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สัตยารักษ์
ปลัดจังหวัดลําปาง
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-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมคิด
จิรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง)
2. นางสุชานันทน์
แก้วจิตคงทอง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
3. นางสาวดาราวรรณ วงศ์สม
เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน
เริ่มประชุมเวลา

14.00 น.
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ติดราชการได้มอบหมายให้ นายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2557 และเมื่อประธานกล่าวเปิดการ
ประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องเพือ่ ทราบ/นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
1.1 รองผู้วา่ ราชการจังหวัดลําปาง (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
กองทัพภาพ 3 ชื่นชมผลงานการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดลําปาง
ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้ จึงขอขอบคุณปลัดอําเภอ นายอําเภอที่ทุ่มเททํางานอย่างจริงจัง สําหรับกิจกรรมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในระดับท้องถิ่นมีแผนจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดสัปดาห์กีฬาท้องถิ่นสมานฉันท์
ในช่วงวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2557
งบประมาณจังหวัดที่อําเภอเสนอขอประมาณอําเภอละสามล้านบาท ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของ คสช. หากอนุมัติให้ดําเนินการได้ทันที จึงให้เตรียมการรองรับไว้ให้พร้อม
ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าเกิดขึ้นในพื้นที่หลายอําเภอ ที่ประชุมคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยป่าไม้เข้าประชุมร่วมกับอําเภอเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการแก้ไข และ
ได้กําหนดให้จัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันพุธ เวลา 09.00-10.00 น.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการ
ดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยอําเภอละ 10 แห่ง โดยใช้งบประมาณของตนเอง เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีหาก
สามารถเพิ่มจํานวนเป้าหมายได้จะทําให้ประชาชนสามารถช่วยตนเองได้
ผู้อํานวยการโครงการปิดทองหลังพระให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ คสช. ได้นําข้อมูลบัญชี
รายรับจ่ายครัวเรือนมาพิจารณาเพี่อจัดทําแผนพัฒนาอาชีพให้ประชาชน และในระดับกระทรวงได้มีการเสนอเรื่องนี้ให้
ผู้บริหารพิจารณาแล้ว จึงให้ทุกอําเภอเตรียมพร้อมดําเนินการ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
1.2 ปลัดจังหวัดลําปาง
1) การดําเนินงานโครงการนายอําเภอแหวนเพชร ประจําปี พ.ศ. 2557
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้กรมการปกครองดําเนินงานโครงการนายอําเภอ
แหวนเพชร ประจําปี พ.ศ. 2557 เพี่อคัดเลือกนายอําเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ จากนายอําเภอทั่วประเทศเป็นนายอําเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต 12 คน ระดับ
ภาค 4 คน เพื่อเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทยโดยให้จังหวัดพิจารณาเสนอชื่อนายอําเภอ
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดจํานวน 1 คน พร้อมส่งหลักฐานการพิจารณาของจังหวัด และเอกสาร
ผลงาน จํานวน 10 ชุด ให้กรมการปกครองภายในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งนายอําเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (พื้นที่ทั่วไป) และไม่น้อยกว่า 1 ปี (พื้นที่ชายแดน
ภาคใต้) โดยได้ปฏิบัติงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับนับถึงวันที่จังหวัดเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของ
จังหวัด 2) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย 3) เป็น
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ระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ไปดํารงตําแหน่งในอําเภออื่น ซึ่งมิใช่อําเภอที่เคยดํารง
ตําแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปางได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายอําเภอปรากฏว่า
มีนายอําเภอที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 9 ราย ดังนี้
1) นายสุวิทย์
เล็กกําแหง
นายอําเภอเมืองลําปาง
2) นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอําเภอเกาะคา
3) นายเด็ดดวง อนุกูล
นายอําเภอห้างฉัตร
4) นายสุรพล
บุรินทราพันธุ์ นายอําเภอเถิน
5) นายสมเกียรติ ตันตระกูล
นายอําเภองาว
6) นายสันติ
นฤมิตร
นายอําเภอแจ้ห่ม
7) นายธนพงษ์
นิลยกานนท์ นายอําเภอแม่พริก
8) นายนรินทร์
วรรณมหินทร์ นายอําเภอแม่เมาะ
9) นางสาวนิติยา พงษ์พานิช
นายอําเภอเสริมงาม
นายอําเภอที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ฯ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1) นายอนั นต์ ภั ท รเดชมงคล นายอํ า เภอแม่ท ะ เนื่อ งจากดํ า รงตํ า แหน่ ง
นายอําเภอไม่ครบ 2 ปี (เริ่มดํารงตําแหน่งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555)
2) นายวรวิ ท ย์ ชั ย สวั ส ดิ์ นายอํ า เภอวั ง เหนื อ เนื่ อ งจากดํ า รงตํ า แหน่ ง
นายอําเภอไม่ครบ 2 ปี (เริ่มดํารงตําแหน่งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555)
3) นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอเมืองปาน เนื่องจากดํารงตําแหน่ง
นายอําเภอไม่ครบ 2 ปี (เริ่มดํารงตําแหน่งวันที่ 30 กรกฏาคม 2555)
4) นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสบปราบ เนื่องจากดํารงตําแหน่งใน
พื้นที่น้อยกว่า 2 ปี (ย้ายมาจังหวัดลําปางวันที่ 13 มกราคม 2557)
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบให้มีการสรรหาโดยการเสนอชื่อ และให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอเสริมงาม
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดลําปาง เพื่อเสนอชื่อและผลงานเข้ารับรางวัลนายอําเภอแหวนเพชร ประจําปี
พ.ศ. 2557
2) การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพือ่ ช่วยเหลือชาวนา
ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว
ตามคําสั่ง คสช. โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน
การประชุม มติที่ประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เห็นชอบในมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้แก่
ชาวนา โดยในส่วนของอําเภอให้ดําเนินการดังนี้
1. สนับสนุนมาตรการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา
2. ดําเนินการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมค่าเช่านาและการช่วยเหลือชาวนาให้
เกิดความเป็นธรรม และลดค่าเช่านาลงให้เหมาะสมทุกราย โดยให้ลดค่าเช่านาจากราคาค่าเช่าปัจจุบันลงไร่ละไม่นอ้ ยกว่า
200 บาท พิจารณาจากคุณภาพดิน น้ํา กรณีคิดค่าเช่านาเป็นผลตอบแทนอย่างอื่นให้คํานวณผลตอบแทนดังกล่าวเป็น
จํานวนเงินที่ไม่น้อยกว่า 200 บาท

-42) มอบหมายชุดปฏิบัติการประจําตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน สํารวจและขึ้นทะเบียนผู้เช่านาในฤดูกาลผลิตปี 2557 ทุกราย
3) จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจระหว่าง คชก.ตําบล ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านา
เกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าเช่านาที่เหมาะสมเป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าเช่านาลงไม่น้อยกว่า 200
บาทต่อไร่
4) ให้ คชก.ตําบล ทบทวนการกําหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้นําความเห็นของที่ประชุมตามข้อ 3) ประกอบการพิจารณาด้วย
5) ติดตามตรวจสอบการเช่านาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าทุกราย หากพบว่า
อัตราค่าเช่านาไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ให้ไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยด่วน ทั้งนี้
หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้มอบหมาย คชก.ตําบลทําหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวตามอํานาจหน้าที่
เพื่อมิให้ชาวนาถูกบอกเลิกการเช่านาที่ไม่เป็นธรรม
6) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายในการลดค่าเช่านาดังกล่าว
7) รายงานผลให้จังหวัดทางโทรสารหมายเลข 0 5426 5011 ทุกวัน
พฤหัสบดี โดยเริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 3 กรกฏาคม 2557
3) กระทรวงมหาดไทยโดยคณะทํางานด้านการเตรียมการปฏิรูปด้านการปกครอง
และการบริหารราชการ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิรูป ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ให้จังหวัดเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการปฏิรูปฯ จึงให้ทุกอําเภอจัดทําข้อมูลและรายงานให้
จังหวัดภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อจะได้กําหนดจัดทําประชาคมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมนายอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน
จังหวัดลําปาง ประจําเดือนประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
นําขึ้นเว็บไซต์ของจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน ๒๕๕7 และได้แจ้งให้ทุก
ส่วนราชการดําเนินการตรวจสอบหรือขอแก้ไขภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ปรากฏว่าไม่มีส่วนราชการใดขอแก้ไข
รายงานการประชุมฯ จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามมติทปี่ ระชุม
ไม่มี

ข้อราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.1 ข้อราชการของสํานักงานจังหวัดลําปาง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 15 มีกําหนดตรวจกิจกรรมปรองดองฯ
โครงการหนองหล่มร่วมใจปลูกป่าเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ อ.ห้างฉัตร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และ
ในช่วงบ่ายจะประชุมติดตามการดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังนี้ 1) การตรวจสอบกํากับ
ดูแลอาคาร 9 ประเภทและสะพานแขวนให้มีความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2) การพัฒนา
กระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ 3) การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 4) การบริหาร
จัดการภัยตามแนวทาง 2P2R 5) การรักษาความสงบเรียบร้อย 6) ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 7) การ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

-5จังหวัดลําปางได้รั บการจัดสรรงบประมาณ 167 ล้านบาท จั ดสรรให้อําเภอใน
ภาพรวม 25 โครงการ 74 ล้านบาทเศษ ขณะนี้อําเภอเบิกจ่ายเกือบครบแล้ว เหลือเพียง 5 อําเภอที่ยังเบิกไม่ครบ
ได้แก่ อําเภอเมืองลําปาง 1 โครงการ อําเภอเกาะคา 2 โครงการ อําเภองาว 1 โครงการ อําเภอแม่ทะ 1 โครงการ
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ครบโดยเร็ว
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดมีแนวคิดสร้างเมืองลําปางสุจริต ตามกรอบนโยบายของ คสช. ดังนี้ 1) ให้
ทุกส่วนราชการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 2) ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้
หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการตามมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบ
ขาดและรวดเร็ว 3) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ใน
การควบคุม กํากับดูแล อย่างเคร่งครัด 4) กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการ
ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 5) ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดําเนินการแสวงหา รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัด ผลการ
ดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
จังหวัดลําปางจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นมหาบารมี โชคดี มีสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมฉลองจังหวัดลําปางก้าวสู่ 1334 ปี สนองต่อนโยบายของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนให้เป็นลําปางนครแห่งความสุข
และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีผู้จิตศรัทธาได้เช่าบูชา
ไว้ เป็ นสิ ริม งคล โดยนํ ารายได้ ไ ปจัด ตั้ ง กองทุ นพั ฒ นาจั งหวัด ลํา ปาง ทั้ง นี้ จัง หวั ด ได้มี คํา สั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานดังกล่าวแล้ว จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจสั่งจองวัตถุมงคลดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2 ข้อราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ให้อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ ง บเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2558 ดําเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ซ่อมแซมถนนที่ได้รับการ
ถ่า ยโอนจากกรมทางหลวงชนบท ต้ อ งเสนอโครงการผ่ า นจัง หวั ดไปยั งส่ ว นกลางพิจ ารณา หากอํ า เภอใดมีค วาม
จําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบดังกล่าวให้เร่งส่งโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเร็ว
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําแผนให้เสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน และเสนอต่อสภาพิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งตามหลักงบประมาณรายจ่ายต้องมาจาก
3 แหล่ง คือ จากชุมชน จากนโยบายของผู้บริหาร และจากนโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด จึงขอให้นายอําเภอ
ได้ตรวจสอบข้อบังคับ ข้อบัญญัติว่ามีโครงการตามนโยบายสําคัญของจังหวัดหรือไม่ เช่น โครงการแก้ปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการ
เกษตร การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.3 ข้อราชการของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
1. การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจําปี
งบประมาณ 2557 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง จะดําเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

-6สาธารณภัยจังหวัดลําปาง (แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแนวทาง
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนี้
1.1 จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลน
ถล่มจังหวัดลําปาง ตามคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 2069/2557 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557
1.2 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัด
ลําปาง พ.ศ. 2557
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดิน
โคลนถล่ม จังหวัดลําปาง ประจําปี 2557 ตามคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 2130/2557 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557
1.4 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจการป้องกันแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจําปีงบประมาณ 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การฝึกนักศึกษา วิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 32
1.5 ตรวจความพร้อมยานพาหนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมใน
การรับสถานการณ์ภัยพิบัติ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ
มณฑลทหารบกที่ 32)
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง จะดําเนินการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล บ้าน
ขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ซึ่งมีแผนดําเนินการ ดังนี้
วันที่
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
19 มิถุนายน
10.00 น.
ประชุม ครั้งที่ 1 (คณะอํานวยการ)
ห้องประชุมศูนย์การฝึกนักศึกษา
2557
วิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32
3 กรกฎาคม
10.00 ประชุมครั้งที่ 2 (คณะทํางาน)
ห้องประชุม อบต.บ้านขอ
2557
16.00 น.
ซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX)
อําเภอเมืองปาน
4 กรกฎาคม
10.00 ซ้อมแผนภาคสนามฯ (FSX)
โรงเรียนบ้านขอวิทยา หมู่ที่ 9
2557
16.00 น.
ตําบลบ้านขอ อําเภอเมืองปาน
2. การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย คณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลําปาง มีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจํานวน 2 อําเภอ ดังนี้ 1) ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลําปาง เหตุเกิด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 2) ม.2,3,6 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.4 ข้อราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
ไม่มี
4.5 ข้อราชการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดลําปาง
ไม่มี
4.6 ข้อราชการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ไม่มี
4.7 ข้อราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
ไม่มี

-74.8 ข้อราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะคา
ไม่มี
4.9 ข้อราชการของสํานักงานประปาลําปาง
ไม่มี
4.10 ข้อราชการ/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของอําเภอต่าง ๆ
ไม่มี
4.11 ข้อราชการกลุ่มงานต่าง ๆ ของทีท่ าํ การปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
1) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลําปาง”
ประจําเดือนกรกฏาคม 2557 กําหนดจัดดังนี้ วันที่ 17 ก.ค. 2557 ศาลาประชาคมอําเภอ (เก่า) ม.4 ต.หลวงเหนือ
อ.งาว จ.ลําปาง วันที่ 23 ก.ค. 2557 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ม.2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลําปาง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามกําหนดการดังนี้
เวลา 09.20 น. ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ
เวลา 09.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ
เวลา 10.30 น. ประชุมร่วมกับผู้นําท้องที่/ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อําเภอ
2) กําหนดรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนกรกฏาคม 2557
วันที่ 8 กรกฏาคม 2557
ณ ที่ว่าการอําเภอเถิน
วันที่ 9 กรกฏาคม 2557
ณ ม.ราชมงคลล้านา ลําปาง
และที่ว่าการอําเภอแม่เมาะ
วันที่ 16 กรกฏาคม 2557
ณ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
วันที่ 22 กรกฏาคม 2557
ณ ที่ว่าการอําเภอเมืองปาน
วันที่ 23 กรกฏาคม 2557
ณ ที่ว่าการอําเภองาว
วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
ณ ที่ว่าการอําเภอแม่พริก
วันที่ 29 กรกฏาคม 2557
ณ ที่ว่าการอําเภอเสริมงาม
วันที่ 31 กรกฏาคม 2557
ณ ที่ว่าการอําเภอแจ้ห่ม
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

กลุ่มงานความมั่นคง
1) มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยัง้ การแพร่ระบาดของยาเสพติด
กรมการปกครองกําหนดกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ คสช. ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ระยะเวลา
30 วันและ 120 วัน) และแนวทาง Road Map สรุปดังนี้
1. เป้าหมายการดําเนินงานระยะเร่งรัด 30 วัน (9 มิถุนายน-8 กรกฏาคม 2557)
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาโดยคํานึงถึงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก และบูรณการการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน
2. มาตรการดําเนินงานระดับจังหวัด
- การสกัดกั้น ปราบปรามจับกุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- การจัดระเบียบและเฝ้าระวังสถานบริการและสถานประกอบการ
- การบําบัดฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกัน

-8- การยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ
- การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายงานผลทัง้ 5 มาตรการในช่องทางที่ สนง.ป.ป.ส.กําหนด
3. แนวทางการดําเนินงานในพื้นที่เฝ้าระวังมาก 3,250 หมู่บ้าน/ชุมชน ในห้วง
ระยะเวลา 130 วัน ใน 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การเตรียมการ การปฏิบัติการเชิงรุก การปฏิบัติการจิตยา สร้างการมีส่วนร่วม
การดํารงความเข้มแข็ง การประเมินผล
2) การรายงานผลการปฏิบตั ิงานภารกิจเน้นย้าํ ตามประกาศ/คําสั่ง คสช. จํานวน
10 ภารกิจ ได้แก่ 1) การชี้แจงทําความเข้าใจการควบคุมอํานาจรัฐ 2) การกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ
3) มาตรการป้องกันการสร้างสถานการณ์ 4) การระงับการชุมนุมทางการเมือง 5) การตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 6) การป้องกันลักลอบตัดไม้ทําลาย ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 7) การกวดขันห้ามเล่นการพนัน 8) การตรวจสอบ
พฤติกรรมความ ผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ชาวนา 9) การปราบปรามและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ
ยา
เสพติด 10) ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 11) การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่
การสงคราม ซึง่ รายงานทั้ง 10 ภารกิจนี้แบ่งเป็น 3 แบบ คือ
1. รายงานประจําวันผ่านระบบ E-Report โดยให้อําเภอนําข้อมูลในวันที่ผ่านมาบันทึกให้
เสร็จภายในเวลา 13.00 น. แล้วจังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลภายในเวลา 14.00 น.
2. รายงานกรณีเร่งด่วน หากมีการปฏิบัติงานสําคัญหรือมีข้อสังเกตที่เป็นพิเศษ ให้แจ้ง
จังหวัดทราบทันทีเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบไลน์ของกรมการปกครอง แล้วส่งเอกสารไปยังศูนย์เฉพาะกิจ มท.
ทางโทรสารหมายเลข 02 6222441
3. รายงานประจําสัปดาห์ จังหวัดสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจในภาพรวมทั้ง
สัปดาห์เป็นรูปเล่มส่งศูนย์เฉพาะกิจ มท.
เนื่องจากมีบางอําเภอยืนยันข้อมูลล่าช้าทําให้มีการแจ้งเตือนจากศูนย์เฉพาะกิจ มท.
ดังนั้น ขอให้อําเภอกําชับผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามกําหนดเวลาโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลก่อนรายงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557
ไตรมาสที่ 3 กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไว้ร้อยละ 70 ขณะนี้ได้
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 80.79 รายละเอียดดังนี้ 1) งบประจําได้รับจัดสรร 211,291,677.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว
177,202,509.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.87 2) งบลงทุนได้รับจัดสรร 8,796,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 604,100
บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,882,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 (เป้าหมายร้อยละ 70)
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มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

4.12 ข้อราชการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง
ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง
แบ่งเป็น 2 ห้วง ห้วงที่ 1 ก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดจะมารับตําแหน่ง มีเรื่องร้องเรียน 1,184 เรื่อง แก้ไขยุติแล้ว
1,082 เรื่อง หน่วยงานหลักที่ค้างรายงาน ได้แก่ ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง 18 เรื่อง ศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลําปาง 2 เรื่อง สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง 25 เรื่อง และใน
ห้วงที่ 2 หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาดํารงตําแหน่ง ได้รับเรื่องร้องเรียน 145 เรื่อง แก้ไขยุติแล้ว 119 เรื่อง
หน่วยงานหลักที่ค้างรายงาน ได้แก่ ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง 34 เรื่อง ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดลําปาง 5 เรื่อง สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง 27 เรื่อง ขอให้ทุกหน่วยงาน
เร่งรัดติดตามและรายงานผลให้ศูนย์ดํารงธรรมทราบตามกําหนดเวลา
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากร
อธิบดีกรมป่าไม้สั่งการให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินตามแผนการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 ลําปาง
ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ โดยเบื้องต้นให้ร่วมกับอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกสํารวจ
พื้นที่ป่าสงวนที่เหลืออยู่จริงเทียบกับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดทําเรียบร้อย และ
เนื่องจากการเดินสํารวจจําเป็นต้องมีแผนที่ดังกล่าว แต่กรมป่าไม้ขาดงบประมาณในการจัดทําสําเนาเอกสารแจกจ่าย
จึงให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้หารือร่วมกับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ในส่วนของจังหวัดลําปางมี 33 ป่าสงวน รวมแผนที่ 4,794 ระวาง ต้องใช้งบประมาณในการทําสําเนาแผนที่ประมาณ
ล้านกว่าบาท จึงขอความร่วมมืออําเภอพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน
ประธาน
แผนที่ ดังกล่าวหากมีความถูกต้องสมบู ร ณ์ จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ถ้ าต้องใช้
งบประมาณถึงล้านบาทคงต้องขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องนี้คงต้องหารือในที่ประชุม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง ในเบื้องต้นให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 เตรียมข้อมูลจํานวนระวาง
แผนที่ ค่าใช้จ่ายและวิธีดําเนินการสํารวจให้พร้อม หลังจากนั้นต้องมีการ Workshop ก่อนลงพื้นที่จริงเพื่อเตรียมพร้อม
รับปัญหาและหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

-12เลิกประชุมเวลา

16.30 น.
(ลงชื่อ) ดาราวรรณ วงศ์สม ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางสาวดาราวรรณ วงศ์สม)
เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน
(ลงชื่อ) สุชานันทน์ แก้วจิตคงทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุชานันทน์ แก้วจิตคงทอง)
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ

