รายงานการประชุมนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดลําปาง
ประจําเดือนกันยายน 2554
ครั้งที่ 8/2554
วันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น.
ณ หองประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
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สุพรรณพงศ ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ชวเมธี
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
พรมสุวรรณ ปลัดจังหวัดลําปาง
สายสิงหทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
ฉิมพลีย
ทองถิ่นจังหวัดลําปาง
เพชระบูรณิน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
พัฒนาสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดลําปาง
ทรัพยสินเสริม เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
พลสันติกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
สุกใส
นายอําเภอเมืองลําปาง
นิมมานพัชรินทร นายอําเภอเกาะคา
หอมชื่น
นายอําเภอแจหม
ตันตระกูล
นายอําเภอเถิน
เล็กกําแหง
นายอําเภอหางฉัตร
ตรีมงคล
นายอําเภอแมทะ
ประเสริฐกุล นายอําเภองาว
ดิษฐาน
นายอําเภอวังเหนือ
รุงสาคร
นายอําเภอสบปราบ
บุรินทราพันธุ นายอําเภอแมพริก
นาคิน
นายอําเภอเสริมงาม
อินทรประสิทธิ์ นายอําเภอแมเมาะ
จันตาใหม
นายอําเภอเมืองปาน
สิทธิสถาพรกุล จาจังหวัดลําปาง
พงษลัดดา
เสมียนตราจังหวัดลําปาง
อึ้งตระกูล
รักษาการปองกันจังหวัดลําปาง
ขัติทะเสมา
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
รัตตนะไชยพร หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
วงศเจริญ
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ใจอินตา
แทนหัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ธีระเกตุ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
บุญซอน
หัวหนาฝายอํานวยการ

-๒ผูไมมาประชุม
1. นายสุวรรณ

กลาวสุนทร

รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง

ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุชานันทน
แกวจิตคงทอง เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
2. นางสาวศศิพร
คําเขือ่ น
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
3. นางสาวดาราวรรณ วงศสม
เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน
เริ่มประชุมเวลา

08.00 น.
เนื่องจาก นายอธิคม สุพรรณพงศ ผูวาราชการจังหวัดติดภารกิจจึงมอบหมายให
นายอุทาร ชวเมธี รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานกลาวเปดการประชุม และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแลว
จึงจะเขารวมประชุม ในการนี้ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
เรื่องกอนวาระการประชุม
แนะนําตัวขาราชการ
นายประภาส อึ้งตระกูล
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ)
รักษาการในตําแหนงปองกันจังหวัดลําปาง
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
มหาดไทยในจังหวัดลําปาง ประจําเดือนสิงหาคม 2554 ครั้งที่ 8/2554
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
นําขึ้นเว็ปไซตของจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 26 กันยายน ๒๕๕๔ นับจนถึงบัดนี้
ไมมีสวนราชการใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
เรื่องผูบังคับบัญชาแจงขอราชการ
3.1 ผูวาราชการจังหวัด
ในโอกาสนี้ซึ่งเปนครั้งสุดทายที่จะไดรวมประชุมนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกทานที่ไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ดํารงอยูทําให
งานตาง ๆ ของจังหวัดลําปางผานพนไปดวยความเรียบรอย
ปจจุบันมีหนังสือจํานวนมากถึงผูวาราชการจังหวัดรองขอใหผูวาราชการจังหวัด
สั่งใหกํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนง ซึ่งตามกฎหมาย
มีการกําหนดวิธีปฏิบัติหลักเกณฑดังกลาวไวแลว คณะกรรมการพนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงนาจะมีการชี้แจงหรือแจงเวียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหทราบและเขาใจถึงวิธีการ
ออกจากและเขาสูตําแหนงโดยทั่วกัน
รับทราบ
3.2 รองผูวาราชการจังหวัด (นายอุทาร ชวเมธี)
ไมมี
3.4 ปลัดจังหวัดลําปาง
ไมมี
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มติที่ประชุม

ขอราชการของสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.1 ขอราชการของสํานักงานจังหวัดลําปาง
ตามที่จังหวัดแจงเชิญชวนสวนราชการและอําเภอรวมเปนเจาภาพในการบําเพ็ญ
กุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นั้น
ขณะนี้มีเพียงอําเภอสบปราบที่รวมบริจาคเงินจํานวน 1,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ
เชิญชวนทุกหนวยงานไดรวมเปนเจาภาพ สําหรับกําหนดวัน เวลาเมื่อไดรับแจงจาก
กระทรวงมหาดไทยแลวจะแจงใหทราบอีกครั้ง
รับทราบ
4.2 ขอราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําปาง
ไมมี
4.3 ขอราชการของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
ไมมี
4.4 ขอราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
ไมมี
4.5 ขอราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
ไมมี
4.6 ขอราชการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ไมมี

มติที่ประชุม

4.7 ขอราชการกลุมงานตาง ๆ ของที่ทําการปกครองจังหวัด
กลุมงานปกครอง
1) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
ในภาพรวมของจังหวัด ประจําป 2553 จังหวัดลําปาง (รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม)
2) กําหนดการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนตุลาคม 2554
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ หางบิ๊กซี
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ บริษัทกระเบื้องไทย จํากัด
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ บริษัทครีเอเชีย (1989)
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ บริษัทอินทราเซรามิค จํากัด
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ มณฑลทหารบกที่ 32 คายสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ บริษัทธนบดีเซรามิค
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ หางแมคโคร
วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ อําเภอแจหม
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ อําเภอเมืองปาน
รับทราบ
กลุมงานความมั่นคง
ไมมี
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มติที่ประชุม

กลุมงานการเงินและบัญชี
1) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม)
รับทราบ
4.8 ขอราชการของกลุมงานตาง ๆ ของสํานักงานจังหวัดลําปาง
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ไมมี
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ไมมี
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
ไมมี
หนวยตรวจสอบภายใน
ไมมี
ฝายอํานวยการ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

เลิกประชุมเวลา

09.00 น.

(ลงชื่อ)

ดาราวรรณ วงศสม
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวดาราวรรณ วงศสม)
เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน

(ลงชื่อ) สุชานันทน แกวจิตคงทอง
(นางสุชานันทน แกวจิตคงทอง)
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ

ผูตรวจรายงานการประชุม

