รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดลําปาง หมวด 1 การนําองคกร และ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ผูเขารวมประชุม
1. นายพิสนฑ
2. นางสาวเอกรัตน
3. นายปรีฎา
4. นายวุฒิชัย
5. นางสาวทัศนีย
6. นางกรพินธุ
7. นางดรุณี
8. นายสืบพงษ
9. นายวัยวุฒิ
10. นายประทีป
11. นางสาวบุญยรัตน
12. นางสาววาสนา
13. นางสาวพิมพผกา
14. นายวีรชาติ
15. นางสาวสุกญ
ั ญา
16. นายสมศักดิ์

รัตตนะไชยพร หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธาน
สํานักงานจังหวัดลําปาง
นาคาคง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
เจียไพบูลย
สหกรณจงั หวัดลําปาง
สํานักงานสหกรณจงั หวัดลําปาง
วงษนาคเพ็ชร พาณิชยจังหวัดลําปาง
สํานักงานพาณิชยจงั หวัดลําปาง
นนทจิตร
ประกันสังคมจังหวัดลําปาง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําปาง
วงศเจริญ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ลําปาง
รักษวงศ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
สํานักงานพาณิชยจงั หวัดลําปาง
นิ่มพูลสวัสดิ์ ปลัดอําเภอ
ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง
ศรีรัตน
นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการพิเศษ
สํานักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ประคองวงศ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ศรียาวัชนาการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
เกษณา
นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง
นิศาวัฒนานันท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
จันทจร
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
ศิริโภคากิจ
นักวิชาการขนสงชํานาญการพิเศษ
สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
ประเทศรัตน เจาพนักงานปาไมอาวุโส
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ลําปาง
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17. นางสมพร
18. นางชนาพร
19. นายขจร
20. นายเรืองศักดิ์
21. พันโทสุพจน
22. นายพงศเทพ
23. นางวนิดาพร
24. นางจันทนา
25. นางอุดมพร
26. นางอุทัยวรรณ
27. นายธีรศักดิ์
28. นายสุพรรณ
29. นายศุภฤกษ
30. นายอธิชัย
31. นางสาวเดือนสุดา
32. นางวิไลลักษณ
33. นางอุบล
34. นางพิมลพรรณ
35. นายพัสกร

กิจสุวรรณรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
กิติยา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
รัตนบุรี
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง
ภูมิสันติ
นักวิชาการขนสงชํานาญการ
สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
ปสตัน
ผูชวยสัสดีจังหวัดลําปาง
สํานักงานสัสดีจังหวัดลําปาง
จันณรงค
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานประมง
สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง
ธิวงศ
นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
บัวทอง
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง
โรจนสัตตรัตน นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
ประทีปทิพย นักวิชาการที่ดินชํานาญการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
วงคชัย
เสมียนสํานักงานสัสดีจงั หวัดลําปาง
สํานักงานสัสดีจังหวัดลําปาง
จันทรา
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง
การุณยวิจัตร เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
ตนกันยา
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
สํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัดลําปาง
พรหมมินตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
กันธิยะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
หนอกุล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดลําปาง
มะโนแสน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
ชมพูพาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
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36. นายเอกวัฒน
37. นางศุภวรรณ
38. นายจํารัส
39. นางลักษณา
40. นายเกษม
41. นายเรวัต
42. นายยงยุทธิ์
43. นายจําเนียร
44. นายอธิชัย
45. นางลัษมณ
46. นางสาวนิตยา
47. นางเรณู
48. นายมงคล
49. นางกมลรัตน
50. นายสมรรถชัย
51. นายนพพร
52. นางสาวสุนทรี
53. นางสาวเกศศิริ
54. นางสาวจุฑามาส

ไชยสมบูรณ

นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
สํานักงานสหกรณจงั หวัดลําปาง
จันทรดํารงค เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวจงั หวัดลําปาง
ชาครไพบูรณ สัตวแพทยอาวุโส
สํานักงานปศุสัตวจงั หวัดลําปาง
พงศภิญโญโอกาส นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง
สังขทอง
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
ธรรมริยา
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
แสงโชติ
นายชางสํารวจอาวุโส
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
ตันแกว
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
สํานักงานทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขาลําปาง
ตนกันยา
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
สํานักงานประชาสัมพันธชํานาญการ
สรรพศีลบุตร นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําปาง
วันตัน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดลําปาง
สันบุญเปง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง
ผัดผล
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
ทองจิบ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
ทองคําชุม
นักวิชาการประมงชํานาญการ
สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง
แพทยรัตน
รองผูอํานวยการศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศรีไทย
ผูชวยผูอํานวยการ
ศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศรีละมูด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
ซุกซอน
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานจังหวัดลําปาง
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
ตามที่จังหวัดไดจัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เพื่อชี้แจง
และทําความเขาใจใหหัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่ส วนราชการสั งกัดสวนภูมิภาค รวมทั้งหมด 7 หมวด
เพื่อให การขับเคลื่ อนตัวชี้วัด PMQA ของจังหวัดลําปาง ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกั น และตามเกณฑ ที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
การประชุมคณะทํางานหมวด 1 การนําองคการ และหมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร ในวันนี้เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานรายหมวดใหดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการ
ที่ชัดเจน รวมไปถึงการทบทวนผลการดําเนินการของ หมวด 1 และหมวด 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่ผานมา โดยนําขอบกพรองในปที่ผานมา มาปรับปรุงและขับเคลื่อนใหบรรลุเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ประธานฯ
ผลการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 การนําองคกร จังหวัดลําปางและหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
นายนพพร
ผลการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ในภาพรวมของจังหวัดลําปางไดคะแนน 4.9333
หมวด 1 การนําองคการ ไดคัดเลือก RM 1.1 ไดคะแนนเต็ม 5 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร คัดเลือก
RM 2.4 ไดคะแนน เต็ม 5 เชนกัน ซึ่งผลคะแนนในภาพรวมถูกหักในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ
เนื่องจากการดําเนินการบางสวนจังหวัดคาดไววาจะนํามาดําเนินการใน พ.ศ. 2555 ถือวาผลคะแนนตัวชี้วัด
PMQA ของจังหวัดลําปางมีผลคะแนนที่อยูในระดับดีมาก และพัฒนาขึ้นทุกๆป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
นายนพพร

3.1 แนวทางการดําเนินงาน หมวด 1 การนําองคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการสํ า รวจความรู ค วามเข า ใจด า นทิ ศ ทางขององค ก ร จั ง หวั ดลํ า ปาง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จัง หวัดไดท อดแบบสอบถามใหสวนราชการสังกัดสวนภูมิ ภาค 31 สวนราชการ
โดยแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 479 ชุด โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาหนาที่ของสวนราชการ
ตางๆ จํานวน 444 คน คิดเปนรอยละ 92.7 และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 7.3
จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ในสวนของการประเมิน มีดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามทราบวิสัยทัศนของจังหวัดลําปางและตอบแบบสอบถาม
ไดถูกตองจํานวน 382 คน คิดเปนรอยละ 79.7 ตอบไมถูกตองจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 20.3
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2. ผูตอบแบบสอบถามทราบวาจังหวัดลําปางมีกี่ยุทธศาสตร และตอบถูกตอง
จํานวน 441 คน คิดเปนรอยละ 92.1 และตอบไมถูกตอง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 7.7
3. แหลงขอมูลที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามทราบขอมูลจังหวัดลําปาง มีจํานวน
4 แหลง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขอมูลจังหวัดลําปางจากทางเว็บไซตของจังหวัดลําปาง จํานวน
484 คน คิดเปนรอยละ 59.3 จากหนังสือเวียน จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 46.8 จากการประชุม
จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 48.2 และจากแผนพับจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 32.4
4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดครอบคลุม
ภารกิจของหนวยงานบางสวนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 73.5 ครอบคลุมและ
สอดคลองมาก จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 20.9 และไมครอบคลุมและไมสอดคลอง จํานวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 5.6
5. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจในทิศทางการนําองคกรของ
จังหวัดลําปาง จํานวน 417 คน คิดเปนรอยละ 87.1 และไมเขาใจ จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 12.9
6. ผูตอบแบบสอบถามคิดวาทิศทางการนําองคกรของจังหวัดลําปางสามารถ
นําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลไดจริงบางสวน จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 58.7 และสามารถนําไปปฏิบัติให
บังเกิดผลไดจริงอยางเปนรูปธรรม จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 39.8
ซึ่งเมื่อตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. มาตรวจไดใหขอแนะนําไววาแบบสอบถามเรื่องทิศทางของ
องค ก รของจั ง หวัดลํ าปางไม ครอบคลุ ม และมี ป ระเด็นที่ ยัง ไม ส อดคล อ ง ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2555
จังหวัดจะพิจารณาปรับแกไขแลวแจงเวียนใหสวนราชการทอดแบบสอบถามใหเจาหนาที่ในสังกัดกรอก และ
สงกลับใหจั งหวัดดําเนินการประมวลผลตอไป มี สวนราชการใดจะเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่จ ะ
เพิ่มเติมในแบบสอบถามบางหรือไมอยางไร สามารถเสนอได
ประธานฯ
ขอเสนอขอคิดเห็นเรื่องวิสัยทัศนของจังหวัดลําปางวาเปนขอความที่ยาวเกินไปสงผลให
สามารถจดจําไดยาก ถาหากคณะทํางานมีสวนชวยในการปรับแตงวิสัยทัศนของจังหวัดลําปางใหมีขอความที่
สั้นและมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดลําปาง
นายนพพร
จังหวัดจะไดมีการประชุมและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถใชการประชุมในครั้ง
นี้เปนเวทีในการปรับวิสัยทัศนของจังหวัดลําปางได
มติที่ประชุม
รับทราบและใหสํานักงานจังหวัดโดยฝายเลขานุการ หมวด 1 การนําองคกร ไปปรับปรุง
แบบสอบถามเพื่อใหครบคลุม และสอดคลองทิศทางการพิจารณาองคกรตอไป
นายนพพร
แนวทางการรายงานผลการมอบอํานาจ บัญชีการมอบอํานาจ ของผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ในป พ.ศ. 2555 การายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจจากสวนราชการมีประเด็นที่รายงานนอย
จังหวัดจึงขอความรวมมือสวนราชการรายงานการใชอํานาจปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดลําปางให
ผูบริหารรับทราบ โดยใหรายงานผลการใชอํานาจเปนรายเดือน ทั้งนี้ที่ผานมาสวนราชการใดยังไมเคยรายงาน
ผลการใชอํานาจใหจังหวัดทราบขอใหรายงานยอนหลัง เพื่อจังหวัดโดยฝายเลขานุการ จะไดสรุปนําเรียนผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อโปรดทราบ ประเด็นในการรายงานผลขอใหเปนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ทั้งนี้สํานักงานจังหวัดจะมีหนังสือแจงใหสวนราชการรายงานผลอีกครั้งเพื่อแจงเปนแนวทางการ
รายงานผล
/นางสาวทัศนีย...

6
นางสาวทัศนีย ในกรณีการมอบอํานาจจะมอบอํานาจรวมตามภารกิจของแตละหนวยงาน จะไมสามารถแยก
ประกันสังคม ออกเปนแตละประเด็นยุทธศาสตรได เชน การลงนามในเช็ค หรือระเบียบการพัสดุ เปนตน
จังหวัดลําปาง ทั้งนี้การแยกเนือ้ หาสาระในการมอบอํานาจจะตองใหสํานักงานจังหวัดลําปางเปนหนวยงานที่
แยกประเด็นเอง เนื่องจากสวนราชการจะรายงานตามภารกิจของสวนราชการ
นางสาวเอกรัตน ประเด็นเรื่องการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง และ
หัวหนากลุมงาน ตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร หรือตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหใสหมายเหตุ
ยุทธศาสตรฯ มาดวย เนื่องจากประสบการณที่ เคยพบคือ ส วนราชการรายงานผลการใชอํานาจ เชน
อนุญาตใหขาราชการในสังกัดลาพักผอนได 7 วัน เปนตน เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. มาตรวจจะไมสามารถตอบ
ประเด็นได หลักการตรวจในประเด็นการบริหารงานในสวนการบริหารงานภายในจังหวัด และผูวาราชการได
กระจายการตัดสินใจใหกับหัวหนาสวนราชการแกไขปญหาที่จะใหบริการประชาชนอยางไรบาง ถามีประเด็นที่
สัมพันธกับคํารับรองที่สวนราชการไดลงนามกับผูวาราชการจังหวัดไวใหสวนราชการรายงานผลการใชอํานาจ
ใหจังหวัดทราบดวย บางสวนราชการอาจจะไมมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคํารับรอง เชน ตัวชี้วัด GAP อาจจะ
ไม ไดม อบอํ านาจแตก็ ขอให ร ายงานผลการใชอํ านาจจามภารกิ จของสวนราชการ ที่ส นับสนุนการบริ ก าร
ประชาชน
ประธานฯ
การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัด เมื่อเปลี่ยนผูวาราชการจังหวัด 1 ครั้ง ทานผูวาแตละ
ทานจะมีนโยบายที่แตกตางกันออกไป จึงมีการออกคําสั่งการมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการในแตละเรื่อง
ตามภารกิจของแตละสวนราชการ โดยมีการปรับคําสั่งใหตอบรับกับนโยบายของผูวาราชการจังหวัดลําปางแต
ละทานดวย ปจจุบันคําสั่งการมอบอํานาจของจังหวัดลําปาง ใชคําสั่งจังหวัดลําปางที่ 295/2555 ลงวันที่
21 กุมภาพันธ 2555 ขณะนี้อยูในระหวางการปรับคําสั่งการมอบอํานาจใหม ซึ่งอยูระหวางการรวบรวมจาก
สวนราชการแตละสวน
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายนพพร
การทบทวนนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี (Organizational Governance)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดลําปางไดมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ซึ่งไดเวียนไปให
ทุกสวนราชการนั้น เนื่องจากในปงบประมาณดังกลาว นโยบายยังไมชัดเจนและครอบคลุมในภารกิจที่จะตอง
ปฏิบัติใหบัง เกิดผลเป นรูปธรรม ดังนั้น จึง ขอใหคณะทํางานไดพิ จารณาเนื้อหา และสาระของนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดี ที่ไดนําเสนอแบบรางในที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับนโยบายของจังหวัด ในป พ.ศ. 2555 ตอไป และคัดเลือกโครงการเพื่อตอบรับนโยบายตาม
การกํากับดูแลองคการที่ดี ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดไว ทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย
1. ดานรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม
2. ดานผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
3. ดานองคการ
4. ดานผูปฏิบัติงาน
ซึ่งนโยบายทั้ง 4 ดานจะมีแนวทางการปฏิบัติของแตละดานเอาไว จากแนวทางการปฏิบัติ
ดังกลาวจะนําไปสูแผนงานโครงการในแตละดาน ในป พ.ศ. 2554 โครงการตามนโยบายการกํ ากับ ดูแล
องคการที่ดี ทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1. ดานรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม โครงการปลูกตนไมถวายแมของแผนดินในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนตน (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
/ดานผูรับบริการ...
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2. ดานผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- การจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดนครลําปาง (ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง)
- การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง)
3. ดานองคการ
- สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
4. ดานผูปฏิบัติงาน
- การฝกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู (PMQA) (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
สําหรับในป พ.ศ. 2555 จะมีการปรับเปลี่ยนโครงการวาหนวยงานใดที่มีโครงการแผนงานที่
เกี่ยวเนื่องกับนโยบายแตละดาน
ดานสิ่งแวดลอมทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลม มีโครงการเรื่องการปลูกปา
อยูบางหรือไม
สมศักดิ์
สําหรับโครงการปลูกปา จะเปนโครงการของกรมปาไมที่รับไปดําเนินการ ในป พ.ศ. 2555
สนง.ทรัพยากรฯ ทางกรมปาไมมีแผนงานที่ดําเนินการอยู ทั้งนี้จะประสานงานกับสํานักจัดการทรัพยากรปา
ไมที่ 3 และจะรวบรวมโครงการทั้งหมด มาบรรลุในแผนงานที่การปลูกปาดังกลาว ตอไป
นายนพพร
ถาโครงการปลูกปามีเยอะจะรบกวนยกโครงการที่เดน ขึ้นมาสัก 1 – 2 โครงการ และใหสวน
ราชการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
นายจําเนียน เรื่องการปลูกป า ขณะนี้มีอยู 2 กรม ที่อยูระหวางประสานงานดําเนินโครงการ เนื่องจาก
สํานักพื้นที่
ไดรับนโยบายจากทานผูวาราชการจังหวัดลําปางใหนโยบายเรื่องการปลูกปา เฉลิมพระเกียรติ
อนุรักษที่ 13 สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
นายนพพร
ดานที่ 1 ดานสังคมและสั่งแวดลอมจะขอใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง เปนหนวยงานที่รับดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอม
นายวีรชาติ สําหรับเรื่องโครงการปลูกปาสําหรับสํานักงานคุมประพฤติเองก็มีโครงการปลูกปาที่รวมกับ
สนง.คุมพระพฤติฯ ทางกรมปาไม เมื่อครั้งที่ผานมาไดดําเนินโครงการที่อําเภอเมืองปาน และตําบลบานเอื้อม
ซึ่งจัดทําเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการของภาครัฐ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมโอรสาธิร าชสยามมงกุ ฎราชกุ มารฯ ซึ่ ง สวนราชการทุก สวนมี ก ารดําเนินโครงการและกิ จกรรมนี้
เชนเดียวกัน ซึ่งในการดําเนินโครงการที่ไดจัดทําขึ้นจะไดรายงานใหจังหวัดทราบอีกครั้ง
นายนพพร
สําหรับเรื่อ งนโยบายดานที่ 2 ดานผู รับบริก ารและผู มีส วนไดเ สีย ซึ่งนโยบายดานนี้จ ะไป
เกี่ยวเนื่องกับกับหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จึงขอใหสวนราชการได
รายงานใหจังหวัดไดทราบ เนื่องจากสวนราชการจะมีกิจกรรมที่ใหบริการอยูแลว ทั้งนี้จะขอความคิดเห็นจากที่
ประชุม เรื่องการปรับแผน OG จะมีการปรับใหเปนปจจุบัน และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางลงนาม และ
จังหวัดจะแจงเวียนใหสวนราชการอีกครั้งหนึ่ง อาจจะนําเผยแพรทางเว็บไซตของจังหวัด เพื่อเปนขอมูลในการ
เผยแพรตอไป และจังหวัดจะมีหนังสือใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินโครงการในแผน OG ใหจังหวัด
ทราบ
/นายเรืองศักดิ์...
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นายเรืองศักดิ์ ขอเสนอแนะใหจังหวัดไดมีหนังสือแจงไปยังสวนราชการใหสวนราชการกรอกขอมูลแผนงาน
โครงการตามภารกิจของสวนราชการที่ไดดําเนินการไปแลว และใหหมายเหตุไววาเมื่อ
สนง.ขนสง
จังหวัดฯ
ดําเนินการแลวเสร็จใหจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการในรูปแบบเอกสารที่เปนรูปเลมไว
ดวย เพื่อรองรับการตรวจรับจากสํานักงาน ก.พ.ร.
สมศักดิ์
ถาเปนโครงการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมจังหวัด จะสามารถนํามาเปนโครงการที่
สนง.ทรัพยากรฯ บรรจุในแผนนี้ไดหรือไมอยางไร เชน การแกไขปญหาหมอกควัน
นายนพพร

สามารถนํามารวมอยูในแผนโครงการนี้ดวย

ประธานฯ
ขอชี้แจงเรื่องนโยบายดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและ
การป อ งกั นปราบปรามการทุ จ ริ ตภาครั ฐ ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ เ ป น ตัว ชี้วั ดของสํ า นัก งาน ก.พ.ร. ซึ่ ง ในป ที่ ผ า นมา
ผลการตรวจประเมินได 5 คะแนนเต็ม สําหรับในป พ.ศ. 2555 จังหวัดไดจัดทําโครงการนี้อยางตอเนื่อง ทั้งนี้
จังหวัดไดจัดทําแผน 3 ป พ.ศ. 2553 – 2556 และจะมีการจัดกิจกรรมการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการ
ปราบปรามการทุจริต คาดวาในเดือนสิงหาคม จะดําเนินการรวมกันกับสวนราชการ ซึ่งจะเปนการจัดนอก
สถานที่ ขณะนี้อยูระหวางการกําหนด สวนดานที่ 4 เรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จังหวัดลําปางใชกิจกรรม
สภากาแฟ เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งนี้การประชุมสภากาแฟ ไดมีการปรึกษากับทางอาจารยนพพรไว
วา การดําเนินการในที่ประชุมสภากาแฟ อาจจะมีกิจกรรมเสริม ใหเปนกึ่งทางการ โดยนําผูที่ไดรับรางวัลใน
ดานตางๆ มาแลกเปลี่ยน ประสบการณ เพื่อถายทอดใหผูที่เขารวมประชุมไดรับรู และซักถามได ทั้งนี้ ในการ
ประชุมสภากาแฟแตละครั้งไมมีการจัดทําสรุปผลการประชุมจากเจาภาพ ทั้งนี้ จะรบกวนใหสวนราชการที่เปน
เจาภาพจัดทําสรุปผลการประชุม พรอมรูปถายใหจังหวัด เพื่อนําเรียนใหผูบริหารตอไป
มติที่ประชุม ใหฝายเลขานุการคณะทํางานจัดทําหนังสือแจงเวียน พรอมสงแบบฟอรมใหสวนราชการ
กรอก แผนงานโครงการตามภารกิจของแตละหนวยงานสังกัดสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่รองรับนโยบายทัง้ 4 ดาน เพื่อจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ทั้งนี้เมื่อสวนราชการรายงานเรื่องแผนงานโครงการใหจังหวัดทราบและ ใหสวนราชการจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการเอาไวดวย เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. มาตรวจ จังหวัดจะไดเชิญสวนราชการทีร่ ับผิดชอบแผนงาน
โครงการมาดวย
นายนพพร
การทบทวนมาตรการ และวิธีการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคมอันเปนผลมา
จากการดําเนินการของสวนราชการในจังหวัดลําปาง การจัดทํามาตรการ และวิธีการจัดการผลกระทบทางลบ
ที่เกิ ดขึ้นตอสั งคมอั นเปนผลมาจากการดําเนินการของสวนราชการในจัง หวัดลํ าปางไดมีก ารจัดมาแล วใน
ปง บประมาณ พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553 และพ.ศ. 2554 ซึ่ งมี แนวทางการดําเนินงานของป พ .ศ.2554
อยูแลว ผลกระทบทางลบตอสังคม มีความหมายวา ผลกระทบที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดในทางที่ไมพึงประสงค
ของชุมชน และสังคมอันมีตนกําเนิดมาจากการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีการนําเสนอมาตรการใน
การลดผลกระทบทางลบตอสังคม เพื่อลดผลกระทบฯใหมากที่สุด
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 จั ง หวัด ลํ า ปางไดกํ า หนดมาตรการ และวิ ธีก ารจั ด การ
ผลกระทบทางลบไวดังนี้
- พันธกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
- การปฏิบัติ/การบริหาร
๑.การบริการประชาชนดานกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนของสวนราชการ
/- ผลกระทบทางลบ...
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- ผลกระทบทางลบตอสังคม
๑.ประชาชนไมไดรับการบริการที่รวดเร็วเสมอภาค และเปนธรรม ทําใหเสียเวลา และ
กอใหเกิดความเสียหายอันจะนําไปสูการรองเรียนกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ
๒.การใหบริการและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐไมมีความโปรงใสทําใหประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นและไววางใจ
๓. ประชาชนไมพึงพอใจตอกระบวนการการใชบริการ การรองขอความชวยเหลือหรือรอง
ทุกข
- มาตรการ/แนวทางปฏิบัติเชิงรุกตอผลกระทบทางลบ
๑. กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน และรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเกิดจิตสํานึก นําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางจริงจัง
และตอเนื่อง โดยใชสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
๒. เป ดเผยและบริการขอมูล ขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารใหป ระชาชนไดเขาถึง
อยางกวางขวางโดยประชาสัมพันธผานสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
๓. จัดใหมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข โดยเพิ่มชองทางเปดรับเรื่องรองเรียนในทุกรูปแบบ
๔. กําหนดใหมีการสํารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเพื่อ
นําไปปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. ปรับปรุงการใหบริการโดยใหมีการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการลง
ตามความเหมาะสม โดยการกํ าหนดมาตรฐานการลดขั้นตอน และระยะเวลาการใหบ ริการป ดประกาศให
ประชาชนไดรับทราบอยางชัดเจน
๖. กําหนดขั้นตอน/แผนผังและแผนภูมิการใหบริการ ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
และชัดเจน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
๗. จัดใหมีการจัดตัง้ ศูนยบริการรวม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ใหสามารถ
ติดตอขอรับบริการในเรื่องตางๆ ไดในที่เดียวกัน ตามความเหมาะสม
- ผูรับผิดชอบ ทุกสวนราชการ
- การปฏิบัติ/การบริหาร
๒. การปองกันการทุจริต
- ผลกระทบทางลบตอสังคม
๑.โครงการ/กิ จ กรรมได รั บ ความเสี ยหายอั นเกิ ดจากการทุ จ ริ ต ทํ า ให ป ระชาชนไดรั บ
ผลกระทบไมสามารถใชประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนไมสามารถเขาถึงกระบวนการการปฏิบัติงาน ทําใหไมมีสวนรวมในกิจกรรม/
โครงการที่หนวยงานภาครัฐจัดใหมีขึ้น ไดรับผลกระทบเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินตลอดจนโอกาส
ที่พึงมีพึงได
- มาตรการ/แนวทางปฏิบัติเชิงรุกตอผลกระทบทางลบ
๑.ใหทุกสวนราชการกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ใหมีการปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนขาราชการที่ดี ดวยการรณรงคเผยแพรใหขาราชการนําไป
ประพฤติปฏิบัติ โดยใชสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ
๒. ใหปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ดวยการใหภาคประชาสังคม และประชาชนเขามามีสวน
รวมในโครงการ/ กิจกรรม
/3. ใหมีการเปด...
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๓. ให มีก ารเป ดเผยและบริก ารขอมู ลขาวสาร ตาม พ.ร.บ. ขอ มูล ขาวสารแก ประชาชน
โดยทั่วไปไดรับทราบอยางทั่วถึง เปนธรรมและเสมอภาค โดยใชชองทางในสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
๔. เพิ่มชองทางในการรับเรื่องรองทุกขในรูปแบบตางๆ
๕. ใหมีการสํารวจความคิดเห็นของทุกสวนราชการ และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อสรุป
รวบรวมไวเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงมาตรการปองกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคมใหมีความ
สมบูรณมากยิง่ ขึ้น
- ผูรับผิดชอบ ทุกสวนราชการ
- การปฏิบัติ/การบริหาร
๓.การจัดทําแผนงาน/โครงการรวมทัง้ การดําเนินงาน/โครงการของสวนราชการในจังหวัด
- ผลกระทบทางลบตอสังคม
๑. โครงการ/กิจ กรรมที่มี ขนาดใหญอ าจสง ผลกระทบตอชีวิต และทรั พยสิน หรือ เกิ ด
มลภาวะแวดลอมที่เปนพิษตอประชาชน และสังคมโดยกวาง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีงบประมาณสูง อาจเกิดการทุจริต และสงผลกระทบตอแผนงาน
โครงการ ทําใหประชาชนไดรับ ความเสียหาย ตอชีวิตและทรัพ ยสินตลอดจนไมสามารถเขาใชป ระโยชนใน
กิจกรรม/โครงการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจนําไปสูประเด็นการรองเรียนได
- มาตรการ/แนวทางปฏิบัติเชิงรุกตอผลกระทบทางลบ
๑. ให มี ก ารแตง ตั้ ง คณะทํ างานเพื่ อ ศึก ษาผลกระทบทั้ ง ทางบวกและทางลบ โดยนํ า
หลักการบริหารความเสี่ยงมาใชในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
๒. เปดโอกาสใหองคกรเอกชน และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/
โครงการ และติดตามประเมินผล
๓. ประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมตามแผนใหทุกภาคสวนไดรับทราบอยางกวางขวาง
เพื่อสรางความเขาใจอั นดี และเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการให บรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายที่กําหนดไว
๔. ใหมีการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานใหมีป ระสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- ผูรับผิดชอบ ทุกสวนราชการ
- การปฏิบัติ/การบริหาร
๔.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการตางๆหรือออกใบอนุญาตสําหรับ วัตถุสิ่งของทีต่ อ งมี
ใบอนุญาตกํากับ
- ผลกระทบทางลบตอสังคม
การออกใบอนุญาตตางๆ อาจมีผลกระทบทางลบตอประชาชน หรือชุมชนในสังคม เชน
การประกอบกิจการบางประเภท อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมของประชาชนทั้ง
ปญหาทางดานมลพิษควันพิษ ระบบน้ําเสีย กลิ่นเหม็น และเสียงดัง เปนตน
- มาตรการ/แนวทางปฏิบัติเชิงรุกตอผลกระทบทางลบ
๑. ใหตรวจสอบกิจการหรือวัตถุสงิ่ ของที่ตองมีใบอนุญาตกํากับอยางจริงจัง หากพบปญหา
ใดๆ ที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน/ชุมชน ใหผูประกอบการหรือผูที่ครอบครองวัตถุสงิ่ ของที่ตองมี
ใบอนุญาตกํากับ ดําเนินการแกไขหรือ ปรับปรุงกอนทีจ่ ะออกใบอนุญาตให
๒. ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูป ระกอบการหรือผูที่ครอบครองวัตถุสงิ่ ของที่ตองมี
ใบอนุญาตกํากับ ที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดอยางจริงจัง
/3. สวนราชการ...
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๓. สวนราชการทีอ่ อกใบอนุญาตจะตองสํารวจผลการประกอบกิจการหรือวัตถุสิ่งของที่
ตองมีใบอนุญาตกํากับอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง ทัง้ นี้เพื่อปองกันไมใหผปู ระกอบการละเลยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
๔. กําหนดใหมกี ารจัดเก็บตัวอยางของผลิตภัณฑ หรือวัตถุสงิ่ ของที่ตองมีใบอนุญาตกํากับ
เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ และสาเหตุของมลพิษที่เกิดขึ้น
๕. ออกตรวจเยี่ยม และใหคําแนะนําแกผมู ีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือผูครอบครอง
วัตถุสิ่งของที่ตองมีใบอนุญาตกํากับ ตามความเหมาะสมเพื่อไมใหกิจการหรือวัตถุสงิ่ ของนั้นสงผลกระทบทางลบ
ตอประชาชน และสังคม
- ผูรับผิดชอบ ทุกสวนราชการ
จึงขอใหคณะทํางานฯ ไดพิจารณาและทบทวนมาตรการเพือ่ ปรับปรุงและแกไขใหเปน
ปจจุบันและเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพื่อใหเกิดความถูกตองและครบถวน
นางสาวทัศนีย ขอเสนอแนะขอ 4 เรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตางๆหรือออกใบอนุญาตสําหรับ
ประกันสังคม วัตถุสิ่งของที่ตองมีใบอนุญาตกํากับ ที่ใสไววาทุกสวนราชการนั้น บางหนวยงานไมมีหนาที่และ
จั ง หวั ด อํ า นาจในการออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ ใบอนุ ญ าตต า งๆ ยกตั ว ย า ง เช น สรรพสามิ ต
ออกใบอนุญาตใหขายสุรา เปนตน สําหรับสํานักงานประกันสังคม ไมมีการออกใบอนุญาต แตลงในมาตรการ
ทางลบวาทุกสวนราชการถาหากหนวยงานใดไมมีการออกใบอนุญาตจะใหรายงานใหจังหวัดอยางไร
นายนพพร
ในป ที่ ผ านมาจั ง หวัดไมส ามารถระบุ ห นวยงานผู รั บ ผิ ดชอบไดเ ลย ถาหากวาระบุ ไปแล ว
การรายงานผลบางสวนราชการอาจจะตกหลนไปไมครบถวน จึงไดระบุไววาทุกสวนราชการไวกอน เพื่อใหครบ
คลุม
นายเรืองศักดิ์ ขอเสนอใหใสวาทุกสวนราชการการที่เกี่ยวของตอทาย
สนง.ขนสงฯ
มติที่ประชุม ให ป รั บ หนวยงานที่ รั บ ผิ ดชอบ เรื่ อ ง การออกใบอนุญ าตประกอบกิ จ การตางๆหรื อ ออก
ใบอนุญ าตสํ าหรั บ วัตถุสิ่ ง ของที่ ตอ งมี ใบอนุญ าตกํ ากั บ ทั้ ง นี้ใหส วนราชการรายงานมาตรการที่ จั ดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตามภารกิจของหนวยงานใหจังหวัดทราบ
ประธานฯ
แนวทางการดําเนินงาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ในการประชุมในวันนี้มีอยู 3 ประเด็น คือ 1. การติดตามการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดระดับจังหวัดสูสวน
ราชการ ประจําป 2555 2. การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการประจําจังหวัดสูระดับบุคคล
จังหวัดลําปาง 3. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
นายนพพร

๓.2 แนวทางการดําเนินงาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ
พ.ศ.2555
ผลการการดําเนินการในปที่ผานมา พ.ศ. 2555 ผลการตรวจประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.
หมวด 2 ไดคะแนน 5 โดยไดเลือกตัวชี้วัด RM 2.4 รอยละความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของสวนราชการ
ประจําจังหวัดที่ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดที่จังหวัดกําหนด ใชตัวชี้วัดของจังหวัดเปนตัววัด โดยการ
ดําเนินการจะตองเกินรอยละ 80
มติที่ประชุม

รับทราบ
/- การติดตาม...
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- การติดตามความกาวหนาการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดระดับจังหวัดสูสวนราชการ
ประจําป 2555
ตามที่จังหวัดลําปาง ไดมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเจาภาพ
รับผิดชอบตัวชี้วัดและดําเนินการตามกรอบ และปฏิทินคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุม จังหวัด และ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น และหัวหนาสวนราชการไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กับผูวาราชการจังหวัดลําปางไปแลวนั้น การดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สําหรับรายละเอียด
เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ยังขาดสํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง ที่ยังไม
ดําเนินการจัดสง เอกสาร และการรายงานผล รอบ 6 เดือน มีบางสวนราชการยัง ไมไดดําเนินการจัดสงให
จังหวัด
มติที่ประชุม ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สวนราชการไดลงนามคํารับรองกับ
ผูวาราชการจังหวัดลําปางใหจังหวัดเพื่อจะไดรวบรวมและรายงานตอผูบริหารตอไป ใหจังหวัดทําหนังสือแจง
สวนราชการรายงานรอบ 9 เดือน พรอมทั้งสวนราชการใดยังไมรายงานรอบ 6 เดือน ใหรายงานพรอมกับรอบ
9 เดือน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง
- การถา ยทอดตัวชี้ วัดและเปา หมายระดับส วนราชการประจํา จังหวัดสู ระดับบุคคล
จังหวัดลําปาง ประจําป 2555
ตามที่จังหวัดไดจัดประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (PMQA) หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555 เพื่อพิจารณาหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานถายทอด
ตัวชี้วัด และเปาหมายระดับจังหวัดสูระดับสวนราชการประจําจังหวัด (ทุกสวนราชการประจําจังหวัด) และ
ระดับบุคคล อยางนอย 1 สวนราชการประจําจังหวัด ในป พ.ศ. 2554 ไดคัดเลือกสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจั งหวัดลําปาง เปนหนวยงานดําเนินการ และผูวาราชการจั งหวัดลํ าปางไดมอบหมายให
สํานักงานจังหวัดลําปาง และที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง ดําเนินการ
สําหรั บ ในป พ.ศ. 2555 สื บ เนื่อ งจากการประชุม ครั้ งที่ ผ านมา เมื่ อ วันที่ 8 กุ ม ภาพั นธ
2555 ไดคัดเลื อกสํานัก งานวัฒ นธรรมจั งหวัดลําปาง และสํานัก งานพระพุท ธศาสนาจั งหวัดลําปางเป น
หนวยงานดําเนินการ ซึ่งสวนราชการไดดําเนินการจัดทําอยูแลว
มติที่ประชุม ให สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ลํ า ปาง และสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ลํ า ปาง
ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคล และใหรายงานการดําเนินงานของบุคคล รอบ 6 เดือน และ 9
เดือน ใหจังหวัดทราบดวย
- การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (SP 7) ประจําป พ.ศ. 2555 ในการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2555 ไดพิจารณาคัดเลือกโครงการจากงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานบริหารจัดการ (งบพัฒนาจังหวัด) โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 โครงการ
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมความเขมแข็งในการดําเนินงานดานความมั่นคงและ
สรางสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
/- โครงการ...
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- โครงการจัดการลุมน้ําฟนฟูระบบนิเวศปา สรางฝาย ขยายแฝก สูแหลงเรียนรูเชิง
ธรรมชาติ งบประมาณ 1,950,000 บาท โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง เปนหนวยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชี วิตที่ดีของประชาชนและสรา งสังคมใหมี
ความเขมแข็ง เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลลําปางเฉลิม
พระเกียรติฯ 84 พรรษา งบประมาณ 50,000,000 บาท โดยโรงพยาบาลลําปาง
เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูเกษตรปลอดภัย
- โครงการสงเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัย (เพิ่มศักยภาพการผลิตเสบียงสัตวใน
จังหวัดลําปาง) งบประมาณ 1,727,500 บาท โดยอําเภอเมืองลําปาง เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานระบบอุ ต สาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมสูมาตรฐานสากล
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเที่ยว (อนุสรณสะพานโยงฝงตําบล
หลวงใต (ตอเนื่อง) งบประมาณ 3,300,000 บาท โดยอําเภองาว เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเซรามิกและสงเสริมหัตถอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางการคาและการลงทุนทั้งระบบ
- โครงการส ง เสริ ม การตลาดสิ นคาหั ตถอุ ตสาหกรรมจั ง หวัดลํ าปาง งบประมาณ
1,950,000 บาท โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง เปนหนวยงานรับผิดชอบ
การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงในแตละโครงการ พรอมทั้งรายงานการบริหารความ
เสี่ยงในโครงการที่ไดรับมอบหมายใหจังหวัดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นายนพพร
ขอเสนอในการดําเนินการของหมวดที่ 1 เรื่ อ งกิ จ กรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ของส วน
ราชการ ซึ่งไมไดระบุไวในวาระ ซึ่งในกิจกรรมนี้ จังหวัดไดใชการจัดประชุมสภากาแฟ เปนกิจกรรมหลักของ
จังหวัด ซึ่งไดดําเนินการเปนประจําทุกๆเดือน สําหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะมีความสัมพันธกัน
หลายๆ หมวด การมอบรางวัล ถาหนวยงานใดมีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน หรือไดรับรางวัลในแตละเฉพาะ
ด า น ให เ จ า ภาพที่ จั ด กิ จ กรรมเชิ ญ เข า ร ว มงานการประชุ ม ให ม าเล า เรื่ อ งรางวั ล ที่ ไ ด ได ม าอย า งไร
มีความสามารถเฉพาะดานอยางไร ทําอยางไรถึงไดรางวัลนี้มา นํามาเลาประสบการณ เพื่อใหเกิดการเรียนรูใน
การประชุม จึงขอความรวมมือสวนราชการหากมีบุคคลหรือ สวนราชการไดรับรางวัลอะไรมา สามารถนําเรื่อง
นี้เขาเปนประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมสภากาแฟได
เมื่อตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. มาตรวจไดใหขอคิดไววาการจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดอื่นๆ
ก็มีกิจกรรมนี้เหมือนกัน ถาหากลองมองหากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสวนราชการอื่นๆเขามาประกอบ
จะทําใหกิจกรรมนั้นมีความหลากหลายขึ้น
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ทั้งนี้ จังหวัดจะขอความรวมมือจากสวนราชการดําเนินการจัดทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู หนวยงานละ 1 กิจกรรม โดยใหจัดทําในรูปแบบยอๆ วาไดดําเนินการกิจกรรมใดไปบาง ดําเนินการ
เดือนไหน และสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมีอะไรบาง
มติที่ประชุม ใหสวนราชการสังกัดส วนภูมิภาคจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หนวยงานละ 1 กิจกรรม
โดยใหจัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรม พรอมภาพถายประกอบ ตามแบบฟอรมที่จังหวัดทําไวให และรายงาน
ผลกลับมาใหจังหวัดเพื่อรวบรวมกิจกรรมจาก 31 สวนราชการ ทั้งนี้ใหจังหวัดจัดทําหนังสือแจงสวนราชการ
สังกัดสวนภูมิภาค ใหรายงานผลการดําเนินโครงการ ในเดือนกันยายน 2555

(ลงชื่อ)

จุฑามาส ซุกซอน ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจุฑามาส ซุกซอน)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

