รายงานการประชุมนายอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 10/๒๕62 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 08.0๐ น.
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
********************************************************
1. ผู้มาประชุม
1.1

นายกมล

เชียงวงค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

1.2

นายวุฒิชัย

เสาวโกมุท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

1.3

นายชุติเดช

มีจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

1.4

นายศักดิ์ชัย

โชติมานนท์

ปลัดจังหวัดพะเยา

1.5

นายสมภพ

โชติษฐยางกูร

(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดพะเยา

1.6

นายถกลธ์

ข่ายสุวรรณ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

1.7

นายสุทธิพงษ์

อินทจักร์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

1.8

นายชานาญ

บุดาสา

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

1.9

นางสาวธิดา

ไกรนรา

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

1.10

นายธีรเดช

ขัติยะ

(รักษาการ) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพะเยา

1.11

นายสุวิทย์

สุริยะวงศ์

นายอาเภอเมืองพะเยา

1.12

นายจรัญ

กาญจนปัญญานนท์

นายอาเภอเชียงคา

1.13

นายเทวา

ปัญญาบุญ

นายอาเภอดอกคาใต้

1.14

นายสิทธิ์

วงศ์ม่าน

นายอาเภอปง

1.15

เรืออากาศตรี อดุลย์

พรหมวาทย์

นายอาเภอจุน

1.16

นายฉลอง

โมกศิริ

(แทน) นายอาเภอเชียงม่วน

๑.17

ว่าที่ ร.ต.จารัส

โสถิกุล

นายอาเภอแม่ใจ

1.18

นายวิรุฬห์

สิทธิวงศ์

นายอาเภอภูซาง

1.19

นายจีรศักดิ์

แสงหอย

นายอาเภอภูกามยาว

1.20

นายนพรัตน์

รักษ์ไพรสาณฑ์

จ่าจังหวัดพะเยา

1.21

นายสมเกียรติ

แสงแก้ว

ป้องกันจังหวัดพะเยา

1.22

นางศันสนีย์

เอี่ยมโอษฐ์

เสมียนตราจังหวัดพะเยา

1.23

นายปฏิพล

บุญเรือง

หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดพะเยา

1.24

นายปรีชา

วรพงศ์ปกรณ์

หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 14
(พะเยา)

-22. ผู้เข้าร่วมประชุม
2.1

นายสกลณรงค์

สาลี

ผจก. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา

2.2

นายคณิศร

บุญซ้อน

ผอ.กลุ่มงานบริหารทัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดพะเยา

2.3

นายเอกชัย

กล่ากล้า

ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดพะเยา

2.4

นางณัฐรดา

วงศ์ใหญ่

เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

2.5

นายปิยะพงษ์

วงค์กา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

3.ผู้ที่ติดภารกิจสาคัญจึงไม่สามารถเข้าประชุมได้
3.1

นายยุทธชัย

จงไพศาลศิลป์

ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

-3เริ่มประชุมเวลา 08.0๐ น.
นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
แนะนาตัวข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผมขอใช้คาว่าแนวทางปฏิบัติ
ในการทางานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนกลาง และกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล
ศักยภาพของจังหวัดพะเยา มีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง แนวทางการพัฒนาจังหวัดจะไป
ทิศทางใดผมขอใช้ระยะเวลาในการสังเคราะห์แนวทางที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน
2. นายชุติเดช มีจันทร์ ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ย้ายมาดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

นายชุติเดช มีจันทร์
นายชุติเดช มีจันทร์ จะขับเคลื่ อนตามนโยบายของผู้ ว่าราชการจังหวัด รัฐ บาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กระทรวง และกรมต่างๆ ถ้าส่วนราชการไดหรือท่านนายอาเภอมีข้อราชการที่จะหารือ
ยินดีต้อนรับ ถ้ามีโอกาสจะลงพื้นที่พบปะหารือข้อราชการ
นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ผมจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาเภอ ท่านชุติเดช มีจันทร์ ลงพื้นที่พร้อมกับผมได้
3. นายธีรเดช ขัติยะ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
ส านั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน (ปฏิบัติห น้าที่หั ว หน้ า
สานั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง) ย้ายมาดารง
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาการแทน หัวหน้าสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

นายธีรเดช ขัติยะ
นายธีร เดช ขัติยะ ยินดีที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับท่านหัว หน้าส่ วนราชการ ท่าน
(รักษาการแทน) หัวหน้า
นายอาเภอ ด้วยความเต็มใจ ยินดียิ่ง
สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพะเยา
นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
นายเขม หงส์เจ็ด
ป้องกันจังหวัดพะเยา

4. นายเขม หงส์เจ็ด ตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้ าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาดารง
ตาแหน่งป้องกันจังหวัดพะเยา
นายเขม หงส์เจ็ด ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ 2
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์
ปลัดจังหวัดพะเยา

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ า ยเลขานุก ารได้จั ด ทารายงานการประชุ มฯ ครั้ งที่ 9/2562 เมื่ อวั น พุธ ที่ 25
กันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้นาลงในเว็ปไซต์ www.phayao.go.th
ให้ตรวจสอบแล้วตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3
นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

-4วาระของผู้บริหาร (ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา)
3.๑ ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายกมล เชียงวงค์)
เรื่องที่ 1 จังหวัดพะเยามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในหลายที่ ซึ่งมีความสวยงาม ยกตัวอย่ างเช่น ภูลังกาที่
นักท่องเที่ยวได้ติดตามผ่านทางโซเชียล เพราะฉะนั้นมิติของการท่องเที่ยว โจทย์ของการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแนวทางในการแก้ไข พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา จะต้องมี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา จะต้องวางแผนให้
ชัดเจน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่ องที่ 2 การแก้ไขปัญหาน้าท่ว มขัง ผมขอยกตัวอย่างจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก บางภารกิจได้มีการมอบหมาย
ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งข้อบัญญัติ เช่น ผักตบชะวา ปัจจัยในการบริหาร
มีครบแต่ไม่มีหน่วยงานที่จะขับเคลื่อน ผมจึงได้จัดทายุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
น้าท่วมขัง คลองระบายน้า ท่อระบายน้าที่มีต้นไม้ขึ้นสูงการระบายน้าจะระบายอย่างไร
คลองไม่มีการขุดลอก เจ้าหน้าที่ประจาเวรยามเวลาฝนตกไม่มี เครื่องสูบน้ามีจานวน
ทั้งหมด 25 เครื่อง สามารถใช้ได้ 7 เครื่อง น้ามันเชื้อเพลิงไม่มี ผมจึงได้หารือกันโต๊ะเล็ก
เหตุผลที่จะต้องหารือกันโต๊ะเล็ ก คือทาให้ปัญหาเกิดความชัดเจน ข้อมูล ข้อเท็จจริง
ผมได้ลงพื้นที่หนองเล็งทราย อาเภอแม่ใจ ที่จะไหลลงสู่กว๊านพะเยา น้าอิงจะใช้ในเขต 7
อาเภอ ข้อมูลนี้เป็นจาเป็นที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจ ผมขอฝากเรื่องโครงการ ให้อาเภอ
จัดทาโครงการ จัดทาแบบสรุปโครงการ สถานที่ในการดาเนินงาน กิจกรรม แบบแปลน
เก็บไว้ พอถึงเวลาสามารถนามาดาเนินการได้ทันที
กว๊านพะเยาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยาจะต้องมีปริมาณน้าที่เพียงพอการบริหาร
จัดการน้า ระบบนิเวศน์ของกว๊านพะเยา วัฒนธรรมประเพณี ในองค์รวมอยากให้เป็นไปใน
ทิศทางใด พอถึงฤดูแล้งน้าจะต้องไม่แห้ง ฝากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้
ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เรื่องข้อมูลแหล่งน้าขนาดใหญ่แหล่งน้า
ขนาดเล็กหรือแก้มลิง ซึ่งจะมีข้อมูลในระดับอาเภอ ตาบลหรือหมู่บ้าน ระยะแรกช่วง 5 ปี
จะต้อ งทาแหล่งน้าขนาดเล็ก หลังจากนั้นจะเป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ อ่ างเก็ บน้าน้าปี้อั น
เนื่องมาจากอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเชียงม่วน เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงานจะยกเลิก
สัญญาได้หรือไม่เพราะเป็นการรักษาสิทธิ เพราะฉะนั้นองค์ประกอบในเรื่องของการยกเลิก
สัญญาต้องมีแผนที่จะรองรับหลังจากการยกเลิก ระยะเวลาในการดาเนินการ วิธีการไหนดี
ที่สุด ขอดีหรือข้อเสียมีมากกว่ากัน สิ่งที่อยากจะทาคือวันนี้ถ้ามีน้าจะมีอาชีพ
เรื่องที่ 3 สัญชาติ ให้มีการปราบปราม สอดส่องปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่เ รียกรับ
เงิน ฝากทุกอาเภอได้สอดส่องดูแล กรมการปกครองจะจัดชุดเฉพาะกิจสัญชาติเข้าไป
สนับสนุนอาเภอ ช่วยเหลือในเรื่องของเอกสารและข้อกฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้าหากพบ
ประเด็นปัญหา สามารถสอบถามและหารือได้
เรื่ องที่ 4 คณะกรรมการหมู่บ้าน กรมการปกครองได้กาชับเรื่องบทบาทตาม
กฎหมายและอานาจหน้าที่ การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการจัดเวทีประชาคมซึ่ง
เป็นเวทีทมี่ องเห็นถึงปัญหาของชาวบ้าน บางเรื่องไม่มีการแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นเรื่อง
เหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่จะนามาเป็นโจทย์ในระดับอาเภอ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาทในการที่จะกาหนด โดยเฉพาะแผนของหมู่บ้าน ฝากเรื่องของการใช้ศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้านและขับเคลื่อนร่วมกัน
เรื่องที่ 5 ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ อาเภอเป็นด่านหน้าที่ทาหน้าที่ในเรื่องของ
ความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นบนพื้นฐานของกฎหมาย ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
เรื่องการถวายฎีกามีการรายงานอย่างต่อเนื่อง หากมีประเด็นข้อร้องเรียนขอให้ไปเจรจา
กันในเบื้องต้นอย่าให้มีการนามวลชนมา

-5เรื่องที่ 6 พะเยาโมเดล เป็นต้นแบบในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร ตลาดสินค้า
ทางการเกษตร และราคา จะสะท้อนให้เห็นว่าถ้าหากมีการดาเนินการอย่างจริงจังในเรื่อง
นี้จ ะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เรามีทรัพยากร ให้ ท้องถิ่นหรือหน่ว ยงานราชการจะทา
อย่างไรให้สินค้าทางการเกษตรมีตลาด สามารถที่จะส่งเสริมให้ระดับรากหญ้า ผลิตสินค้า
ตามความต้องการของตลาด
เรื่ อ งที่ 7 ยาเสพติ ด และการค้ ามนุ ษย์ เป็น เรื่ องที่ ส าคัญ ยาเสพติ ดในพื้ นที่ เพิ่ ม
จานวนมากขึ้น จึงต้องกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวด ฝากป้องกันจังหวัดได้นามาตรการ
เดิมกลับมาใช้ จะขับเคลื่อนกันอย่างไร กาหนดห้วงระยะเวลาในการทางาน ประเด็น
การค้ามนุษย์อาจจะมีน้อยแต่ต้องดาเนินการตามมาตรการ ขนาดของปัญหาจะมีวิธีแก้ไข
ปัญหาอย่างไร ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานใน
การประชุมด้วยตนเอง เรื่องการปราบปรามได้มีการเน้นย้าให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ด าเนิ น การ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายโดยเคร่ ง ครั ด การด าเนิ น การ 4 มิ ติ การป้ อ งกั น
ปราบปราม บาบัดและประเมินผล รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชุดปฏิบัติการ
พิเศษกรมการปกครองจะเป็นชุดจับกุม ขอให้มีการเฝ้าระวัง
เรื่องที่ 8 การขยายผลการรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้
จังหวัดดาเนินการรับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโ ดยให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 50 คน พร้อม
ปฏิบัติงานและที่สาคัญจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ฝากท้องถิ่น
จังหวัดได้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
นายชุติเดช มีจันทร์รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยา

ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิต
อาสาเฉพาะกิจ สิ่ง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับนโยบายมาคือกองกาลัง ประเด็นที่
สาคัญคือหากเกิดเหตุภัยพิบัติ มีจิตอาสาเข้าไปร่วมแต่ไม่มีภาพถ่ายในการรายงาน จิต
อาสาจะต้องแต่งชุดจิตอาสามีหมวก ผ้าพันคอ ในการทากิจกรรม จึงได้มีการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการซึ่งมีเจ้าหน้า ที่ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง เช่น กรณีเกิดไฟไหม้
เพราะฉะนั้นฝากท่านนายอาเภอถ้ามีการประชุมขอให้ท่านแนะนาว่าหากเกิดเหตุ พร้อม
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และบันทึกภาพรายงาน

นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ฝากท้องถิ่นจังหวัดได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านนายอาเภอเป็นหลัก
ในพื้นที่ จัดทาแผนการดาเนินการประสานท่านชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

น.ส.ธิดา ไกรนรา
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

เรื่องที่ 9 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว วันที่ 8
ธันวาคม 2562 – 18 มกราคม 2563 การนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
ท้องถิ่นมาจัดแสดง หน่วยงานที่รับผิดชอบคือวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเป็น
เจ้าภาพ การจัดพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินี วิธี การปฏิ บัติ ที่ ถูก ต้อ ง สอบถามส่ ว นกลางและจัด ให้
สมพระเกียรติ การวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ประเด็นที่จะขอฝากไว้คือ จานวนผู้ที่สมัครวิ่ง
จะต้องดูในเรื่องของค่าสมัคร รูปภาพจะต้องมีรูปคนวิ่งจานวนมาก อาจจะนากาลังพล
ของทหารร่วมกิจกรรมจานวน 200 คน และจ่ายค่าสมัครวิ่งเพียง 50 คน และขอรับ
การสนับสนุนจากภาคเอกชน ในส่วนของรายได้ ไม่หักค่าใช้จ่าย จะนาเข้ามูลนิธิทั้งหมด
เพราะฉะนั้นจะต้องหางบประมาณในการจัดวิ่ง เป้าหมายจานวน 1,500 คน เบื้องต้น
ได้หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้อง ภาคเอกชน ในการให้การสนับสนุน

-63.๒ ข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท)
นายชุติเดช มีจันทร์
3.3 ข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายชุติเดช มีจันทร์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เรื่องที่ 1 ปัญหาข้อร้องเรียนประเด็นสถานการณ์สาคัญปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาจะ
ทราบข่าวก่อน โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ ฝากท่านป้องกันจังหวัดได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญ ขอให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งข้อมูลข่าวสารก่อน และจัดส่งข่าวสารทางกลุ่มไลน์
โดยพิจารณาเลือกกลุ่มไลน์สถานการณ์พิเศษ จะได้เร่งรัดดาเนินการ ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและสั่งการได้ทันที ฝากป้องกันจังหวัดต้องมอบหมายให้ผู้ช่วย
ป้องกันจังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
เรื่องที่ 2 สถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝากท่านนายอาเภอทุกอาเภอได้
วิเ คราะห์ ส ถานการณ์ใ นระดั บหมู่บ้ าน เนื่ องจากอาจจะไม่ ใช่ ไฟป่า จะต้อ งวิ เคราะห์
หมู่บ้ านที่ เกิดปัญ หา ข้อ มูล จุดความร้อน เกิดจากสาเหตุอะไร ฝากท่ านได้วิ เคราะห์
เจาะลึกลงไปในระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะทาให้แก้ไขปัญหาได้ถ้ามองในภาพรวมระดับอาเภอ
อาจจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น อาเภอมีจานวน 5 ตาบล เกิดปัญหา 1- 2
ตาบล ๆ ละ 2-3 หมู่บ้าน เกิดจากการเผาป่า ล่าสัตว์ เมื่อคราวดารงตาแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก รับผิดชอบหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเดิมเกิด
จุดความร้อน 1,000 กว่าจุด ปีที่ผ่านได้ มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งการให้ลดจุดความร้อนลงครึ่งหนึ่ง จึงได้มีการบริหารจัดการ
ตามเป้าหมาย ผมจึงได้ประชุมร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะให้ลงรายละเอียดลงถึงระดับหมูบ้าน
เรื่องที่ 3 ฝากท้องถิ่นจังหวัดนาเรื่องปัญหาการใช้พื้นที่ป่าและการใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะ
ท้องถิ่นจะต้องดาเนินการผ่านอาเภอ หากท้องถิ่นไม่ดาเนินการท่านจะต้องดูในภาพรวม
ทั้งหมดว่ามีจานวนเท่าไร ที่จะดาเนินการในเขตพื้นที่ป่า ขอให้ท่านจัดทาโครงการมาก่อน
โดยระบุว่าใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่ องที่ 4 สถานบริ ก าร ถ้ าไม่มี เด็ ก เยาวชน ไม่มี ยาเสพติ ด ชุ ดปฏิบั ติก ารพิเ ศษ
กรมการปกครองจะไม่ลงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเล็ กหรือ จังหวัดใหญ่ ท่านจะต้อง
เข้มงวดจะต้องไม่มีเด็กเยาวชนและยาเสพติด ท่านสามารถบริการจัดการในพื้นที่ได้
เรื่องที่ 5 ผมรับราชการในจังหวัดที่ใหญ่มาโดยตลอด ผมย้ายมาดารงตาแหน่งรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพบว่าหัวหน้าส่วนราชการจะเชื่อ ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้ง
ผมขอยกตัว อย่างส่ ว นราชการหนึ่ งจะมีการสอบสั ม ภาษณ์เ วลา 13.30 น. แต่ ในที่
ประชุมตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เวลา 13.30 น. ผมจึงแย้งไปว่าทาแบบนี้
ไม่ได้หากมีการร้องเรียนมา จะตอบไม่ได้ถ้าไม่ละเอียดรอบคอบในเรื่องนี้เอกสารมันจะ
ฟ้อง แฟ้มทีน่ าเสนอผมถ้าเกิน 2 วัน ผู้ที่เสนอเรื่องจะต้องมาชี้แจงหรือแก้ไข
ศูนย์ดารงธรรมผมดูบันทึกการจับกุม ร้องเรียนตารวจเอกสารไม่สอดคล้อง อัยการ
เสนอศาลปี 2561 แต่ ไ ปจั บ ผู้ ต้ อ งหา ปี 2560 ผมไม่ เ ห็ น หมายจั บ ผมจะเชิ ญ มา
สอบถามว่าหมายจับออกวันไหน ของกลางคดีที่ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอปง ร้องเรียนว่ าปืนถูก
ยึด แยกเป็น 2 เรื่อง แต่นามารวมเป็นเรื่องเดียว ปืนถูกยึดทั้งหมู่บ้าน เป็นปืนลูกซอง
อาจจะโดยชอบ แต่ผมติประเด็นเรื่องหมายที่ออกมาซึ่งไม่มีหมายแต่มีการอ้างถึง หมาย
ศาลออกวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ไปจับกุมผู้ต้องหาในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็น
ผู้ใหญ่บ้านแต่เอกสารประกอบอัยการเสนอเรื่องถึงศาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไม่
ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ผมขอฝากว่าการทางานร่ว มกันผมจะคานึงถึง ตามที่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งในที่ประชุมคือความถูกต้องมาก่อนความถูกใจ

-7แต่ อ ยากให้ ถู ก ต้ อ งและถู ก ใจ แต่ ถ้ า ไม่ ถู ก ต้ อ งหน่ ว ยตรวจสอบเราจะมี ม าก เช่ น
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผมขอฝากท่านนายอาเภอทุกท่านถ้ามีสิ่งที่จะต้องรบกวนผมขออนุญาตโทรศัพท์ไปถึง
ท่าน และที่สาคัญคือถ้าหากมีเหตุการณ์ด่วนให้ โทรศัพท์ถึงผม และส่งข้อมูลทางไลน์
ตามมาภายหลังจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหา
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์
ปลัดจังหวัดพะเยา

3.4 ข้อสั่งการของปลัดจังหวัดพะเยา
เรื่องที่ 1 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพะเยา ได้มีการจัด
กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามที่ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ได้ แ จ้ ง ในที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า น
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้าในเรื่องนี้ โดยกาหนดให้จังหวัดดาเนินการรับสมัครชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติ
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 50 คน
เรื่องที่ 2 การจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจาปี 2563
กาหนดจัดงานในวันที่ 12 – 22 มกราคม 2563 ได้มีการประชุมเตรียมการเรียบร้อย
แล้วในระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ท่านชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด เป็ น แม่ ง านในการจั ด งานในครั้ ง นี้ และจั ด การประชุ ม เพื่ อ หารื อ ใน
กระบวนการ รายละเอียดการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละคืน
เรื่องที่ 3 ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ กรมการปกครองได้ เ น้ น ย้ าให้ น ายอ าเภอบู ร ณาการในพื้ น ที่ โดยใช้ เ วที ข อง
สาธารณสุขซึ่งเป็นเลขานุการ รวบรวมให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนในภาพรวมของอาเภอ
เรื่ องที่ 4 การด าเนิน งานโครงการส่ งเสริ มวินัย การออมกั บ กอช.จัง หวัดพะเยา
ด าเนิ น การครบถ้ ว น เป้ า หมายเกิ น 100 % ฝากอ าเภอที่ ด าเนิ น การไม่ ค รบตาม
เป้าหมายได้เร่งรัดดาเนินการ
เรื่องที่ 5 การดาเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายใน
ระดั บ อ าเภอและท้ อ งที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเป็ น หลั ก ในการ
บูรณาการ ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งในที่ประชุมในเรื่องของศูนย์ดารงธรรม
ระดับจังหวัด จะรับเรื่องจากศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ ผมเชื่อว่าถ้า
ท่านนายอาเภอมีชุดปฏิบัติการโดยให้ปลัดอาเภอประจาตาบลลงพื้นที่ติดตามร่วมกับ
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการในพื้นที่รวมทั้งประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ ว่าราชการ
จังหวัดได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องของยาเสพติด ผมในฐานะเลขานุการผมเชื่อว่าท่านชุติเดช
มีจั นทร์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบในกรอบของงานยาเสพติดจะได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้เกิดผลในด้าน 4 มิติ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน จะสื่อสารอย่างไรลง
ไปถึงประชาชนในการปราบปรามยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครอง
ที่เข้าไปสนับสนุน ฝ่ายปกครองไม่ได้เน้นหนักในเรื่องของการปราบปราม แต่จะดูมิมติใน
การป้องกันการเสพ และการติดตามผล
เรื่องที่ 6 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนตุลาคม 2562 ผู้บริจาคโลหิตจานวน
684 คน ได้โลหิต จานวน 239,400 ยูนิต และแผนการออกรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1) วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาพะเยา
2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา
4) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ที่ว่าการอาเภอแม่ใจ

นายเทวา ปัญญาบุญ
นายอาเภอดอกคาใต้
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ตุลาคม 2562 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562จะมีโครงการรับบริจาคโลหิตเฉลิม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง เป็ น โครงการของกระทรวง
สาธารณสุข จะจัดรวมกันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
เดียวกัน และจะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เวลา 09.00 น.
จัดรวมกันได้ ฝากท่านนายอาเภอดอกคาใต้ด้วย ฝากท่านปลัดจังหวัดการรับบริจาค
โลหิต ส่วนกลางเป็นผู้กาหนดเป้าหมายให้หรือไม่ ถ้าไม่จะมีเป้าหมายของจังหวัดหรือไม่
จะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงาน ทหาร ท่านลองหารือกันว่า
จะมีแนวทางใดบ้าง

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ
ว่าที่ ร.ต.สมภพ โชติษฐยางกูร 4.1 หัวหน้าสานักงานจังหวัดพะเยา
(แทน) หัวหน้าสานักงาน
การใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ นวทางงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่ อ น จั ง หวั ด ได้ ข อ
จังหวัดพะเยา
งบประมาณเร่ ง ด่ ว น (เพิ่ ม เติ ม ) คื อ เรื่ อ งหมอกควั น และไฟป่ า ทางส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้จัดทาแผนปฏิบัติการตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง
ก่อนงบประมาณประจาปี 2563 มีผลบังคับใช้
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีที่คาบเกี่ยวก่อนพระราชบัญญัติ ปี 2563
มีผลบังคับใช้ ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมไปยกเว้นเรื่องลอยกระทง ได้สอบถามไปยังสานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด งบประมาณปี 2563 ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ จะเป็นงาน
ประเพณีอื่นๆ ทีข่ ออนุมัติเพิ่มเติมไป
นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ลอยกระทงเป็นเรื่องที่จะต้องบูรณาการอย่างเร่งด่วน ผมได้หารือกับท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดจะใช้งบบริห าร เพราะฉะนั้นฝากท่านนายอาเภอเมืองพะเยา ปีต่อไปถ้า
ระเบียบการจัดงานประเพณี เช่น ลอยกระทง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะให้จัด
งานกลางวัน จึงคิดว่าประเพณีอันดีงามจะถูกลบล้างโดยองค์กรตรวจสอบหรืออย่างไร
ผมคิดว่าสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องมีหน้าที่ในการแนะนาการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน

นายถกล ข่ายสุวรรณ
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพะเยา

4.2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยช่างของ
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเรื่องแบบ จังหวัดพะเยาจะใช้แบบภาคเหนือแบบที่ 2
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบไว้ทั้งหมด 4 ภาคๆ ละ 2 แบบ แบบที่ 1 เป็น
ถนน 2 ช่องจราจร ความกว้าง 28 เมตร ความสูง 13.5 เมตร ลักษณะเป็นโครงเหล็ก
กลมประกอบหน้างาน ด้านล่างเป็นฐานคอนกรีต ตอกเสาเข็ม วัสดุตกแต่งเป็นไฟเบอร์
กลาส จังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัดพะเยาเลือกถนนหมายเลข 1 บริเวณทางขึ้นจอมทอง
ไปจังหวัดเชียงราย ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นาเรียนในที่ประชุม ว่าแขวงทาง
หลวงพะเยาไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง ผมเข้าใจว่า ตาแหน่งที่เลือกอาจจะขัดหลักวิศวกรรม
เพื่อความปลอกภัย จะต้องเชิญแขวงทางหลวงพะเยาลงพื้นที่พร้อมกัน รูปแบบซุ้มประตู
สามารถปรับความกว้าง ความยาว ความสูงได้ ถ้าเป็นไปได้ให้ทาตามรูปแบบที่กรมโยธาธิ
การและผังเมืองกาหนดให้ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนจะส่งผลกระทบในการตกแต่ง และราคา
กาหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563
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-9ให้แต่งตั้งแขวงทางหลวงพะเยา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ท้องถิ่นจังหวัด
พะเยา เป็นคณะทางานในเรื่องนี้
4.3 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
-

นายชานาญ บุดาสา
พัฒนาการจังหวัดพะเยา

4.4 พัฒนาการจังหวัดพะเยา
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย เนื่องจากกรมพัฒนาชุมชนได้ทาบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับสภาสตรีแห่งชาติ ในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน
โดยมีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนแต่งการชุดผ้าไทยทุกวันยกเว้นแต่งเครื่องแบบ
ราชการ ประเด็นคือ ขอเชิญ ชวนหั ว หน้าส่ว นราชการระดับจังหวัด ในภาคส่ ว นของ
จังหวัดได้ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันในระดับจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนของคณะกรรมการองค์กรสตรีต่างๆ วันที่จะรณรงค์เพิ่มเติมคือทุกวันพฤหัสบดี
จะขออนุญาตเชิญชวนและสนับสนุนสินค้าเป็นการสืบสานแนวพระราชดาริ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห ลวง จะมีเอกสารสิ่ งพิมพ์
สิน ค้า ได้ห มุนเวียนให้ กับส่ ว นราชการได้พิจารณา เลื อกรูปแบบที่จะไปส่ งเสริมและ
นาไปใช้

น.ส.ธิดา ไกรนรา
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

4.5 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
เรื่องที่ 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบ
จานวน 7 โครงการ ได้แก่
1) โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ที่ท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้
นาเรียนในที่ประชุมเรื่องแบบ ได้มีการแต่งตั้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แขวงทาง
หลวงพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะทางานได้มีการลงพื้นที่
ถนนเส้นรองบริเวณกว๊านพะเยา แต่พื้นที่สร้างไม่ได้ ความจริงมีแบบที่เล็กกว่านี้แต่เกรง
ว่าจะไม่สมพระเกียรติ จึงได้พิจารณาถนนหมายเลข 1 บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง จะมี
การประชุ ม คณะกรรมการในวั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2562 เพื่ อ พิ จ ารณางบประมาณ
โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ มีสานักงาน
จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ ในเบื้องต้นได้มีการหารือกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จะใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม แต่เนื่องจากมีข้อจากัด งบประมาณไม่เพียงพอจึงใช้
วิธีการโอนและนาไปตั้งรายการใหม่ ในเบื้องต้นตั้งเป้าไว้ประมาณ 5 ล้านบาท
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนาทูลเกล้าฯ ดาเนินการขับเคลื่อนในปี 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทาการคัดเลือกในระดับท้องถิ่น ระดับอาเภอและระดับจังหวัดต่อไป
3) สวนสาธารณะ คัดเลือกอาเภอละ 1 แห่ง และได้มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอด
อาเภอได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา เดือนละ 1 ครั้ง ในภาพรวมของท้องถิ่นที่กากับดูแล
ในเรื่องของจิตอาสาจะได้นามารายงานในที่ประชุมนายอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งได้มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ของแต่ละอาเภอเป็นประจาทุกเดือน
4) ธารน้าใจเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แจ้งให้มีการเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และครั้งที่
2 กาหนดในเดือน พฤศจิกายน 2562 รูปแบบการจัดโดยการระดมการขอรับบริจาค
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนซึ่งไม่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณในส่วนนี้
และไม่ได้จากัดจานวนครั้งในการเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง

-105) โครงการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ท้องถิ่นจังหวัดได้รับมอบ มาเก็บไว้ที่จังหวัด
เรียบร้อยแล้ว และจะมีการทาพิธีการรับมอบ รูปแบบการจัดกรมส่งเสริมการปกครองให้
จัดพิธีเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทย ประเด็น คือ กรอบรูปซึ่งจะใช้งบประมาณเป็น
จานวนมาก จึงได้เรียนสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้ดาเนินการ
ตามที่ได้ทูลเกล้า ฯ
6) วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเป้าหมายตั้งไว้ 1,500 คน และจะขยายเป้าหมายเพิ่มขึ้น
เบื้ อ งต้ น ได้ ห ารื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น างบประมาณมารวมกั น องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 5,000 บาท และจะขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ร้าน
เสื้อยินดีที่จะจัดทาเสื้อให้ฟรี ประมาณ 1,000 ตัว สาหรับเส้นทางการวิ่งรายละเอียด
ต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
7) โครงการอุ่ น ไอรั ก ก าหนดเปิ ด งานวัน ที่ 8 ธัน วาคม 2562 – 18 มกราคม
2563 ได้มีการประชุมมหารือในเบื้องต้น ให้ทุกจังหวัดเวียนกันไปประมาณ 2 สัปดาห์
โดยแบ่งเป็นภาค จังหวัดพะเยาจะนาเสนอชนเผ่า ม้ง เมี่ยน การทากาละแม และการทา
ไส้อั่ว สาหรับประเพณีจะมีการจัดทาบายศรีสู่ขวัญ สาหรับแนวทางจะมีหนังสือสั่งการ
จากกรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ แต่ล ะองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดตั้ง
งบประมาณถ้าชนเผ่า ม้ง เมี่ยน อยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้จัดตั้งงบ
เรื่องที่ 2 งบเฉพาะกิจ ประจาปี 2564 งบถนน แหล่งน้า อาคาร ประปา ฝากท่าน
นายอาเภอได้นาเรียนในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ โดยให้
เน้นย้าเรื่องการขอใช้พื้นที่ และแบบจะต้องมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้ นที่ ถึงจะได้รับการ
อนุมัติงบ
นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์
สอบถามท่านท้องถิ่นจังหวัด ในส่ว นของกรมเจ้าท่ามอบอานาจเรื่องของแหล่ งน้า
นายอาเภอเชียงคา
ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้าใจว่าตลิ่ ง
มอบหมายให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องและส่วนของลาน้าเป็นของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นเรื่องการขุดลอกการก่อสร้างสะพานข้าม การทาตลิ่ง ฝาย
ชั่วคราวที่กักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น ฝายเกเบี้ยน ฝายกระสอบทราย จะต้องขอมายัง
จังหวัดหรือท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
น.ส.ธิดา ไกรนรา
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

อยู่ระหว่างหารือกับทางกรมเจ้าท่า หากมีความชัดเจนจะได้นาเรียนในที่ประชุม และ
มีหนังสือไปถึงท่านเพื่อความชัดเจน

นายธีรเดช ขัติยะ
4.6 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
(รักษาการ) หัวหน้าสานักงาน
เรื่องที่ 1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องเตรียมความพร้อม พลเอกประวิตร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายเรื่องหมอกควัน ไฟป่า ท่านแม่ทัพภาค 3 ได้
ภัยจังหวัดพะเยา
มอบนโยบายให้กับจังหวัด และได้มีการเตรียมความพร้อม จะมีการประชุมยกร่างกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งได้มีการแต่งตั้งในปี 2558 จะยก
ร่างให้เป็นคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน และจะมีการประชุมกองอานวยการจังหวัดเพื่อ
ประเมิน สถานการณ์ ภัยป่าหมอกควัน ภัยแล้ ง และภัยหนาว พลเอกประวิตร วงษ์
สุวรรณ ได้เน้นย้าเรื่อง Single command 4 พื้นที่ 5 มาตรการ คือจังหวัด อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่ง ได้ซักซ้อมในกอง
อานวยการจนถึงมาตรการที่ได้ดาเนินการ ทางฝ่ายเลขานุการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเบื้องต้นได้มีการหารือ

-11เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณโครงการแล้ว มีการกาหนดเป้าหมายเพิ่มเติมเป็นพื้นที่
เสี่ยง โดยทหารได้ชี้เป้าไว้จานวน 11 ตาบล เพิ่มเป็น 29 ตาบลและได้มีการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีตาบลใดบ้าง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอรับการ
สนับสนุนงบจากกองสลาก ซึ่งทางสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและ
เลขานุ การได้จัดทาโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อที่ จะได้มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ระดับตาบล ของท่านนายอาเภอ
เรื่องที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ 2 ฉบับคือ ปี
2560 และปี 2561 เรื่องการให้ความช่วยเหลือ ประเด็นสาคัญคือระเบียบนี้ ไฟไหม้
หลังเดียวท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ในหนังสือซักซ้อมกรณีเกิดภัย ทางท้องถิ่น
ต้องรายงานให้นายอาเภอทราบ นายอาเภอรายงานมายังจังหวัด หลังจากมีการรายงาน
จะเป็นประกาศพื้นที่ประสบภัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถลงนามได้ ตามมาตรา 4
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เมื่อมีการลงนามภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ ท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือ ทั้งประกาศภัย
หรือไม่ประกาศเขตให้ท้องถิ่นช่วยเหลือได้ ประกาศพื้นที่ประสบภัยถ้าเงินไม่ เพียงพอให้
ขอเงินมายั งจังหวัดเพื่อใช้เงินทดรองราชการ แนวทางนี้ได้แจ้งให้กับท่านนายอาเภอ
ทราบแล้ว
นายกลม เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ผมและท่านชุติเดช มีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจะประชุมหารือเพื่อติดตามความ
คืบหน้า และกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5
นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์
นายอาเภอเมืองพะเยา

ข้อราชการของอาเภอ
5.1 อาเภอเมืองพะเยา
ฝากท่ า นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เรื่ อ งโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ จ านวน 3 โครงการ
ประจ าปี งบประมาณ 2562 พอถึงปีงบประมาณ 2563 ไม่ดาเนินการต่อจึงขอให้
ท้องถิ่น จังหวัดมีห นังสื อ แจ้งองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ให้ ดาเนินการโครงการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแนวทางเดียวกัน เช่น การบารุงรักษาต้นไม้ ถนน แหล่งน้า

น.ส.ธิดา ไกรนรา
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ท้องถิ่นมีประเด็นปัญหาเรื่องการจัดตั้งงบประมาณและมีหนังสือแจ้งเรื่องการยกเว้น
การใช้เงินสะสม งบประมาณปี 2563 ได้มีการตั้งงบประมาณ มีแผนดาเนินการตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องขับเคลื่อนและมี
ความคืบหน้าทั้ง 3 โครงการ ถนน แหล่งน้า และสวนสาธารณะ

นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เรื่องหมอกควันมีเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติหรือไม่ พะเยาได้รับงบประมาณน้อยจึง
ต้องมอบหมายให้ท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในเรื่องนี้

น.ส.ธิดา ไกรนรา
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

มีแต่ยังไม่ครบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีติดเขตป่า มีจานวน 38 แห่ง ซึ่งใน
ขณะนั้นมีประเด็นปัญหาเรื่องของงบ 50,000 บาท จึงหยุดชะงัก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเข้าใจว่าไม่ต้องจัดตั้งแล้ว แต่เป็นภารกิจถ่ายโอนเงินจะอยู่ในหมวดของเงิน
อุดหนุนทั่วไป 4 พื้นที่ 4 มาตรการ ที่ลงไปกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อยู่ใน
เขตติดป่า จะอยู่ในเขตชุมชนจึงต้องออกข้อบัญญัติให้ครอบคลุม

-125.2 อาเภอเชียงคา
5.3 อาเภอดอกคาใต้
5.4 อาเภอแม่ใจ
5.5 อาเภอจุน
นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน
นายอาเภอปง

5.6 อาเภอปง
เรื่องที่ 1 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องคืนผืนป่าก่อนปี 2545 ซึ่ง
อาเภอปงได้มีการคืนไปแล้วประมาณ 30,000 – 40,000 ไร่ ในคาสั่งเมื่อมีการคืนผืน
ป่าแล้วจะจัดที่ดินทากินให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งปรากฏว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
ได้กาหนดเกณฑ์ผู้ยากไร้ หมายถึงผู้ที่ไม่มีอะไรเลย ซึ่งเป็นปัญหาว่าไม่สามารถที่จะคืน
ให้กับชาวบ้านได้ซึ่งได้มีการทาหนังสือร้องเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่มาลง
พื้นที่จังหวัดพะเยา เรื่องอยู่ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และได้รับแจ้งจากศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดให้อาเภอทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้อาเภอกาหนดร่วมกับชุมชนว่าผู้ที่มี
สิทธิได้รับคืนที่ดินควรจะเป็นในลั กษณะใด ได้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการและจะเสนอ
มายังจังหวัด ซึ่งปีนี้ป่าไม้ได้มีการผ่อนผันให้ทากินแต่ถ้าเป็นกรณีแบบเดิมเกรงว่าจะมี
ปัญหาของมวลชน
เรื่ อ งที่ 2 การขยายผลโครงการหลวงปั ง ค่ า มาสู่ พื้ นที่ ต าบลขุ น ควรจ านวน 12
หมู่บ้าน สืบเนื่องมาจากประเด็นปัญหาเรื่องบ้ านสันติสุขซึ่งเป็นหมู่บ้านเข้าร่วมพัฒนา
ชาติไทย ทางหน่วยงานป้องกันรักษาป่าดอยผาช้างได้มีการขอคืนพื้นที่และมีการจับกุม
ราษฎรประมาณ 7 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลได้มีการตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว แต่ได้มีการ
ถวายฎีกาและได้มีการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานและมีนายอาเภอเป็นเลขานุการ ได้มีการให้ขยายโครงการหลวงปังค่าเข้ามาใน
พื้นที่ 12 หมู่บ้าน ปี2562 ได้ขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัดจานวน 5 ล้าน
บาทเพื่อก่อสร้างศูนย์เพิ่มอีก 1 แห่ง ปรากฏว่างบประมาณได้รับการอนุมัติมาก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 3 วัน จึงได้มีการคืนงบไปทั้งหมดจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จังหวัดได้
พิจารณา
เรื่ องที่ 3 อาคารก่อสร้างที่ว่าการอาเภอปงหลั งใหม่ได้มีการวางแผนเปิดอาคาร
ในวันที่ 7-12 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นห้วงการจัดงานงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคา
สมโภช 108 ปี และของดีอาเภอปง เป็นประจาทุกปี ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือจะให้เรียนเชิญท่านใดมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของการเตรียมการ
ได้รับงบประมาณจากการบูชาวัตถุมงคล หลวงปู่คูบาจันทร์ จานวน 1,900,000 บาท
นามาปรับปรุงในพื้นที่อาเภอปง

นายกลม เชียงวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เรื่องการคืนผืนป่าและเรื่ องการขยายผลโครงการหลวงปังค่า หารือกันให้ได้โจทย์
ที่ชัดเจน ดาเนินการถึงขั้นตอนใด อย่างไร ส าหรับประธานในพิธีเปิดงานบวงสรวง
เจ้ า พ่ อ หนองเรื อ ค า สมโภช 108 ปี และของดี อ าเภอปงเป็ น ประจ าทุ ก ปี
ท่านนายอาเภอปงมาหารือกับผม

-13นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์
นายอาเภอภูซาง

5.8 อาเภอภูซาง
เทศกาลตักบาตร 2 แผ่นดิน ตามที่ทางสานักงานจังหวัดได้แจ้ง ในที่ประชุมให้ใช้
งบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ที่จะสนับสนุนงานเทศกาลประจาปีรวมถึงเรื่องนี้
หรือไม่ ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ เกรงว่าปีนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดหรือไม่

ว่าที่ร.ต.สมภพ โชติษฐยางกูร
โครงการที่จังหวัดขอไปและส านักงบประมาณปรับไปอยู่ Y 2 เรื่องประเพณี
(แทน) หัวหน้าสานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม วิธีการคือเมื่อพระราชบัญญัติ ปี 2563 มีผลบังคับใช้ถ้ามีเงินเหลือจ่าย
จังหวัดพะเยา
ถ้า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเห็นชอบอนุมัติ สามารถ
ดาเนินการได้ทันที
5.9 อาเภอภูกามยาว
5.10 ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา (3 กลุ่มงาน)
5.10.1 กลุ่มงานปกครอง
5.10.2 กลุ่มงานความมั่นคง
5.10.3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
5.10.4 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดพะเยา
5.10.5 ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 2 (ส่วนแยกพะเยา)
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-

เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

(ลงชื่อ) ปิยะพงษ์ วงค์กา ผู้รายงานการประชุม
( นายปิยะพงษ์ วงค์กา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลงชื่อ) นพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์)
จ่าจังหวัดพะเยา

