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16.๐๐ น.
นายอธิคม สุพรรณพงศ ผูวาราชการจังหวัดลําปาง ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผลการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งในเขตจังหวัด
เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผูลงทะเบียนใชสิทธิ 1,115 คน มาใชสิทธิ 1,049 คน คิดเปน 94.04%
เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผูลงทะเบียนใชสิทธิ 269 คน มาใชสิทธิ 219 คน คิดเปน 81.41%
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผูลงทะเบียนใชสิทธิ 774 คน มาใชสิทธิ 726 คน คิดเปน 93.81%
เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผูลงทะเบียนใชสิทธิ 517 คน มาใชสิทธิ 460 คน คิดเปน 88.97%
รวมมีผูลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา 2,675 คน มาใชสิทธิ 2,454 คน คิดเปน 91.74%
ผลการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด มีผูลงทะเบียนใชสิทธิ
5,703 คน มาใชสิทธิ 3,191 คน คิดเปน 55.59%

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
มหาดไทยในจังหวัดลําปาง ประจําเดือนพฤษภาคม 2554 ครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
นําขึ้นเว็ปไซตของจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕๔ นับจนถึงบัดนี้
ไมมีสวนราชการใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องผูบังคับบัญชาแจงขอราชการ
3.1 ผูวาราชการจังหวัด
ขอหารือเรื่องการจัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพกํานัน ผูใหญบาน โดยการจัด
อบรมสรางความรูความเขาใจใหกับกํานัน ผูใหญบาน เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนนโยบายของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่กํานัน ผูใหญบาน
ตองนําไปปฏิบัติในพื้นที่ ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน แยกเปน 2 รุน โดยเริ่มจากพิธีเปด
ชี้แจงโครงการ นําเสนอวีดีทัศนเรื่องบทบาทอํานาจหนาที่ เชิญหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัด หรือจากสวนกลางที่มีความเกี่ยวของกับกํานัน ผูใหญบานมาใหความรู คําแนะนํา
เชน เรื่องปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ อาชญากรรม ความสงบเรียบรอย ยาเสพติด และตอบ

-3-

ปลัดจังหวัดลําปาง
จาจังหวัดลําปาง
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

มติที่ประชุม
ทองถิ่นจังหวัดลําปาง

ขอซักถามของกํานัน ผูใหญบาน แลวสรุปผลเปนวีดีทัศนเพื่อรายงาน สวนหนังสือคูมือกํานัน
ผูใหญบาน ก็ใหรวบรวมระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ อํานาจหนาที่ ตลอดจนสิทธิประโยชน
สวัสดิการตาง ๆ ไวดวย และทําเสื้อ jacket มอบใหแกผูอบรมตลอดจนสวนราชการที่มารวม
งานดวย
เห็นดวยกับแนวความคิดนี้ ควรกําหนดเปาหมายผูเขาอบรมเฉพาะกํานัน ผูใหญบาน
จํานวน 929 คน โดยแบงการอบรมออกเปน 2 รุน สําหรับกําหนดวันอบรมอาจเปนในชวง
เดือนสิงหาคม 2554 ตองพิจารณาอีกครั้ง
จากการหารือกับนายกสมาคมกํานัน ผูใหญบาน เบื้องตนทราบวาสมาคมจะใหการ
สนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่ง คงเพียงพอสําหรับอบรมเฉพาะกํานัน ผูใหญบานเทานั้น
แตอยางไรก็ตองหารือในที่ประชุมสมาคมกอน และจะไดติดตามผลมารายงานใหทรายในภายหลัง
รับทราบและถือปฏิบัติ
3.2 ปลัดจังหวัดลําปาง
การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งในเขตจังหวัดมีอัตราการมาใชสิทธิสูง
แตการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดยังถือวานอย สวนหนึ่ง
เนื่องจากผูที่เคยขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งกอน ไมไดขอ
ถอนสิทธิ ทําใหขาดสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ และมีผูมาใชสิทธิคอนขางมากจนไมสามารถลง
คะแนนไดทันตามกําหนดเวลา ปญหานี้ควรนําไปพิจารณา สําหรับการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชนเพื่อการสนับสนุนการเลือกตั้งนั้น ใหสํานักทะเบียนอําเภอเปดใหบริการเพื่ออํานวย
ความสะดวก และขอหารือวาควรมีการแตงตั้งหัวหนาสวนราชการเพื่อติดตามการเลือกตั้ง
ในแตละเขตหรือไม
ควรมีคําสั่งแตงตั้งหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเปนคณะทํางานตรวจติดตามและ
ดูแลความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปอยางสุจริตเที่ยงธรรม
รับทราบและถือปฏิบัติ
ขอราชการของสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.1 ขอราชการของสํานักงานจังหวัดลําปาง
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปนองคประธาน
เปดศูนยเพื่อนใจวัยรุน TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER และติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ขอเชิญหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอทุกทานรวม
รับเสด็จฯ โดยประจํา ณ จุดตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในบัญชีมอบหมายภารกิจ
รับทราบ
4.2 ขอราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําปาง
ดวยกองทัพภาคที่ 3 รวมกับจังหวัดลําปาง ขาราชการ พอคา และประชาชน
จังหวัดลําปาง ไดดําเนินโครงการกอสรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บริเวณเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอพระองคทาน และเพื่อใหการดําเนินการจัดหารายไดสนับสนุน
การกอสรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนไปดวยความเรียบรอย
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บรรลุวัตถุประสงค จึงเชิญชวนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน รวม
บริจาคเงินโครงการกอสรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยผูบริจาค
จะไดรับของที่ระลึกดังตอไปนี้
1) เหรียญพระเจาแกวมรกตลําปาง รุนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลําปาง เนื้ออัลปากา
สําหรับผูบริจาคเงินมูลคา 159 บาท
2) เหรียญพระเจาแกวมรกตลําปาง รุนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลําปาง เนื้อทองแดง
สําหรับผูบริจาคเงินมูลคา 59 บาท
ในการนี้ จึงขอความรวมมืออําเภอรวบรวมยอดบริจาค แจงสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดลําปาง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554
ตามที่คณะกรรมการโครงการกอสรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชจะจัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยเบื้องตนใหมีการจัดทํารางขอบังคับมูลนิธิรวมถึงคณะกรรมการ
มูลนิธิที่ตองพิจารณาวาจะประกอบดวยบุคคลใดบาง อาจเปนขาราชการ ภาคเอกชน
ประชาชน และเนื่องจากจัดตั้งมูลนิธิที่ขอจดทะเบียนจะตองมีทรัพยสินเปนกองทุนมีมูลคา
ไมต่ํากวา 200,000 บาท จึงขอหารือวาจะนําเงินสวนที่อําเภอ ทองถิ่น รวมกันบริจาคมา
เปนกองทุนสําหรับมูลนิธินี้
จะนําเรื่องนี้ไปแจงในที่ประชุมทราบ
นาจะเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของสวนที่อําเภอ ทองถิ่นรวมกันบริจาค เพื่อเปนกองทุน
สําหรับจัดตั้งมูลนิธิ และเรื่องการจัดประกวดนางสาวลําปางที่เดิมใหทองถิ่นสนับสนุน
งบประมาณแกสันนิบาตเทศบาล แตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทวง ในปนี้ใหอุดหนุน
เทศบาลตําบลบอแฮวก็ยังโดนทวงอีกวาไมสามารถใชได จึงขอใหสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดลําปางรวบรวมขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใชเงินอุดหนุนวาสามารถอุดหนุนสําหรับ
ภารกิจใดไดบาง มีอัตราสวนกําหนดไวหรือไม หรือตามแตศักยภาพของแตทองถิ่น รวมถึง
แบบวิธีการตาง ๆ ดวย เพื่อใหทั้งฝายทองถิ่นและหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงวา การที่
จังหวัดและอําเภอแจงขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมเนื่องจากจังหวัดและอําเภออยูในฐานะการกํากับดูแลมีหนาที่
สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่
เสนอของบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัดและรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทย การขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาดําเนินการใน
สวนของจังหวัดและอําเภอจึงไมอยูในอํานาจหนาที่ที่จะทําได และจะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีเงินงบประมาณลดนอยลง จึงขอใหกระทรวงมหาดไทยแจงผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรงระงับการขอรับเงินอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหกําชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยเครงครัด สําหรับเรื่องนี้ยังไมทราบความเห็นของกระทรวง
และยังไมไดมีการสั่งการ หากหนวยงานใดตองขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจยังดําเนินการไดในชวงนี้
รับทราบถือปฏิบัติ

-54.3 ขอราชการของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
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4.4 ขอราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปางไดจัดทําโครงการ OTOP Mobile เพื่อสราง
งานสรางอาชีพใหกับประชาชน เพิ่มชองทางการตลาดใหกับสินคา OTOP โดยความ
รวมมือจากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะ
การนําคาราวานสินคา OTOP พบผูบริโภค ณ สถานที่ตางๆ เชน หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยว โดยครั้งแรกกําหนดจัดงาน “OTOP
Mobile : คาราวาน OTOP พบผูบริโภค” ขึ้นระหวางวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ บริเวณลานจอดรถสหกรณการไฟฟา ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.แมเมาะ)
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ครั้งตอไป ไดกําหนดทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ณ บริษัท
กาสะลองเซรามิค จํากัด อําเภอเกาะคา ทุกวันที่ ๖ ของทุกเดือน ณ บริษัท อิวหลี
อุตสาหกรรม จํากัด ทุกวันที่ ๗ ของทุกเดือน ณ บริษัทควอลิตี้ เซรามิค จํากัด ทุกวันที่
๑๔ ของทุกเดือน ณ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน
ณ บริเวณลานจอดรถ สหกรณ กฟผ.แมเมาะ
รับทราบ
4.5 ขอราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
ไมมี
4.6 ขอราชการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ไมมี

จาจังหวัดลําปาง

4.7 ขอราชการกลุมงานตาง ๆ ของที่ทําการปกครองจังหวัด
กลุมงานปกครอง
สืบเนื่องจากการประชุมที่ผานใหติดตามเรื่องการขอจัดตั้งโรงแรม
แกรนดอะเมซอน ซึ่งมีปญหาเรื่องแบบแปลนไมตรงกับสภาพที่แทจริง และเจาของโรงแรม
ไดยื่นเรื่องใหเทศบาลเมืองเขลางคตรวจสอบแบบแปลนแลว ขณะอยูระหวางการพิจารณา
ตรวจสอบของเทศบาล หากมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนแลวจะไดนําเรื่องดังกลาว
เขาประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดตอไป
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 กําหนด
ใหผูมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต 7 ปบริบูรณ แตไมเกิน 70 ป และมีชื่อในทะเบียนบานตองทํา
บัตรประจําตัวประชาชน สวนกรณีเด็กอายุไมถึง 15 ป สามารถยื่นคําขอมีบัตรดวยตนเอง
หรือใหบิดา มารดา ผูปกครอง ผูดูแล เปนผูยื่นคําขอแทนไดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
หากไมยื่นขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาตองระวางโทษปรับไมเกิน 100 บาท บัตรมีอายุ 8 ป
นับแตวันเกิดของผูถือบัตรที่ถึงกําหนดหลังวันออกบัตร สวนบัตรที่ยังไมหมดอายุในวันที่
ผูถือบัตรมีอายุ 70 ปบริบูรณใหใชบัตรนั้นไดตลอดชีวิต อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง คาดวามีเด็กกลุมเปาหมายทั่วประเทศประมาณ 8 ลานกวาคน สําหรับจังหวัด
ลําปางมีเด็กกลุมเปาหมายประมาณ 6 หมื่นกวาคน สวนขั้นตอนการดําเนินการ กรมการ
ปกครองแจงวาขณะนี้อยูระหวางการออกกฎกระทรวง ระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพราะกฎกระทรวงเดิมไมรองรับเด็กกลุมดังกลาว พรอมทั้งแจง
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ปองกันจังหวัดลําปาง

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

บริษัทผูรับจางติดตั้ง ปรับเปลี่ยนฉากถายรูป ขาตั้งกลอง เพื่อรองรับการถายรูปเด็ก ทั้งนี้ไดมี
หนังสือสั่งการใหทุกสํานักทะเบียนเปดใหบริการจัดทําบัตรในวันเสาร ตั้งแตวันเสารที่ 16
กรกฎาคม 2554 เปนตนไป โดยจัดทําแผนและประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่นํานักเรียน
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑมาทําบัตรที่สํานักทะเบียนในวันเสาร ประมาณวันละ 100
ตอชุดบริการ
กลุมงานความมั่นคง
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปางไดกําหนดทํา
โครงการปลูกตนไมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในมหามงคลสมัย
ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป 2554 ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2554 ณ พื้นที่ปาเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลํา ปาง จึงขอเชิญทุกทาน
รวมกิจกรรมในวัน เวลา สถานที่ดังกลาว
กลุมงานการเงินและบัญชี
สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม)
รับทราบ
4.8 ขอราชการของกลุมงานตาง ๆ ของสํานักงานจังหวัดลําปาง
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ไมมี
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
กอ.รมน.ภาค มีหนังสือแจงใหจังหวัดรวบรวมขอมูลการเสด็จฯ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการฯ เมื่อพิจารณาแลวจังหวัดลําปางไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหนังสือที่
ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ แลว โดยรวบรวมผลการเสด็จพระราช
ดําเนินของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
ลําปางตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งจะไดนําขอมูลดังกลาวมาเชื่อมโยงและรายงาน กอ.รมน.ภาค
ทราบตอไป
รับทราบ
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
ไมมี
หนวยตรวจสอบภายใน
ไมมี
ฝายอํานวยการ
ไมมี
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