการเจาหนาที่ ปฏิทิ นที่
กําหนดไวคร*าวๆ การถ*ายทอดความรูวันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกสํานัก/กอง
รวบรวมรายละเอียดส*งใหกองแผนฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองแผน
รวบรวม/วิ เ คราะห) วั น ที่ ๑๑-๑๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ จั ด ส* ง ร* า งแผนฯให
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ตรวจสอบความถู ก ตองของร* า งแผนฯ วั นที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐
จัดส* งร* า งแผนใหคณะกรรมการพัฒ นา อบจ.เชี ย งราย และประชาคมทองถิ่นตาม
สัด ส* ว น อบจ.เชียงราย พิ จ ารณาร* า งแผนฯ ภายในวั นที่ ๒๗ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.เชียงราย และประชาคมทองถิ่น เพื่อพิจารณาร*าง
แผนฯ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผูบริหาร อบจ.เชียงราย พิจารณาอนุมัติแผนฯ
และประกาศใช ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตรวจสอบความถูกตองของแผนฯ
และจัดทํารูปเล*มส*งประกาศไปสํานัก/กอง คณะกรรมการทุกคณะ ประชาคมทองถิ่น
ตามสัดส*วน ภายในวันที่ ๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓.การประกาศรายงานติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นา อบจ.เชี ยงราย
พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) ซึ่งไดจัดทําเปOนรูปเล*มเรียบรอยแลว และไดประกาศ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ในการประชุมแต*ละกองนั้น ผูเขาร*วมประชุมประกอบดวยใครบาง
ขณะนี้ไดจัดทําแบบตอบรับไปดวย ว*ามีใครที่จะเขาร*วมประชุม ทาง ผอ.กอง
ไดส*งเจาหนาที่ที่ไดจัดทําแผนฯ ในกอง เขาร*วมประชุม ค*ะ
ปFญหาประเด็นที่ตองเปลี่ยนแปลงคืออะไร
ในเรื่องของบางครั้ง ในงบประมาณที่ตั้งไวนอยกว*างบประมาณที่อยู*ในแผนฯ
กรณีที่งบประมาณของแผนฯ มีมาก และงบในขอบัญญัตินอยไม*ตองทําอะไร แต*ถา
งบประมาณในแผนฯ มาก แต*ในแผนฯมีนอย และไปทําในขอบัญญัติมาก ตองมีการ
เปลี่ยนแปลง และประเด็นเป6าประสงค)ของโครงการ เช*น โครงการฯ มี ๑๘ รุ*น แต*
เหลือเพียง ๑๕ รุ*น จํานวนลดลงตองเปลี่ยนแปลง และประเด็นการเพิ่มเติมขึ้นตอง
เปลี่ยนแปลงเช*นกัน จึงขอฝากทุกกอง/สํานัก ใหความสําคัญในการจัดทําแผนฯ เปOน
ลําดับตนๆ ในปUต*อไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพค*ะ
ในส* ว นสํ า นั ก การศึ ก ษาฯ ไดซั ก ซอมแนวทางเพื่ อ หารื อ กั บ เจาหนาที่
ในประเด็นปFญหาต*างๆที่พบ
เปO น การเริ่ ม ตนมาจากแผนฯ ๔ ปU เขาสู* ก ระบวนการจั ด ทํ า ขอบั ญ ญั ติ
โครงการที่ ต องดํ า เนิ น การ ขณะนี้ ที่ เ กิ ด ปF ญ หาเพราะก* อ นที่ จ ะเสนอโครงการให
ผู บริ ห ารอนุ มั ติ นั้ น จะผิ ด ในส* ว นที่ เ ปO น สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง ตองเขาสู* ก ระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความถูกตอง ในส*วนของสาระสําคัญมีอะไรบางคะ
เรื่องงบประมาณ เป6าประสงค)ของโครงการ วัตถุประสงค)ของโครงการ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงไป ตองเขาสู*กระกระบวนการเปลี่ยนแปลงค*ะ
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ก*อนที่จะจัดทําโครงการนั้น โดยเฉพาะสํานักการช*าง มีโครงการเปOนจํานวน
มาก และในส*วนของการเขาร*วมประชุมนั้น ซึ่งกองแผนฯจะไดซักซอมความเขาใจกับ
ผู ปฏิ บั ติ ขอใหพิ จ ารณาโครงการฯแต* ล ะโครงการใหมี ค วามสอดคลองกั น
กับงบประมาณ และตัวชี้วัดตองสัมพันธ)กัน
ในการจั ด ทํ า แผนฯ/โครงการต* า งๆ ขอใหพิจ ารณาปรั บแผนฯ ใหมี ค วาม
สอดคลองตรงกันครับ
มี ป ระเด็ น ปF ญ หาตั้ ง แต* ส* ว นกลางมา จะสั ง เกตุ ถ าเปO น ทองถิ่ น และอปท.
ทางส*ว นกลางจะใหทํา แผน ๔ ปU แต*ใ นส*วนของกรม เรื่ องแผน ๔ ปU ยังไม* ชัด เจน
บางประเด็นบางครั้งวางแผนไวเกี่ยวกับงบอุดหนุน โครงการที่พิเศษหรือเร*งด*วน ก็จะ
ส*งผลเรื่องการจัดทําแผนฯดวย ไดหารือกับกองแผนฯ เรื่องการศึกษา เพราะในฝDาย
งบประมาณเปO น อีก ส* ว น และฝD า ยวิ ช าการก็ เ ปO น อี ก ส*ว น จึ งไดสอบถามส* ว นกลาง
ว*าต*างส*วนต*างก็ใหเสนอไป รวมไปถึงเรื่องส*วนการศึกษา ทางส*วนกลางยังไม*มีความ
ชัดเจน
ถาพิจารณาจากปFญหา ในกระบวนการผลสัมฤทธิ์ของ อบจ.เชียงราย จะมีอยู*
๓ ระดับ มีผูจัดทําโครงการฯ , แผนฯ , และการจัดทําขอบัญญัติ ซึ่งทั้ง ๓ ส*วนตอง
เหมือนกัน ขั้นแรกผูจัดทําโครงการตองสําคัญที่สุด เพราะขอมูลต*างๆ ในการจัดทํา
แผน ตองมาจากผูจัดทําโครงการ ปFญหาที่เกิดขึ้นที่ผ*านมาเนื่องจากการเขียนโครงการ
ไม* ชั ดเจน จึ งควรใหความสํ า คั ญ ในขั้ นแรกคื อผู จัด ทํา โครงการ เพื่ อใหมีก ารแกไข
ในขอบัญญัตินอยที่สุด
ตามที่ท*านหัว หนาสํานักปลัดฯ ไดเสนอความเห็นมานั้น ทางกองส*งเสริมฯ
ขอนําร*องใหซึ่งจะมีการประชุมทุกกลุ*มที่เกี่ยวของกับกองส*งเสริมฯ เพื่อหารือและได
ดําเนินการใหตรงกับกลุ*มเป6าหมาย
ในส*วนของสํานักการช*าง จะมีงบประมาณหลายส*วน จากที่ท*าน ผอ.กองแผน
ไดชี้ แ จงถึ ง เรื่ อ งงบประมาณตองตรงกั บ แผน แต* ใ นส* ว นของสํ า นั ก การช* า ง เช* น
ในขอบัญญัติ ๒๕๖๑ ซึ่งจะดําเนินการในปU ๒๕๖๒ และราคากลางมีการเปลี่ยนแปลง
จะตองปรับแผนหรือไม*
ตองมีก ารเปลี่ยนแผนฯ ก*อน แลวเขาสู*กระบวนการแกไขที่ ส ภาฯ เพราะ
จํานวนเงินเปลี่ยนไปในหมวดค*าครุภัณฑ) ที่ดิน และสิ่งก*อสราง เปOนการเปลี่ยนแปลง
แผน ค*ะ
เชิญกองพัสดุและทรัพย)สินครับ
ในช*วงนี้เปOนไตรมาสแรกของปUงบประมาณ การจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขณะนี้ในส*วนของกองพัสดุฯไดจัดทํา
แผนจั ด ซื้ อจั ด จางในส* ว นของขอบั ญ ญัติ ทุก รายการเรี ย บรอยแลว รวมถึ งรายการ
ที่กันเงินปU ๒๕๖๐ ตองจัดทําแผนในปUนี้ดวย รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ไดรับจากกรมไดนํา
ลงแผนจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว สําหรับส*วนราชการกอง/สํานัก ที่มีความประสงค)
จะทํ าตามแผนจัด หาพัส ดุ สามารถดํ าเนินไดตามแผนฯ ขอฝากส* วนราชการต* างๆ
ในการจัดหาพัสดุหรือบันทึกในหลักการใหกําหนดดวยว*าอยู*ในหวงเวลาใด เพื่อใหตรง
กับ EGP หากไม*ตรงกับหวงเวลา เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการจัดหาพัสดุ ใหขออนุมัติผูบริหารไปพรอมกัน และตรวจสอบระยะเวลาหวงการ
จัดหาพั สดุ หากไม*ตรงกับหวงเวลาก็ขอใหขออนุ มัติในหลั กการพรอมกัน ไดเลยค* ะ
เพื่อไม*ใหเกิดความล*าชา สําหรับแผนการจัดหาพัสดุ ไดประกาศแลวสามารถส*งเรื่อง
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ขออนุมั ติ ใ นหลั ก การใหกองพั สดุ ฯ ดํ า เนิ นการจั ด หาไดค* ะ สํ า หรั บการจั ดหาพั ส ดุ
ในส*วนของงบประมาณรายจ*ายปU ๒๕๖๐ ส*วนของวัสดุ ครุภัณฑ) บางส*วนราชการได
ใหกองพัสดุฯไดดําเนินการจัดหาบางแลว ส*วนงบที่ดินและสิ่งก*อสราง และงบที่กันเงิน
มาไดเริ่มดําเนินการ การกันเงินมีหลายโครงการตามที่กองคลังไดเสนอมา ทางกอง
พัสดุฯยังไม*สามารถดําเนินการไดเนื่องจากสํานักการช*างไดดําเนินการจัดทําราคากลาง
และติดปFญหาดานพื้นที่บางส*วน ซึ่งทางสํานักการช*างจะไดนําเรียนในที่ประชุมครั้ง
ต*อไป ในเรื่องเงินอุดหนุนไดดําเนินการตาม พ.ร.บ.ใหม* มีการดําเนินการเนื่องจาก
งบประมาณที่ไดรับค*อนขางสูง ขณะนี้ไดนําเสนอผูบริหารแลว
สํา หรับเรื่องทรัพย)สินมี เรื่องแจงใหทราบ คื อ ท*า เรือที่ อ.เชียงของ ขณะนี้
ไดรับหนังสือจากโยธาธิการจังหวัดแลว ขออนุญาตรื้อถอน ซึ่งจะไดนําเรียนผูบริหาร
ทราบต*อไป
ขอเพิ่มเติมในเรื่องการจัดหาคอมพิวเตอร) ใหแต*ละกอง/สํานัก เร*งดําเนินการ
ส*งเรื่องมาที่กองแผนฯ เพื่อจะไดทําเรื่องไปที่คณะอนุกรรมการจังหวัดพรอมกัน
เรื่องของ CCTV ไดรับการอนุมัติหรือยัง
ขอตรวจสอบอีกครั้งค*ะ
ขออนุญ าตสอบถาม ขณะนี้มี หนั งสื อจากหลายๆ สถาบั นเขามาสอบถาม
เกี่ยวกับระเบียบในการจัด หาพัสดุฯ ซึ่งในการอบรมนั้ น จะขอสอบถามกองพัสดุ ฯ
ว*ากองอื่นมีส*วนเกี่ยวของมากนอยเพียงใด จะใหกองอื่นเขาร*วมอบรมดวยหรือไม* หรือ
กองพัสดุฯ จะไดมีการนําความรูมาถ*ายทอดอย*างไร เพราะมีผูที่สนใจจะเขาร*วมอบรม
เปOนจํานวนมาก จึงขอหารือในที่ประชุมค*ะ
ขณะนี้ในเรื่องการจัดหาพัสดุ ขอใหกองพัสดุฯ เปOนผูดําเนินการก*อน เพราะ
ในส*วนของรายละเอียดปลีกย*อยในระบบมีจํานวนมาก เพื่อไม*ใหเกิดปFญหา และใน
ส* ว นของโรงเรี ย นเพื่ อ ใหเกิ ด ความคล* อ งตั ว และเกิ ด ประสิ ท ธภาพในการทํ า งาน
จึงอยากใหเปOนเจาหนาที่พัสดุเอง สําหรับกองพัสดุฯไดแต*งตั้งหัวหนาหน*วยงานย*อย
ของโรงเรียนแลวเปOนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ คือท*าน ผอ.รร.อบจ. ไดดําเนินการส*งเรื่อง
ไปยั งกรมบั ญชี ก ลางแลว ส*ว นเจาหนาที่พัสดุ ทางสํ า นั ก การศึกษาฯ จะไดแต* งตั้ ง
เจาหนาที่มาเพื่อดําเนินการในส*วนของโรงเรียน จึงขอนําเรียนในที่ประชุมว*าในช*วงนี้
ขอใหกองพัสดุฯ ไดดําเนินการไปก*อนค*ะ
ในช*วงนี้เปOนการเปลี่ยนแนวทางในการจัดหาพัสดุฯ ซึ่งที่ผ*านมา ทางกอง/
สํานัก จะจัดส*งเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติงานดานนี้เปOนหลักไปก*อน เห็นว*าช*วงนี้ควรใหทาง
กองพัสดุฯที่ทํางานดานนี้โดยตรงไดเรียนรูและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหการ
ดําเนินการเปOนไปตามระเบียบฯ และ พ.ร.บ.นี้ และขั้นตอนต*อไปกองพัสดุฯนําความรู
มาถ*ายทอดใหกับเจาหนาที่แต*ละกองที่เกี่ยวของทราบ
เชิญสํานักปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด
๑.เรื่องการอยู*เวรยามรักษาสถานที่ราชการ เนื่องจากไดมีการ Workshop
ไดนํ า ขอเสนอในที่ ป ระชุ ม ตามที่ ไ ดเสนอแนวทางผู ที่ อยู* เ วรยาม ๒-๓ เดื อน/ครั้ ง
เปOนช*วงเวลาที่เหมาะสม ส*วนผูตรวจเวรจะเปOน หน.ฝDาย หรือ ผอ.ส*วน เดือนละ ๒-๓
ครั้ง จึงไดนําขอเสนอในที่ประชุมมาพิจารณาเพื่อเสนอผูบริหารซึ่งเห็นชอบ ผอ.สํานัก ,
ผอ.กอง , หน.สํานัก เปOนผูตรวจเวรยามดวย เพื่อเปOนการลดภาระของผูตรวจเวรยาม
ดวย
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๒.เรื่องการบันทึกปฏิทินการปฏิบัติราชการของส*วนราชการภายใน ซึ่งที่ผ*าน
มาไดมีการเชิญเจาหนาที่ใหบันทึกเรื่องการจัดทําปฏิทินของกอง/สํานัก ต*างๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมโครงการต*างๆ รวมถึงการเชิญผูบริหารเปOนประธานฯ ปรากฎว*ายังไม*มีการ
ปฏิบัติอย*างจริงจัง เพราะยังมีการกําหนัดวันที่ซ้ําซอนกัน ขอฝากเรื่องการใชปฎิทิน
เพื่อเปOนเครื่องมือในการนัดวันผูบริหาร และเปOนการประชาสัมพันธ)กอง/สํานัก ต*างๆ
เพื่อจะไดติดตามโครงการ/กิจกรรมต*างๆ
๓.การมอบหมายคณะทํางาน LPA ขอใหแจงคณะกรรมการแต*ละกองรวม
รวมจัดเก็บเอกสาร โดยยึดตัวชี้วัดเดิมเปOนแนวทาง
๔.เรื่องการใชหองประชุมยอแสงธรรม และหองประชุมธรรมรับอรุณ สํานัก
ปลัดฯเปOนผูรับผิดชอบ ส*วนหองประชุมเกาจอม กองการเจาหนาที่เปOนผูรับผิดชอบ
ซึ่งครั้งต*อไปจะไม*มีการประชุมแบบโตmะกลม แต*จะทําเปOนรูปแบบตัว U ซึ่งทางสํานัก
การช*างไดดําเนินการเปOนที่เรียบรอยแลว
ในเรื่องการอยู*เวรยาม เปOนนโยบายที่สําคัญ หากผูตรวจเวรยามไม*มาตรวจ
ก็ถือว*า มีความบกพร*อง และมีความผิดดวย ขอฝากที่ประชุมใหตระหนักการอยู*เวร
ยามและการตรวจเวรยามถือเปOนหนาที่ที่สําคัญละเลยไม*ได ตองปฏิบัติโดยเคร*งครัด
หากเกิดความเสียหายจะมีโทษรายแรง
เชิญสํานักการช*าง
ทางสํานักการช*าง ขอแจงใหทราบในส*วนของส*วนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ขณะนี้การทําระบบงานภายในใหม* ซึ่งแบ*งเปOน ๖ โซน เรื่องของเครื่องจักร และมี
นโยบายการนําเครื่องจักรไวในพื้นที่ เพื่อลดค*าใชจ*ายในการเดินทางตลอดจนเปOนการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหประชาชนในแต*ละโซน สามารถจัดทําพรอมกันไดเลยและมีนาย
ช*า งรั บ ผิ ด ชอบแต* ล ะโซน ขณะนี้ อยู* ร ะหว* า งการดํ า เนิ น การ คาดว* า ภายในเดื อ น
ธันวาคม จะมีการเริ่มปฏิบัติครับ
เห็ น ดวยอย* า งยิ่ ง เพราะมั ก จะมี ปF ญ หาเรื่ อ งของประชาชนรองขอมา
ซึ่งบางครั้งเครื่องจักรอยู*ไกลพื้นที่นั้น และเพื่อใหเกิดความคล*องตัว ลดภาระค*าใชจ*าย
การขนยายพื้นที่ห*างไกล
เชิญกองส*งเสริมคุณภาพชีวิต และขอฝากเรื่องตลาดประชารัฐ เนื่องจากเปOน
นโยบายของทางจังหวัดดวย เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมอย*างต*อเนื่อง
ขออนุญาตครับ มีขอสะทอนมาจากเจาคณะจังหวัด เนื่องจากการจัดกิจกรรม
บริเวณลานธรรม เกี่ยวกับการใชเครื่องเสียงต*างๆ ตลอดจนถึงผูที่ตองการใชหองน้ํา
และเขาไปใชบริเวณในวัด รวมไปถึงเรื่องการจอดรถในวัด จึงขอฝากนําเรียนกับผูจัด
งานและในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดงานดวยครับ
ในฐานะรักษาการ ผอ.กองส*งเสริมฯ รับขอเสนอของท*าน ผอ.สํานักการศึกษา
ฯ และจะนําเขาที่ประชุมกองส*งเสริมฯ เพื่อหารือแนวทางต*อไป
วั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ มี ก ารดํ า เนิ นการร* ว มกั บ จั ง หวั ด เชีย งราย
ทองถิ่น สาธารณสุข click off เรื่อง การจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย
ซึ่ง ทาง สตง.พิ เศษ ไดประเมิ นโครงการเกี่ ย วกั บ เรื่ องการจั ดการขยะของจั งหวั ด
เชี ยงราย ซึ่งมีหลายภาคส*ว นตองชี้แ จง แต*ใ นส* วนขององค) การบริหารส*ว นจั งหวั ด
เชียงรายไดรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะของเสียอันตรายซึ่งขอนี้ ทาง สตง.ไม*มีการทักทวง
และไดชื่นชม อบจ.เชียงรายดําเนินการไดดี
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มติที่ประชุม

ในการดําเนินการจัดทําโครงการต*าง ขอใหแต*ละกองคํานึงถึงผูมีส*วนไดเสีย
ทุกภาคส*วน ซึ่งจะสามารถตอบโจทก)ไดในโครงการนั้น เพื่อใหมีความคุมค*าและเกิด
ประโยชน)
เชิญกองกิจการสภาฯ ครับ
กองกิจการสภาฯ มีเรื่องแจงเพื่อทราบ ๒ เรื่อง คือ
๑.งานที่วางแผนการตรวจรายงานการประชุม เดือนตุลาคม ซึ่งมีการประชุม
เดือนกันยายน บางท*านที่ตองการเอกสารรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดจํานวน
หลายหนา และอาจจะแนบเปOนเอกสารในการเบิกจ*าย ซึ่งยังไม*ไดตรวจรายงานการ
ประชุม จึงขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการแนบเอกสารรายงานการประชุม
๒.โครงการที่จะตองเตรียมดําเนินการ ซึ่งบางโครงการตองประสานกับทาง
สมาชิกสภาฯ ขณะนี้จะใหเจาหนาที่เตรียมการเบื้องตนก*อน
ขอเสนอขอคิ ด เห็ น ในกา รจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม เพื่ อ ใชแนบ
เปOนเอกสารประกอบการเบิกจ*าย โดยเฉพาะกองคลัง ซึ่งตองมีการรับรองดวย แต*ถา
เปOนการแนบครั้งแรกก็ไม*เปOนไร และรับรองโดยผูถอดรายงานการประชุม แต*หากไม*
ตรงกับฉบับจริง เพราะเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลา ขอฝากเปOนเปOนประเด็นขอคิดเห็นครับ
ในการประชุมหากมีค*าอาหาร หรืออาหารว*าง นั้น จะใชเปOนเอกสารแนบการ
เบิกจ*ายได
ประเด็ นนี้ หากมี ก ารเบิ ก ค* า อาหารว* า ง ในการประชุ ม ครั้ ง นั้ น แต* ยัง ไม* ไ ด
เบิกจ*ายและตั้งฎีกาไวก*อน เมื่อมีการประชุมเสร็จแลวการวางฎีกาตองแนบรายงาน
การประชุมและผูเขาร*วมประชุมดวย
เดิมนั้น ไดปฏิบัติมาแบบนี้ แต*ทาง สตง.ตองการรายละเอียดที่แนบมากขึ้น
ในการเบิกจ*า ยฎีก านั้น ไดมีการเบิกตนปUงบประมาณ หากนํา รายงานการ
ประชุมแนบเดือนตุลาคม การคนหาฎีกามีความยุ*งยาก ซึ่งไดเรียงตามเลขที่เช็คแลว
ปFญหาที่เกิดขึ้นคือจํานวนหนารายงานการประชุมมีจํานวนมาก ซึ่งระยะเวลา
การถอดรายงานการประชุมไม*สามารถดําเนินการทันไดหลังจาก ๗ วัน
ในส*วนของหนางบรายละเอียดฎีกา จะมีช*องผลัดส*งใบสําคัญ สามารถใชส*วน
นั้นไดหรือไม*
อาจจะใหผูบริหารรับรองก*อน เพราะเป6าหมายการตรวจสอบคือ สตง.
เนื่องการรายงานการประชุมตองถอดทุกคําพูด ซึ่งตองใชระยะเวลา
ในการเบิ กจ*า ยค*ารั บรองหรื อค*า เบี้ยเลี้ยง ค*ารับรอง อปท. ตามระเบียบฯ
ใหเบิกจ*า ยไดเท*าที่จ*า ยจริง และใหแนบบัญชีรายชื่อบุคคลและรายงานการประชุม
ประกอบการเบิกจ*าย แต*ถาสิ้นปUกองกิจการสภาฯ จะรับผิดชอบในการนํารายงาน
การประชุมมาแนบให กองคลังจะคนหาฎีกาเพื่อจะไดนํารายงานการประชุมใหแนบ
เชิญทาง โรงเรียน อบจ.
ในส*วนของโรงเรียนของแจงความเคลื่อนไหว ไดมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ผ*านมา โดยหลักการไดรับการอนุมัติความเห็นชอบในการเปXดหลักสูตร
เพิ่มเติม ในปUการศึกษาหนา คือ หลักสูตรพาณิชนาวี กับ หลักสูตรหองเรียนเชฟ (การ
ทําอาหาร) เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ซึ่งอยู*ระหว*างวาง
โครงสรางหลักสูตร เบื้องตนไดติดต*อกับหน*วยงานต*างๆเพื่อจัดทํา MOU ร*ว มกัน
ขอแจงในที่ประชุมเพื่อทราบครับ
ที่ประชุมรับทราบ

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔
รองฯนุชนารถ
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หน.ไพรวรรณ (รก.ผอ.กจ)

ประธานฯ
หน.สป.อบจ.

เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จากที่มีปFญหาดานแผนที่จะใหการจั ดซื้อจัดจาง ตาม พ.ร.บ.จัด ซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใหการจัดทํา โครงการมีประสิทธิภาพ
โครงการทุกโครงการอยากใหช*วยตรวจสอบก*อนที่จะถึงผูบริหาร โดยการผ*านกอง
แผนฯ ใหช*วยตรวจสอบตรงกับแผน ๔ ปU และขอบัญญัติหรือไม* และตรวจเช็คกับกอง
พัสดุฯ ซึ่งจะมีแผนจัดซื้อจัดจางอยู* และใหกองพัสดุฯ ช*วยตรวจสอบว*ารายละเอียด
ตรงกันหรือไม* จึงขอความร*วมมือใหช*วยกันในเรื่องการตรวจสอบค*ะ เพื่อป6องกันความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอฝากท*าน ผอ.กอง/สํานัก ถึงเจาหนาที่ที่ไดจัดทํา โครงการ
ต*างๆ ไดถือเปOนแนวทางปฏิบัติดําเนินการตามขั้นตอนนี้
การนํา สินคาเขามาขายในสํานักงาน ไม*ไดวางระเบี ยบไวตั้ งแต*แรก ทําให
แม*คานําสินคามาจําหน*ายและเกิดปFญหา จึงไดหารือกับหลายๆฝDายในเรื่องการจัด
ระเบียบ ซึ่งหากนํามาขายในช*วงเวลาเลิกงานก็สามารถจําหน*า ยได แต*หากขายใน
ช*ว งเวลาการทํ า งาน หรื อมี ผู มาติ ด ต* อราชการทํ า ใหเกิด ปFญ หาไม* มีที่ จอดรถ จึง มี
นโยบายไม*ใหขายสินคาบนทางฟุตบาทหรือทางบริเวณการจราจร แต*จะใหไปขายใน
โซนโรงอาหาร และใหถือปฏิบัติโดยเคร*งครัด และขอฝากทางกองป6องกันฯ ช*วยตรวจ
ตราในเรื่องนี้ดวยครับ
เพื่ อ ใหการปฏิ บั ติ เ ปO นไปแนวทางเดี ยวกั น จะมี ค* า บริ หารจั ด การ ซึ่ ง ทาง
หัวหนาสํานักปลัดฯ ไดรับเรื่องนี้ไปดําเนินการ รวมไปถึง กองป6องกันฯ และนายช*าง
นิมิตร เพื่อจะไดหารือร*วมกันแกไขปFญหานี้ค*ะ
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติการบริหารจัดการรานคา สืบเนื่องจากมีผูมา
ขายสินคาบริเวณทางเทา และมีผูมาติดต*อราชการจํานวนมาก จํา นวนรถของผูมา
ติดต*อราชการก็มีมากดวย จึงเกิดปFญหาสถานที่จอดรถไม*เพียงพอ ซึ่ง รปภ.ไดปฏิบัติ
ตามหนาที่และไม*ไดรับความร*วมมือ และเขาสู*กระบวนการเจรจา ขณะนี้อยู*ในช*วง
ระยะเวลาการทดลอง และพิจารณาดําเนินการอยู*
ขออนุญาตหารือเรื่องการเบิกค*าใชจ*ายในการฝsกอบรม ซึ่งกองการเจาหนาที่
รับผิดชอบอยู*ขณะนี้ ในการเบิกจ*ายเดินทางไปราชการแต*ละครั้งขอใหทางกองคลัง
ช*วยตรวจสอบ เช*น การเดินทางไปอบรมที่สถาบันฯ ตามหลักแลวตองเขาโรงแรมหรือ
ที่ พั ก แลวของสถาบั น แต* ก ารออกไปพั ก ขางนอกและเบิ ก ค* า รถแท็ ก ซี่ ๒ ต* อ นั้ น
ในความเห็นส*วนตัวเห็นว*าไม*เหมาะสม จะมีแนวทางอย*างไร และวันที่อบรมเสร็จแลว
จะเดินทางกลับวันถัดไป แต*ละครั้งในการเดินทางไปราชการมักจะมีฎีกาที่ด*วนไม*มี
เวลาในการตรวจสอบ ขอหารือว*าจะมีแนวทางการดําเนินการอย*างไรค*ะ
ในการเบิ ก เงิ น ค* า รถแท็ ก ซี่ เห็ น ว* า น* า จะเปO น ค* า ใชจ* า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
หากสถานที่ฝsกอบรมดังกล* าวมีที่พักให ก็ค วรเขาพัก สถานที่ฝsกอบรม เวนแต* ที่พั ก
ดังกล*าวจํานวนหองพักเต็มแลว
ในการเบิกเงินค*าใชจ*า ยเรื่องของวันอบรมที่เบิกจ*ายสํา หรับค*า ที่พักเห็นว*า
เปOนไปตามสิทธิโดยระเบียบฯ แต*จะมีปFญหาตามที่ หน.ไพรวรรณ ไดกล*าวมามีการ
เดินทางไปล*วงหนาและเขาพักโรงแรมที่ไม*ไดจัดฝsกอบรม ซึ่งเห็นว*าจะเปOนนโยบาย
ของผูบริหารหากเปOนโรงแรมนั้นเปOนสถานที่ฝsกอบรมควรเขาพักในโรงแรมนั้น หากเขา
พักโรงแรมอื่นขอใหการเบิกนั้นเปOนไปตามขอเท็จจริง ขอนําเสนอเปOนความเห็น หาก
จําเปOนตองเขาพักโรงแรมอื่นไม*ควรใหไกลจากสถานที่อบรมมากเกินไป
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ผอ.กองคลัง
หน.สป.อบจ.
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ประธานฯ
ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ

ผอ.ส*วนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

หน.สป.อบจ.

ขออนุ ญ าตค* ะ จากการตรวจสอบเอกสารการยื ม เงิ น กรณี ตั ว อย* า ง
ไดสอบถามถึงการเบิกค*ารถแท็กซี่ ซึ่งมีขอสังเกตุที่พักไกลจากสถานที่อบรม ทําให
ยอดเงินที่เบิกค*ารถแท็กซี่จํานวนมาก
เพื่อเปOนการเบิกค*าใชจ*ายตามสิทธินั้น ในการเดินทางไปราชการก*อนและหลัง
๑ วัน เบิกไดตามระเบียบฯ และการเบิกค*ารถแท็กซี่ใหเบิกตามขอเท็จจริง
ขออนุ ญ าตค* ะ ในเบื้อ งตนขอใหแต* ล ะกองไดตรวจสอบกลั่ น กรองความ
ถูกตองก*อน และเมื่อมาถึงกองการเจาหนาที่แลว จะมีแต*ฎีกาที่เร*งด*วนทําใหไม*มีเวลา
ในการตรวจสอบ
ตามขอเท็ จ จริ ง กองการเจาหนาที่อาจจะใหกองคลังช*ว ยตรวจสอบความ
ถูกตองเกี่ยวกับค*าใชจ*ายดังกล*าว
ขอใหเปOนนโยบายและแนวทางโดยยึดความจําเปOนและประหยัดถูกตองตาม
ระเบียบฯ และฝากถึง ผอ.กอง/สํานัก ช*วยตรวจสอบกลั่นกรองขั้นตน
ขอมอบหมายใหคุณรุ*งนภา พัวนุกุลนนท) นิติกรชํานาญการ ช*วยดําเนินการ
จัดทําขั้นตอนตามที่ท*าน รองฯนุชนารถ ไดใหแนวทางการปฏิบัติมานั้น
ขอฝากใหทุกๆกองไดช*วยกันตรวจสอบเรื่องนี้
เรื่ อ งการประหยั ด พลั ง งาน ซึ่ ง คะแนนตกมาตลอด เดิ ม ที ใ หคุ ณ ศุ ภ กร
รุงคุ มชาญ นั กจั ด การงานทั่ วไปชํ า นาญการ ดํา เนิ นการเพื่ อใหเกิ ดเปO นรูป ธรรม มี
มาตรการปXดไฟช*วงพักเที่ยง ปรากฎว*าในเชิงของขอมูลไม*สามารถไดตัวเลขที่ประหยัด
ซึ่งการใชไฟฟ6าเปOนระบบรวม ค*ามิเตอร)จึงมีหน*วยที่สูงอยู* จึงขอหารือขอความเห็นว*า
ใหสํานักการช*าง และสํานักปลัดฯ โดยฝDายที่เกี่ยวของไดพิจารณาแนวทางในการติด
มิเตอร)ตามกอง/สํานัก ไดหรือไม* หรือกิจกรรมต*างๆ ซึ่งจะทําใหเห็นไดว*าการใชไฟฟ6า
จํานวนเท*า ไหร* มี การลดลงหรื อไม* ขอฝากที่ประชุม ไดพิจ ารณาและขออนุมัติ จาก
นายก อบจ.เชียงราย เพื่อเปOนแนวทางใหสํานักการช*าง และสํานักปลัดฯ ใชเปOนแนว
ทางการประสานในเรื่องนี้
เปOน เรื่องที่ดี แต*ในแนวทางปฏิบัติการเบิก จ*ายหากมีมิเตอร)หลายๆมิเตอร)
จะมีปFญหาเรื่องการเบิกจ*ายหรือไม* หากไม*มีปFญหาก็เห็นดวยเพื่อเปOนมาตรการในการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประหยัดพลังงาน
มีโครงการหนึ่งที่กระทรวงพลังงานไดร*วมกับ โรงเรียน อบจ. ระบบไฟแสง
สว*าง ซึ่งกลางวันจะใหแผงโซล*าเซล แต*หากใชเครื่องคอมพิวเตอร)ก็ใชระบบไฟฟ6าได
เลย จากการสอบถามทางโรงเรียนนั้น ปริมาณการใชไฟฟ6าลดลง
เรียนท*านประธานฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับกรมพลังานในการเปลี่ยนหลอดไฟของ
สํานักงานทั้งหมดเปOนหลอดไฟ LED ขณะนี้อยู*ระหว*างทางสํานักการช*างทํา TOR กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา หากโครงการนี้สําเร็จตั้งเป6าไว ๓๔ ลาน หากเปลี่ยนเปOนหลอดไฟ
LED ทั้งหมดจะประหยัดไฟฟ6าได ๕๐%
อาจจะมีการลดการใชพลังงานได แต*ขณะนี้ไม*ไดแยกจากสวนไมงามริมน้ํากก
หรือกิจกรรมต*างๆ มาตรการในสํานักงานอาจจะลด แต*ยอดรวมไม*สามารถทราบว*า
ส*วนใดจะลดหรือไม* สําหรับการเบิกจ*ายจะเปOนยอดรวม เนื่องจากมีหลายส*วน ในเรื่อง
การประหยัดพลังงานอาจจะนําเสนอใหเห็นในส*วนของสํานักงาน
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ประธานฯ
รองฯนุชนารถ

มติที่ประชุม

ขอฝากทุกกองช*วยกันในเรื่องมาตรการการประหยัดพลังงาน
อีกวิธีตามที่ไดแจงหากมีความเห็นตรงกันในช*วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
จะไม*เปXดเครื่องใชไฟฟ6า และจะมีตัวควบคุมในการตัดไฟ แต*บางครั้งอาจจะมีภารกิจที่
เร*งด*วนที่จะเปOนตองทํา แต*หากมีตัวควบคุมในการตัดไฟช*วงเวลานั้น ก็ถือว*าเปOนการ
ประหยัดพลังงานและปริมาณการใชไฟฟ6าลดลงได
ในปUแรก ตัดจากมิเตอร)จากสวนไมงาม กับสํานักงาน และฝากทางสํานักการ
ช*างเตรียมการในการแยกมิเตอร)แต*ละกองไว เพื่อจะไดเปรียบเทียบว*ากอง/สํานัก ใดมี
การใชพลังงานลดลงหรือไม*
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบดําเนินการตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

หน.สป.อบจ.

ตามที่ ท* า นประธานฯในการประชุ ม ก.จ.จ. เรื่ อง หลั ก เกณฑ) ข องการลา
ในการลาไปต*า งประเทศตองเสนอใหผูว* า ราชการจั ง หวั ด ก* อน ซึ่ ง อปท.บางแห* ง
อาจเสนอหลังจากที่ไดเดินทางกลับจากต*างประเทศแลว และเรื่อง การลาออกจาก
ขาราชการหรือพนักงานตามหลักเกณฑ)ตองยื่นหนังสือต*อนายกฯ ล*วงหนาไม*นอยกว*า
๓๐ วัน กรณีนอยกว*า ๓๐ ตอง ตองใหนายกฯ อนุญาตเพื่อเสนอต*อที่ประชุม ก.จ.จ.
กรณีในการเรียกบรรจุรับราชการ การยื่นหนังสือลาออกนั้นสามารถอนุญาตไดทันที
แต* กรณี ยื่น ลาออกเพื่ อไปประกอบธุร กิจ จะตองมีก ารตรวจสอบภาระผู กพัน และ
ประวัติกับทางหน*วยงานอีกครั้ง ซึ่งกรณีนี้ตองยื่นหนังสือลาออกไม*นอยกว*า ๓๐ วัน

ประธานฯ

ในเรื่องของงานบุคคลนั้น มีการเคลื่อนไหวบุคลากรเปOนจํานวนมาก ตามที่
ท*านรองผูว*าฯ ไดกล*าวมาขอใหทุกคนไดใหความสําคัญเรื่องนี้ ในส*วนของสมาชิกสภา
ฯ ขอฝากทางกองกิจการสภา ดวยครับ

รองฯนุชนารถ

ขอฝากที่ประชุม ในส*วนของหน*วยงาน อบจ.เชียงราย เนนการทํางานแบบมี
ส*วนร*วมบูรณาการร*วมกัน ส*วนของดานสิ่งแวดลอมของกองส*งเสริมฯ ที่ไดรับผิดชอบ
อยู* ขณะนี้ไ ดทํ า งานบู ร ณาการร* ว มกับ กองป6 องกั น ฯ งานแรกที่ ข อฝากท* า นรองฯ
บรรเจิด คือโครงการอบรมสัมมนา ณ องค)การบริหารส*วนจังหวัดกระบี่ ขอฝากในส*วน
กองส*งเสริมฯจะดําเนินการเรื่องการจัดทําน้ําอย*างยั่งยืน โดยใชโมเดลฝายมีชีวิตของ
จ.กระบี่ นํ า มาใช ขอฝากทุ ก ท* า นที่ ไ ดไปศึก ษาดู ง านกลั บ มาแลวนํ า ความรูมาทํ า
โครงการนี้ใหเกิดประสิทธิภาพ และปรับปรุงพัฒนาเพื่อทําใหดียิ่งขึ้น

ประธานฯ

ขอฝากเรื่องหนังสือ ซึ่งบางครั้งตองมอบหมายไปยังส*วนราชการต*างๆในสังกัด
บางเรื่ อ งคาบเกี่ ย วกั บ ส* ว นราชการหลายส* ว น ซึ่ ง จะตองมี ห น* ว ยงานตนเรื่ อ งที่
รับผิดชอบและเสนอหนังสือนั้นเปOนแนวทางใหผูบริหารไดลงนามสั่งการต*อไป หาก
เปOนหนังสือที่เกี่ยวกับระเบียบหรือเปOนการทํางานร*วมกันหลายๆหน*วยงาน ขอใหทาง
สํานักปลัดฯเปOนผูรับผิดชอบ และเสนอตามภารกิจของแต*ละกอง/สํานัก ที่มีหนาที่
รับผิดชอบแต*ละงานเพื่อใหผูบริหารไดสั่งการ

ผอ.กองป6องกันฯ

กรณีที่มีภารกิจเร*งด*วนที่ขอความร*วมมือใหทาง อบจ.ไดช*วยเหลือ ซึ่งที่ผ*าน
มาหากผูบริหารทราบก*อน สามารถจะสั่งการไดทันที กรณีมีหนังสือเขามาเมื่อวันศุกร)
ไดรับแจงเจาหนาที่ภายในกองท*า นนายกฯไม*ไดมอบหมาย และทาง ผอ.กอง ก็ไ ม*
สามารถสั่งการไดเพราะท*านนายกฯไม*ไดมอบหมาย แต*ไดมีการประสานเรียบรอยแลว

รองฯนุชนารถ

๑๓

ผอ.กองแผนฯ

ขออนุ ญ าตเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง การลาออกจากราชการหรื อ การลาออกของ
พนัก งานจาง ขอฝากทางกองการเจาหนาที่ ซึ่งมี ก ลุ*ม สวั สดิ ก าร อบจ. บางกรณี ที่
ลาออกและมาภาระผูกพันกับสวัสดิการ อบจ. ขอฝากแจงมาที่ ผอ.กองแผนฯ หรือ
หน.สายสมร หากมีผูยื่นหนังสือลาออกจะไดทําการตรวจสอบขอมูลของบุคคลนั้น

หน.สายสมร

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมไมดอกอาเซียนของ อบจ.
เชียงราย เนื่องจากกองกิจการสภาฯ รับผิดชอบเรื่องถนนคนเดิน และทางผูจําหน*าย
สินคาไดโทรมาสอบถามเกี่ยวกับการจัดงาน

รองฯนุชนารถ

นายก อบจ.เชี ย งราย จะประชุ ม เพื่ อ หารื อ กั บ ผู บริ ห าร และจะแจง
รายละเอียดใหทราบในการดําเนินการจัดงานเปOนช*วงระยะเวลาใดอีกครั้งค*ะ
ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม
ป>ดประชุมเวลา ๑๕.๐๐น.

(นางสาวศุภิดา เวียงเงิน)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพิมณพรรธน) จินดาขัด)
หัวหนาฝDายบริหารงานทั่วไป
ผูรายงานการประชุม

(นายดรุณพัฒน) อินดี)
หัวหนาสํานักปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด

