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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
**************************
ผู้มาประชุม
1. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
2. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
3. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
4. พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
5. พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ
6. พ.อ.จิตรกร แก้วลาย
7. พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี
8. นางเกษณี อมราภรณ์ ฤชุโรจน์
9. นายพลสิทธิ์ คําสอน
10. นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี
11. นางผุสดี สุวรรณมงคล
12. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟย
13. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
14. นางศลิษา ม่วงใหญ่
15. นางพิ๙ญา คงเทศน์
16. นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์
17. นางสาวรัตนภรณ์ เข็มกลัด
18. นายสมคิด ผานุการณ์
19. นายประพันธ์ ภักดีสิทธิ
20. นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์
21. นายสมเกียรติ ตันตระกูล
22. นายมนตรี นาคถาวร
23. นางกิตติยา นิ่วยะวงศ์
24. นายธนิต สุภาแสน
25. นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี
26. นายเอกวุฒิ เตชะอินทร์
27. นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์
28. ว่าที่ ร.ต.ศตวรรษ บุนนาค
29. นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์
30. นายยรรยง กุนาคํา
31. นายสังคม คัดเชียงแสน
32. นายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลําปาง (ทหาร)
สัสดีจังหวัดลําปาง
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลําปาง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดลําปาง
(แทน) ปลัดจังหวัดลําปาง
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลําปาง
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
(แทน) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
นายอําเภอเมืองลําปาง
นายอําเภอเกาะคา
(แทน) นายอําเภอห้างฉัตร
นายอําเภอแม่ทะ
นายอําเภอแม่พริก
(แทน) นายอําเภอแจ้ห่ม
นายอําเภองาว
นายอําเภอเถิน
นายอําเภอวังเหนือ
นายอําเภอสบปราบ
นายอําเภอเสริมงาม
นายอําเภอแม่เมาะ
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33. นายโชคชัย รักเกื้อ
34. นางสาววาสนา สมมุติ
35. นางปัทมา รัตนเมธานนท์
36. นายทรงศักดิ์ ชัชวาลย์
37. นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
38. นายประสงค์ แก้วบุญปัน
39. นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง
40. นางสาวสุพัชษ์ พุทธา
41. นางสาวกรรณิการ์ หม่องทา
42. นายอดุลย์ ใจตาบุตร
43. นายศิริศักดิ์ ศิริกาญจนวงษ์
44. นายสุชาติ ฐิติวรสกุล
45. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
46. นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่
47. นางนรานันท์ ธาราวรรณ
48. นางอรวรรณ บูรณเครือ
49. นางเสาวลักษณ์ ดวงคํา
50. นางกรรณิการ์ ขุนแสน
51. นายเสถียร เพชรแสนอนันต์
52. นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์
53. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์
54. นายสุรพล ทองเที่ยง
55. นายปรัชญา มากไมตรี
56. นายคุณชัย สุวรรณ
57. นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย
58. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์
59. นายสุพจน์ เตระจิตร
60. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์
61. นายชูเกียรติ เทพวัตร
62. นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
63. นางพัชรี มองคําคูณ
64. นายวิทูร โพธิ์ศรี
65. นางพจนีย์ แสนลา
66. นางวริชยา วัฒนสมสกุล
67. นายอรรถพล โลกิตสถาพร
68. นายสัจจะ อัตตะศิริ
69. นางรุ่งสุรีย์ ชัยศร

นายอําเภอเมืองปาน
คลังจังหวัดลําปาง
สรรพากรพื้นที่ลําปาง
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่ลําปาง
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่ลําปาง
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 1 ลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลําปาง
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลําปาง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาอนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ
และ แรงงานข้ามชาติ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์โรคเรื้อนที่ 10 ลําปาง
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 1.2 ลําปาง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําปาง
ปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
เกษตรจังหวัดลําปาง
สหกรณ์จังหวัดลําปาง
ประมงจังหวัดลําปาง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานลําปาง
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลําปาง
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลําปาง
(แทน) หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรฯ
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70. นายจตุพร พูลแปลง
71. นายสุวรรณ์ ปันทะธง
72. นายเอกรินทร์ จินทะวงศ์
73. นายณรงค์ คําภิระวงศ์
74. นายอกนิษฐ์ อรุณพิทักษ์พันธ์
75. นางนวพร มีวาสนา
76. นางสาวชุลีพร โยธาวุฒิ
77. นายอภินันท์ เจริญสุข
78. นางกัญจนาภรณ์ ไซกัลป์
79. นายถาวร ผิวเณร
80. นางวันทนา จันทร์เกตุ
81. นายธวัชชัย ไชยรินทร์
82. นายควง ใสแจ่ม
83. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดรุณี จันทร์มล
84. นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ
85. นางสุทิน อินทะวงษา
86. นายชาลี สมมาตร
87. นางสาวอัมพร สีหะตัน
88. นางคะนึงนิจ อาลัยญาต
89. นางกนกวรรณ สิงห์กาล
90. นางสาวนิ่มนวล ปานทอง
91. นางธิราพัชร ญาณะศรี
92. นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา
93. นางสาวจันทร์สวย บุญนํามา
94. นายชาคริต แสนสุยะ
95. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์
96. นายณรงค์ ทรงอารมณ์
97. นางอารีย์ เหลืองหิรัญ
98. นางสาวประภัสสร ม่วงมี
99. นางสายธาร ประสงค์ความดี
100. นายสรศักดิ์ ตรีเพ็ชร
101. นายฐิติพล ทศรฐ
102. นายจรัญ คะละภู
103.
104.
105.
106.

นายวุฒิเสน ชนะหาญ
นายธีรัช เพ็ชรหัน
นางสาววัลยา ศรีพยัคฆ์
นางสาวสุภาพ ระหงษ์

(แทน) ขนส่งจังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์สร้างทางลําปาง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่ 1
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่ 2
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทลําปาง
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานลําปาง
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลําปาง
แรงงานจังหวัดลําปาง
(แทน) จัดหางานจังหวัดลําปาง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลําปาง
ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 5 ลําปาง
(แทน) หัวหน้าศูนย์ข่าวตลาดแรงงานจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
จังหวัดลําปาง
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ
ผู้อํานวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลําปาง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกิ่วลมจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลําปาง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุฯ เพื่อการศึกษา
วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
(แทน) พาณิชย์จังหวัดลําปาง
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-2 ลําปาง
พลังงานจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการ.สนอ.ประจําศาลจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง
(แทน) ผอ.สนง.คปภ.กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต 3 ลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย
นางละออง อยู่ยั่งยืน
นายสนทยา พูนขวัญ
นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์
นายทิวา ไม้สี
นายประสิทธิ์ พรมศรี
นางชุลี ตันทา
นายอลงกรณ์ ประสานสุข
นายสมชาย เด็ดขาด
นายคเชนทร์ มะโนใจ
นายวิเชียร เปี้ยปลูก
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
นายแสวง บุญมากาศ
นายภูริต คันธชมภู
นายเจริญ ศิริวงศ์
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร
นางมลิสา เนตรสว่าง
นางกาญจนา คันทะวงศ์
นายกิตติพงศ์ การสธรรมวงศ์
นายสุเทพ ทองมา
นายปัณณวัฒน์ อินเตชะ

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

นางพัชรี อัจฉริยตระกูล
นายสวัสดิ์ มูลภาที
นางสุธาวัลย์ ปิติระ
นายโยธิน ทับทิมทอง
นายพนม บวรวงศ์เสถียร
นายสัจจพล จันทราช
นายวีระชัย ทัศนสวัสดิ์
นางสาวพิมงาม ปันธรรมมา
นายวิชาญ พรมมา
นายประครอง ศิริภิรมย์
นายพัชรพล อุตมา
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง
นางอินทมาศ สมพงษ์
นายจตุรัตน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ
นายชูฤทธิ์ อันนารา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางลําปาง
ผู้อํานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
สถิติจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง
(แทน)ผู้อํานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลป.เขต 1
(แทน)ผู้อํานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลป. เขต 2
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
(แทน) ผู้อํานวยการ กศน.ภาคเหนือ
ผู้อํานวยการ กศน.จังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี
(แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง
(แทน) รองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
(แทน) ผู้อํานวยการสํา นักงานส่งเสริ มสวั สดิ การและสวัสดิ ภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลําปาง
(แทน) รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตลําปาง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการ ททท.สํานักงานลําปาง
(แทน) ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (กฟผ.แม่เมาะ)
นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ กกท.จังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
(แทน) หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
(แทน) รกท.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
(แทน) นายกเทศมนตรีนครลําปาง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
ประธานหอการค้าจังหวัดลําปาง
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146.
147.
148.
149.
150.
151.

นางปัทมา กฤษณรักษ์
นายอัครินทร์ พิชญกุล
นายศิริพงษ์ จงภู่
นางศิริวรรณ สะพานแก้ว
นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร
นายบริบูรณ์ ผดุงพงษ์

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
(แทน) นายกสมาคมรถม้าจังหวัดลําปาง
ประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ
(แทน) ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดลําปาง
นายกสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวและรถเช้านครลําปาง
ผจก.ประชารัฐ รักสามัคคีลําปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. หัวหน้ากลุ่มงานเฝ้าระวังฯ ทางระบาดวิทยา
2. ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 2 ลําปาง
3. หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนบนจังหวัดลําปาง
4. ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางฯ
5. หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดลําปาง
6. ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
7. หัวหน้าศูนย์บริการโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
8. รกท.ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
9. ผู้กํากับการ 5 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
10. ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
11. ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลําปาง
12. ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดลําปาง
13. ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ฯ
14. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดลําปาง
15. กธจ.จังหวัดลําปาง
16. นายกสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวและรถเช่านครลําปาง
17. ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง
18. ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
19. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
20. ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีจังหวัดลําปาง
21. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ
22. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชะเถิน
23. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.จว.ลป.
24. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
25. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ
26. ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
27. ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลําปาง
28. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.ลําปาง
29. โทรศัพท์จังหวัดลําปาง
30. หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนลําปาง
31. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลําปาง
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32. ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลําปาง
33. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
34. ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตลําปาง 1
35. ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตลําปาง 2
36. นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
37. ประธานสภาเกษตรจังหวัดลําปาง
38. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
39. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
40. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง
41. นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลําปาง
42. นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา
43. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลําปาง
44. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
45. เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานสัมพันธ์ สาขาภาคเหนือ
46. นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลําปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศุกลรัตน์ จันทรมณี
2. นายธํารงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ
3. นายกฤษดา ทองจิบ
4. นางสาวอําพัน ใจอินตา
5. น.ส.สมภร แก้วสิงห์
6. นางสาวปวีณา จายหลวง
7. นายชาลี ธิมาทา
เปิดประชุม

ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลําปาง
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ลําปาง
ผอ.กลุ่มงานอํานวยการจังหวัดสนจ.ลําปาง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลําปาง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการสํานักงานจังหวัดลําปาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
พิธีการก่อนวาระการประชุม
1. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง)
2. พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข
จํานวน 9 แห่ง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง ดําเนินโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข วัตถุประสงค์เพื่อให้
สถานประกอบการ มีการจัดบริการอาชีวอนามัย การสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน ตลอดจนจัด
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ มีการจัดบริการอาชีวอนามัย การสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน
ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย และการมี
สุขภาพที่ดี ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2559 สถานประกอบการในจังหวัดลําปาง
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จัดบริการอาชีวอนามัยที่คบวงจร จํานวน 9 แห่ง และผ่านการประเมินรับรองสถานประกอบการ
ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ จํานวน 5 แห่ง และได้รับ
เกียรติบัตรจังหวัด ระดับดี จํานวน 3 แห่ง
เพื่อเป็นเกียรติและให้กําลังใจแก่สถานประกอบการ ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดลําปาง ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่สถานประกอบการตามลําดับ ดังต่อไปนี้
โล่รางวัลประเทศ ระดับทอง และ เกียรติบัตรจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จํากัด
2. บริษัม ควอลิตี้เซรามิค จํากัด
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
โล่รางวัลประเทศ ระดับเงิน และเกียรติบัตรจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. บริษัทอินทราเซรามิค จํากัด
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เกียรติบัตรจังหวัด ระดับดี และเกียรติบัตรจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท ออร์คิคแก๊สประเทศไทย จํากัด
2. บริษัท แอ๊ดวานซ์ไบโอเอเชีย จํากัด
3. บริษัม อิวหลีอุตสาหกรรม จํากัด
และเกียรติบัตรจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรในสถานประกอบการ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
1. โรงงานร้ําแร่ เอดซาเลต์ กรีนเมาเท่น
3. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น จํานวน 5 ราย
(สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง)
เกษตรจังหวัดลําปาง
สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ลํ า ปาง มี ค วามประสงค์ ข อมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ดังนี้
1. เกษตรดีเด่น สาขาอาชีพทําไร่ ระดับเขต ประจําปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเด่นชัย คิดเสาร์ชุ่ม ตําบลวังซ้ายอําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
2. เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ระดับเขต ประจําปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวคณิต กันทะตั๋น ตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง
3.วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2560
รางวัลที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ําจาง
ตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง เงินรางวัล 1,500 บาท
4. ศูนย์จัดการดิน ปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2560
รางวัลที่ 1 ศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนเมืองปาน อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
5. ศูนย์จัดการศัตรูพืชดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2560
รางวัลที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน
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จังหวัดลําปาง
4. การมอบประกาศเกียรติคุณด้านการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
จํานวน 1 แห่ง (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จังหวัดลําปางได้ดําเนินการ “ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล
(Design Community Model)” และได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอารยะสถาปัตย์
เมื องที่ มิต รกั บ คนทุ กวั ย มี การจั ด ทํ า สิ่ งอํ า นวยความสะดวกทั้งมนบริ เ วณที่ พักอาศั ย สถานที่
ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก รวมถึงความสะดวกด้านการเดินทางต่างๆ
ซึ่งจั งหวั ดลํา ปาง ได้ กําหนด kick off เมืองต้นแบบอารยสถาปัต ย์ในเดือนเมษายน 2560
โดยพลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธาน
ทั้งนี้จังหวัดลําปาง ได้จัดตั้งคณะทํางานติดตามการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุ โดยอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทําแผนการดําเนินงานการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก ในสถานที่ราชการ
วัด โบราณสถาน โรงแรม ร้านอาหาร และสถานทีท่องเที่ยว ในจังหวัดลําปาง ให้มีการจัดทําสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกขั้ น พื้ น ฐาน 5 ประเภท คื อ ห้ อ งน้ํ า ทางลาด ที่ จ อดรถ ป้ า ยและตรา
สัญลักษณ์ และจุดบริการข้อมูลข่าวสารและอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นใด สําหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุและทุกคน เพื่อเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
2. กําหนดเป้าหมาย สํารวจพื้นที่ ประเภทสิ่งอํานวยความสะดวก และแนวทาง
การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นมาตรฐาน
3. กํ า หนดแนวทางการคั ด เลื อ กสถานที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานดี เ ด่ น และการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่ อให้ทุกคนเข้าถึงบริการ โดยจะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานที่มีการ
สิ่งอํานวยความสะดวกทุก ๆ เดือน
4. ดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัดลําปาง มอบหมาย
มีสถานที่บริการ โรงแรม ร้านอาหาร ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในวันนี้ จํานวน
1 แห่ง ได้แก่
1.สวนอาหารปางหลวง การ์เด้นท์ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําข้าราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดลําปาง
1.1.1 พ.อ. จิตรกร แก้วลาย
ตําแหน่ง สัสดีจังหวัดลําปาง
1.1.2 นายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์
ตําแหน่ง นายอําเภอแม่เมาะ
1.1.3 นายสังคม คัดเชียงแสน
ตําแหน่ง นายอําเภอเสริมงาม
1.1.4 พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง (ฝ่ายทหาร)
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มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 การนําเสนอผลงานสําคัญของจังหวัดลําปาง เดือนเมษายน 2560
3.1 วีดิทัศน์สรุปผลงานสําคัญของจังหวัดลําปาง
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง)
(นําเสนอโดยวีดิทัศน์)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15
จังหวัดลําปาง (ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปกํากับและติตาม
การปฏิบั ติ ร าชการในภู มิภ าค พื้ น ที่เ ขตตรวจราชการที่ 15 ณ จั งหวัด ลํ า ปาง ระหว่ า งวั นที่ 9-10
เมษายน 2560 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการและร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม รวมทั้งรับฟังปัญหาสําคัญเร่งด่วนของจังหวัดและตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณ งบกลาง รายการเงิ น สํ า รองเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป็ น ในอํ า นาจของรอง
นายกรัฐมนตรี ตลอดจนเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ขอให้จังหวัดและประชาชนในพื้นที่เตรียมความ
พร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลําปาง
เพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต โดยพั ฒ นาทั ก ษะการให้ บ ริ ก ารและการสื่ อสารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สร้ า งความ
ประทับใจให้กับผู้มาเยือน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมา
ภิบาล และหลักประชารัฐ เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลไปสู่
ประชาชน
2. การร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง รอง
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ได้เยี่ยมชมวัดพระ
ธาตุลําปางหลวง อําเภอเกาะคา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี และเป็นโบราณสถานสําคัญคู้บ้าน
คู้เมืองที่มีความโดนเด่นทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตกรรม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้
เป็นแหลางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น
รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่
เมืองนครลําปาง ประจําปี 2560” ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดย
ความร่ วมมือของจังหวัดลําปาง เทศบาลนครลําปาง การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และกระทรวง
วั ฒ นธรรม โยในงานมี การแสดงแสง สี เสี ย ง และขบวนแห่ ส ลุ งหลวง (ขั น น้ํ า ขนาดใหญ่ ) เนื่ องใน
ประเพณีสงกรานต์ และการตีกลองปู่จา ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดลําปาง รวมทั้งการแสดงการตีกลอง4
ภาค และการตี ก ลองจากสาธารณรั ฐ เกาหลี สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กา และ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญของจังหวัดลําปาง

๑๐

1.ปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดได้แก้ไขปัญหาโดยส่งเสริมให้เกษตรกรงดเผาป่าจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และหันมาปลูกพืชเชิงซ้อน จัดตั้งป่าชุมชนเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านช่วยกัน ดูแล
รักษาป่า รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ
2. การสนับสนุ นนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เห็นควรบรรจุ เนื่อหาเกี่ ยวกั บ
Thailand 4.0 ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในพลวัตรแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและวิถีการ
ดํารงอยู่ของประชาชนในอนาคต
3. การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้/เข้าทําประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ เห็นความพิจารณาดําเนินการเพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าไปบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าวได้
4. การพัฒนาเมืองลําปางสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบนจังหวัดลําปาง
ขอให้รัฐบาลช่วยผลักดันให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอันจะนํามาซึ่งการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้เกิดการขยายตัวและกระจายรายได้ไปยังประชาชนได้มากขึ้น
การลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ํานาปง หมู่ที่ 10
ตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตร และร่วม
พบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน โดยพบว่า ระบบ
ส่งน้ํา เดิ มเป็น ร่องดิน ขนาดเล็ ก ซึ่ งทางชาวบ้ านได้ช่ วยกัน ทํา การขุ ด สร้ างขึ้น เอง และใช้ งานมาเป็ น
เวลานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันทีสภาพตื้นเขิน ทําให้พื้นที่บริเวณท้ายน้ําไม่มีน้ําใช้ในการเกษตร ซึ่งหาก
โครงการได้รับพิจารณาอนุมัติจะมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จํานวน 4 หมู่บ้าน 500 ครัวเรือน
รวมกว่า 1,500 คน และมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์ รวมประมาณกว่า 800 ไร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
สํานักงานวัฒนธรรมเรื่องที่จะเชิญราองนายกรัฐมนตรี มาเปิดงาน เป็นกิจกรรม
งานโครงการใด ดําเนินการเรียนเชิญไปแล้วหรือไม่
วั๖นธรรมจังหวัดลําปาง
เป็ นการจั ดโครงการตามรอยอารยธรรมฯ รายละเอี ยดกํ าลั งอยู่ ในระหว่า งการ
เตรียมโครงการ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะจัดกิจกรรม ให้ชัดเจน
3.3 ผลการดําเนินงานของคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดลําปาง “ทีมลําปาง”
3.3.1 คณะทํางานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ลํ า ปาง
ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1. สรุปจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ในเดือนเมษายน 2560
จํานวนนักท่องเที่ยว ทั้งหมด จํานวน 84,009 คน จํานวนนักท่องเที่ยว คน
ไทย จํานวน 80,145 คน จํานวนนักท่องเที่ยวชาวงต่างชาติ จํานวน 3,954 คน รายได้ จ า ก
นักท่องเที่ยวทั้งหมด จํานวน 253.69 ล้านบาท รายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทย จํานวน 2 3 4 . 6 6
ล้านบาท รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน 19.03 ล้านบาท
ข้อมูลอุทยานแห่งชาติจังหวัดลําปาง ข้อมูลเดือนเมษายน เปรียบเทียบระหว่าง
เดือนเมษายน ปี 2560 และ 2559
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อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด เดือนเมษายน ปี 2559
46,720 คน เดือนเมษายน ปี 2560 49,798 คน รายได้นักท่องเทียวทั้งหมด เดือนเมษายน ปี
2560 จํานวน 1,648,060 บาท เดือนเมษายนปี 2559 จํานวน 2,051,300 บาท
อุทยานแห่งชาติดอยขุ นตาล จํา นวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด เดือนเมษายน ปี
2559 472 เดือนเมษายน ปี 2560 337 คน รายได้นักท่องเทียวทั้งหมด เดือนเมษายน ปี 2560
จํานวน 22,290 บาท เดือนเมษายนปี 2559 จํานวน 17,100 บาท
อุทยานแห่งชาติแม่วะ จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด เดือนเมษายน ปี 2559
271 คน เดือนเมษายน ปี 2560 575 คน รายได้นักท่องเที ยวทั้งหมด เดื อนเมษายน ปี 2560
จํานวน 9,750 บาท เดือนเมษายนปี 2559 จํานวน 8,380 บาท
อุทยานแห่งชาติดอยจง จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด เดือนเมษายน ปี 2559
1,172 คน เดือนเมษายน ปี 2560 1,158 คน
อุทยานแห่งชาติผาไท จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด เดือนเมษายน ปี 2559
6,873 คน เดือนเมษายน ปี 2560 6,608 คน
กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคม 2560
กองถ่ายรายการซุปเปอร์เวียร์ ช่อง 7 ได้รับเกียรติจากท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ร่วมถ่ายทํารายการ โดยจะนําไปออกอากาศวันหยุดชดเชยเข้าพรรษา วันที่
11 กรกฎาคม 10.00-11.00 น. ทางช่อง 7 สี เป็นรายการประชาสัมพันธ์การเดินทางเชิงอนุรักษ์
เนื้อหาพิเศษเรื่องราวการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม โดยได้ถ่ายทําในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง
ได้แก่
1.สะพานรัษฎาภิเศก
2. ถนนบริเวณกาดกองต้า
3. วัดปงสนุก
4. บ้านเสานัก
5.ห้าแยกหอนาฬิกา
6. ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ
2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคม 2560
รายการหนึ่งในโลก ช่อง 5 ดําเนินรายการโดย ติ๊ก ชิโร่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ร่วมถ่ายทํารายการหนึ่งในโลก โดยเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง โดยเน้น
เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อําเภอเมืองปาน และถ่ายทํารายการ ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดย
ออกอากาศเทปแรกวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.50-12.15 น.
กิจกรรมพิธีบวงสรวงอนุสาวงรีย์เจ้าพ่อขุนตาน(พญาเบิก) วันที่ 12 พฤษภาคม
2560 เวลา 09.00 น. ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดลําปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาน อําเภอห้างฉัตร และประชาชน
ตําบลเวียงตาน จัดพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิ ก) ประจําปี 2560 ในโครงการ
สืบสานประเพณี ล้า นนาฟื้น ฟูคุณค่ าสู่ ชุมชนเพื่ อการท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรม กลุ่ มจั งหวัด ภาคเหนื อ
ตอนบน 1
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กิจกรรมล้านนาแอดเวนเจอร์ 2017 ทริปที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 พิธี
เปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางล้านนาแอดแวนเจอร์เฟรมทริป (Lanna Adventure Fam Trip) ทริปแรล
ลี่ ดีต่อใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย โดยกลุ่ม biker ใชเส้นทาง อําเภอ
เมืองลําปาง อําเภอแจ้ห่ม อําเภอเมืองปาน อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง จํานวน 2 วัน 1 คืน ณ
บริเวณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร
การแข่งขันแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจําปี 2560 วันที่
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถห้างไทวัสดุ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานปล่อยรถที่เข้าร่วมการแข่งขัน
แรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจําปี 2560 จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยว
และรถเช่านครลําปาง มีนักแข่งแรลลี่เข้าร่วม กว่า 80 คัน ใช้เส้นทางวัดพระธาตุดอยพระฌาน อําเภอ
แม่ทะ ภูผาหอบ อําเภอแม่เมาะ บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดลําปาง
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนอนันตยศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ สวน
อนันตยศ อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ภายใต้ “โครงการ
ดอกไม้ ห ลากสี ที่นี่ ลํ า ปาง” เพื่ อส่งเสริ มให้ เ ป็ น แหล่ งท่ องเที่ ย วแห่งใหม่ ของจั งหวัด ลํ า ปาง และให้
นักท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางได้ทุกฤดูกาล
กิจกรรมล้านนาแอดแวนเจอร์ 2017 ทริปที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 พิธี
เปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางล้านนาแอดแวนเจอร์เฟรมทริป (Lanna Adventure Fam Trip) ทริปแรล
ลี่ ดี ต่อใจ ใกล้ชิ ดธรรมชาติ เพื่ อส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวแบบผจญภั ย โดยขบวนคาราวานนชรถยนต์
เส้นทางจังหวัดลําพูน-ดอยอินทนนท์ อําเภอขุนยวม อําเภอแม่สะเรียง จํานวน 2 วัน 1 คืน พิธีเปิด ณ
บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนา “Lanna Festival Thailand” งบพัฒนา
กลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ปี 2560 กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรถม้า “100 ปี
รถม้ า คาร์ นิ วั ล นครลํ า ปาง” กิ จ กรรมย่ อยที่ 2 กิ จ กรรมส่ งเสริ มการท่ องเที่ ย วงานทอผ้ า ชาวลํ า พู น
“แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายลําพูน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ในปัจจุบันเกือบทุกจังหวัดต้องอาศัยเรื่องการท่องเที่ยวมาช่วยในเรื่องของรายได้
จังหวัด มาช่วยเรื่องของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรด้วย ได้ทํากิจกรรมที่ต่อเนื่องเพื่อเป็นแรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดลําปางหรือไม่ ลักษณะเป็นกิจกรรมแบบต่อเนื่องในหนึ่งวัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (นายสมชัน กิจเจริญรุ่งโรจน์)
ได้ มอบหมายให้ สํ า นั กงานการท่ องเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย จังหวัดลําปาง ดําเนินการแล้ว ให้นําเสนอให้ที่ประชุมทราบในเดือนต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
เรื่องของสินค้าชุมชน ได้รับการประสานงานจาก ทาง AIS จะมาดําเนินการ
จัดทําแอพิเคชั่น เพื่อบอกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง ของฝาก แหล่งที่พบปะ แลกเปลี่ยนสินค้า
ต่อไปอาจจะพัฒนาเป็น แอพิเคชั่นของรถม้า เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นําเสนอ กําหนดการพิธีลง
นาม MOU และ Kick off โครงการ “นครลําปางสู่ความเป็นเมืองอารยสภาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคน
ทั้งมวล”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง
กําหนดการพิธีลงนาม MOU และ Kick off โครงการ
“นครลําปางสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน
2560 เวลา 12.00-15.15 น.
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เวลา 12.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและผู้สื่อข่าว เดินทางถึงจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณสถาบัน
คชบาลแห่งชาติฯ
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระ
อุปถัมภ์
เวลา 13.00-14.00 น. พิธีลงนาม MOU “นครลําปางสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว
เพื่อคนทั้งมวล
- ชมวีดิทัศน์ “นครลําปางสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้ง
มวล” โดยคุณกฤษณะ ละไล
- กล่าวต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง(นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ)
- กล่า วรายงาน โดย อธิบดีกรมส่ งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชัวิต คนพิการ (นาย
สมชาย เจริญอํานวยสุข)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพั?นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบประกาศ
เกี ยรติคุณ แก่ 1. จังหวั ด ลํา ปาง รับ มอบโดยผู้ว่ า ราชการจังหวั ดลํ าปาง (นายสุวั ฒน์ พรมสุว รรณ)
2.สถาบั น คชบาลแห่ ง ชาติ ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ นั บ มอบโดย ผู้ อํ า นวยการสถาบั น คชบาลแห่ ง ชาติ
3. เทศบาลตําบลเกาะคา รับมอบโดย นายกเทศมนตรีตําบลเกาะคา
- รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มอบ
แนวทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกล่าวเปิดพิธี
- พิ ธี ล งนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เพื่ อ สร้ า ง “นครลํ า ปางสู่ ค วามเป็ น เมื อ ง
อารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรคนพิการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
- รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสังคมฯ และคณะเดิ น ทางไปยั งด้ า นหน้ า
อาคารกัลยานิวัฒนาการรุณย์ เพื่อทําพิธี Kick off
พิธี Kick Off เปิดตัวโครงการ “นครลําปางสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตยเมือง
ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
- กล่าวรายงานการดําเนินโครงการ “นครลําปางสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์
เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดย นายสุภัคนิมิต เลิศพัฒนนันท์ ประธานเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์
จังหวัดลําปาง
- กล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดตัวโครงการ
(ตี ฆ้ อ ง) และคณะผู้ บ ริ ห าร พร้ อ มกั น ชู ธ งเพื่ อ แสดงสั ญ ลั ก ษณ์ “นครลํ า ปางสู้ ค วามเป็ น เมื อ ง
อารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” และถ่ายภาพร่วมกัน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เวลา 14.00-15.15 น. เดินทางไปวัดพระธาตุลําปางหลวง นมัสการเจ้าอาวาส และกราบสักการะ
พระธาตุลําปางหลวง
นิทรรศการชุมชนต้นแบบของเทศบาลตําบลเกาะคา
เวลา 15.15 น.
เดินทางไปจุดจอด ฮ. ที่ลานจอดหน้าวัดพระธาตุลําปางหลวง
แผนการเดินทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีการกําหนดแผน
สํารองอาจจะเดินทางโดยรถยนต์ตู้ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.3.2 คณะทํางานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รายย่อย วงเงินไม่เกิน
200,000 บาท (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําปาง)
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รายย่อย
วงเงินไม่เกิน 200,000บาทโดย ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลา 10ปี และปลอดชาระเงินตัน
3 ปีแรก
คุณสมบัติ
1) บุคคลเป็นผู้มีสัญชาติไทย จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเป็นการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้
2) นิติบุคคล ต้องมีจานวนหุ้นที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50
ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
3) ต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
4) หากจดทะเบียนไม่ถึง 1ปี ให้แสดงหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าได้ดาเนินงานมาเกิน
กว่า 1ปี หรือให้บุคคลรับรองได้แก่ OSS Rescue Center หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายก อบต. ฯลฯ) 5) ยังดําเนิน
ธุรกิจอยู่ โดยแสดงภาพถ่ายกิจการประกอบ6) ต้องมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน7) ต้องไม่
เป็นบุคคลล้มละลาย
การยื่นขอสินเชื่อ : เอกสารประกอบ
1) สําเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
2) สําเนาจดทะเบียน บจก. ;หจก. หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์
หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3) ภาพถ่ายสถานประกอบการปัจจุบัน
4) ภาพถ่ายสถานประกอบการปัจจุบัน
5) เอกสารการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0B_TJP3qEdJ5IOHd5aUl3bkM2U00/view
สถานที่ยื่นแบบฟอร์มศูนย์ OSS สสว. หรือ SME Support & Rescue Center
ทุกแห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สสว. Call Center โทร.1301 หรือ
ติดต่อได้ที่ศูนย์ OSS ทั่วประเทศ @ จังหวัดลาปาง : สอบถามข้อมูล/ยื่นคาขอกู้ ได้ที่ ....
ศูนย์ OSS สสว. ลาพูน เบอร์โทร 064-182-9801(เนื่องจาก สสว.ลาปาง ขณะนี้อยู่
ระหว่างเตรียมการเปิดสานักงาน)ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดลาพูน ชั้น 1 (ห้องศูนย์ดํารง
ธรรม-อาคารด้านหลัง)
มติที่ประชุม

รับทราบ
- การดําเนินงาน “กาดเวียงเหนือ” (บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลําปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด)
ผู้แทนผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีลําปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จํากัด การดําเนินการกาดเวียงเหนือ จะใช้
ถนนสายวัฒนธรรมเป็นสถานที่จัดกิจกรรมโดยจะมีกิจกรรมจําหน่ายสินค้า ในวันเสาร์ และ
อาทิตย์ โดยเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 07.00 น.
ถึงเวลา 12.00 น.
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ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

หอการค้า การประชุมหอการค้าภาค ได้ข้อสรุปอย่างไรบ้าง

ประธานหอการค้าจังหวัดลําปาง
การประชุมหอการค้าภาคที่ผ่านมา หอการค้าทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มี
การระดมความคิดเห็นในเรื่องการท่องเที่ยว และในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 จะมีการประชุม
เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปจัดทําเป็นนโยบายหอการค้าจังหวัดต่อไป
3.3.3 คณะทํางานด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเข้มแข็ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง นําเสนอโดยวีดิทัศน์ เพื่อเป็นการนําเสนอการดําเนินการ
ด้านอารยสถาปัตย์ของจังหวัดลําปาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
วิดีทัศน์ที่จะนําเสนอให้กลับไปแก้ไขอีกครั้ง โดยมอบหมายให้สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดช่วยจัดทํา เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ที่จะเดินทางมาร่วมพิธีลงนามฯ
โรงพยาบาลลําปาง ให้นําเสนอโครงการดําเนินการศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมคมด้วย
ผู้แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง นําเสนอวดีทัศน์ในการสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในพื้นที่
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2.4 คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง รายงานการประชุมผลักดันให้
ชุมชนมีการคัดแยกขยะ โดยเป้าหมายการดําเนินการในปี 2560 จํานวน 150 หมู่บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ให้นําเสนอรายงานเฉพาะบางหัวข้อ เนื่องจากบางเรื่องได้นําเสนอไปแล้ว เรื่องที
ไม่ได้นําเสนอ ให้นําเสนอเป็นเอกสารให้ทราบ
4.1 การจัดประกวดความสะอาดวัด
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง และ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
วัดพระธาตุลําปางหลวง ให้นายอําเภอเกาะคาไปดูแลเรื่องของความสะอาด และให้
เข้าไปดูแลความเรียบร้อย ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และคณะ ขจะเดินทางเข้า
ไปเยี่ยมชม
สํานักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดลําปาง และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
เข้าไปดูแลเรื่องความเรียบร้อยด้วย
4.2 การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง
(สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง)
นําเสนอให้ที่ประชุมทราบแล้ว

๑๖

4.3 การนําเสนอรูปแบบการจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดลําปางต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(โรงพยาบาลลําปาง และ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ลําปาง)
นําเสนอที่ประชุมทราบแล้ว
4.4 การตรวจสอบอาคารบริเวณถนนบุญวาทย์ (สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ลําปาง)
ผู้แทน ธนารักษ์พื้นที่ลําปาง สํา นั กงานธนารั กษ์พื้น ที่ลํ า ปาง ขอรายงานผลการตรวจสอบอาคารเก่ า บริ เ วณ
ถนนบุญวาทย์ ตรงข้ามสํานักชลประทานลําปางที่ 2 ว่าเป็นของหน่วยงานใด เป็นที่ราชพัสดุหรือไม่
ดังนี้
อาคารดังกล่าวเป็นอาคารของโรงงานยาสูบ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อ.ลป.6 ถนนบุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง
ลําปาง จ.ลําปาง เนื้อที่ประมาณ 1-3-72 ไร่ มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม 8 รายการ
ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งสํานักงานยาสูบลําปาง
ที่ดินและอาคารดังกล่าวได้มาโดยการจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของโรงงานยาสูบ
เมื่อปี พ.ศ.2493 และเนื่องจากในขณะนั้นโรงงานยาสูบเป็นบริษัทจํากัดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึง
ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารได้ ต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ กรรมสิ ท ธิ์ ซึ่ ง มี ผ ล
ทําให้ทรัพย์สินของโรงงานยาสูบ ตกเป็นที่ราชพัสดุโดยผลทางกฎหมาย
ปัจจุบันโรงงานยาสูบไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารแล้ว และในปี 2557
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง ได้ขอใช้ที่ดินแปลงนี้จากโรงงานยาสูบ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสํานักงานแต่
ได้รับแจ้งจากโรงงานยาสูบเมื่อ 30 มกราคม 2558 ว่าโรงงานยาสูบยังใช้ประโยชน์ในกิจการอยู่
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะขอโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในการที่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
จึงไม่สามารถให้สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปางขอใช้ประโยชน์ได้
สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลําปาง ได้สํารวจข้อมูลอาคารของ สนง.ยาสูบลําปางได้รายงาน
กรมธนารั ก ษ์ ว่ า เป็ น อาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ร าชพั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะที่ ยั ง มี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง
ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ข้อ 21 เพื่อให้กรมธนา
รักษ์พิจารณาดําเนินการนํามาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและเกิดความ
คุ้มค่ายิ่งขึ้นต่อไป
4.5 การปรับภูมิทัศน์ถนนสายเมืองปาน (แขวงทางหลวงลําปางที่ 2)
ไม่ได้นําเสนอที่ประชุม ให้นําเสนอด้วยเอกสารเพื่อทราบต่อไป
4.6 การขยายตลาดด้านการค้าและการลงทุนไปยังแขวงไซยะบุลี
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําปาง หอการค้าจังหวัดลําปาง และสถาบันคชบาลฯ)
ไม่ได้นําเสนอที่ประชุม
4.7 การศึกษาดูงานหมู่บ้านกาแฟ อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน)
ไม่ได้นําเสนอที่ประชุม
4.8 การต่อท่อประปาบริเวณทางขึ้นพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคํา อําเภองาว
จังหวัดลําปาง (วิทยาลัยเทคนิคลําปาง)
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ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง
วิทยาลั ยเทคนิ คลําปาง ได้มอบหมายให้คณะครู อาจารย์ นักศึกษา ได้
ร่วมกันปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 การดําเนินการสําเร็จ เรียบร้อยไปได้ด้วยดี
โดยๆได้ดําเนินการหารือกับทางวัดและประชุมวางแผนการดําเนินงาน ซึ่งทางวัดมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ทางวิทยาลัยเทคนิคลําปาง จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ เป็นจํานวนเงิน 14 ,000 บาท
ได้ดําเนินการวางท่อประปาเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะทางประมาณ 700
เมตร ทางวิทยาลัยเทคนิคลําปาง ได้ถวายเป็นปัจจัยในการบํารุงวัด และพระพุทธศาสนา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง)
คลังจังหวัดลําปาง

รายงานการเบิกจ่ายของจังหวัดลําปาง งบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูลจากระบบ
GFMIS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 งบประมาณในภาพรวม งบประมาณ 9,311.35 ล้าน
บาท เบิ กจ่ า ยไปแล้ ว 5,332.43 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 57.27 เป้ า หมายการเบิ กจ่ า ย
(ไตรมาสที่ 2) อยู่ในลําดับที่ 73 ลําดับการเบิกจ่ายระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 75 งบลงทุน
งบประมาณ 5,773.05 ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยไปแล้ ว 2,748.06 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
47.6 เป้าหมายการ เบิ ก จ่ า ย (ไตรมาสที่ 2) อยู่ ใ นลํ า ดั บ ที่ 63 ลํ า ดั บ การเบิ ก จ่ า ย
ระดั บ ประเทศ อยู่ ที่ ลํ า ดั บ ที่ 72 งบประจํ า 3,538.30 ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ย 2,584.37
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.04 เป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ย (ไตรมาสที่ 2) อยู่ ที่ ลํ า ดั บ 76
ลําดับการเบิกจ่ายระดับประเทศอยู่ลําดับ ที่ 49 เงินเหลื่อมปี 1,669.70 ล้านบาท เบิกจ่ายไป
แล้ว 1,218.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.99
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 งบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
จั ง หวั ด ข้ อ มู ล จากระบบ GFMIS ณ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ภาพรวม งบประมาณ
231.59 เบิกจ่ายแล้ว 123.11 คิดเป็นร้อยละ 53.16 เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 2)
อยู่ ลํ า ดั บ ที่ 73 ลํ า ดั บ การเบิ ก จ่ า ยระดั บ ประเทศ อยู่ ลํ า ดั บ ที่ 25 งบลงทุ น งบประมาณ
157.75 ล้ านบาท เบิ กจ่า ยไปแล้ ว 83.72 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 53.07เป้าหมายการ
เบิกจ่าย (ไตรมาส ที่ 2) อยู่ ลํ า ดั บ ที่ 63 ลํ า ดั บ การเบิ ก จ่ า ยระดั บ ประเทศ อยู่ ลํ า ดั บ ที่ 27
งบประจํ า งบประมาณ 73.84 ล้า นบาท เบิ กจ่า ยไปแล้ ว 39.40 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ
53.35 เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 2) อยู่ที่ลําดับ 76 ลําดับการเบิกจ่ายระดับประเทศ
อยู่ที่ลําดับ 26เงินเลื่อมปี งบประมาณ 17.572 ล้ า น บ า ท เ บิ ก จ่ า ย แ ล้ ว 1 2 . 9 1 8
ล้านบาท ร้อยละ 73.52
ผลการเบิกจ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด ลําปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 29
พฤษภาคม 2560 ภาพรวม งบประมาณ 17.047 PO 5.068 เบิกจ่ายแล้ว 7.366 คิด
เป็นร้อยละ 43.21 งบรายจ่ายประจํา งบประมาณ 11.204 ล้านบาท PO ไม่มี เบิกจ่าย
5.790 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 51.68 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน งบประมาณ 5.843
ล้านบาท PO 5.068 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1.576 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 26.97
ล้านบาท
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ มที่โอนมาตั้งจ่า ยที่จังหวัดลําปาง
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ภาพรวม งบประมาณ 458.695
ล้า นบาท PO 267.569 ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ยไปแล้ว 8.949 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 1.96 รายจ่ า ย
ประจํางบประมาณ 126.006 ล้านบาท PO 3.724 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4.963 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 รายจ่ายลงทุน งบประมาณ 335.689 ล้านบาท PO 263.846
ล้านบาท เบิกจ่ายไป แล้ว 3.986 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.21
สัญญาณเตือนภัย หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
ตามเอกสารภาพที่นําเสนอต่อที่ประชุม ขอให้หน่วยงานเร่งดําเนินการเบิกจ่ายด้วย
สรุปข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (ลงทะเบียนผู้มี
รายได้น้อย) จังหวัดลําปาง
ธ.ก.ส.ลําปาง จํานวนผู้ลงทะเบียน 4,911 คน
ธนาคารออมสินเขตลําปาง จํานวนผู้ลงทะเบียน 2,206 คน
สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง จํานวนผู้ลงทะเบียน 226 คน
รวมทั้งสิ้น 11,212 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ผลการดําเนินโครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปางได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน รวม 25 โครงการ 102 กิจกรรม งบประมาณ
237,802,700 บาท(สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สามารถจําแนกได้
ดังนี้
- งบรายจ่ายประจํา งบประมาณ 73,839,500.00 บาท
- งบลงทุน งบประมาณ 193,873,300.00 บาท
- ผลการดําเนินโครงการ ณ วันที่ 25พฤษภาคม 2560 ดังนี้
1.1 ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย จํานวน 22 โครงการ 84 กิจกรรม จํานวน
125,943,377.19บาทคิดเป็นร้อยละ 52.96และมีกิจกรรมที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 15
กิจกรรม(รายการดังกล่าวรวมทั้งงบรายจ่ายประจําและงบลงทุน)
1) งบรายจ่ายประจํา เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 39,771,770.75 บาท คิดเป็นร้อยละ
53.86
2) งบลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จํานวน86,051,606.44 บาท คิดเป็นร้อยละ44.39
1.2 โครงการที่ยังไม่ดําเนินการและไม่มีผลการเบิกจ่าย จํานวน จํานวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม
(รวมทั้งงบรายจ่ายประจําและงบลงทุน)
ทั้งนี้ จากการประชุมติดตามเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ปรากฏว่าโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จํานวน 9 รายการมีผลการดําเนินงานดังนี้
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1) เป็นรายการที่เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 จํานวน 2
รายการ ส่งคืนงบประมาณจํานวน 1 รายการ งบประมาณ 151,000 บาท เนื่องจากขอยกเลิก
โครงการ และเป็นงบประมาณคงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง และรายการที่ 2 คือ โครงการปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัสท์ติก- คอนกรีต ตั้งแต่บ้านหัวฝายม.4 ต.นาครัว ถึงบ้านนาคต ม.9 ต.ป่าตัน อ.
แม่ทะ จ.ลําปาง งบประมาณ 6,060,000 บาทจังหวัดอยู่ระหว่างส่งเรื่องขออุทธรณ์งบประมาณไป
ยังกระทรวงมหาดไทย
2) เป็นรายการที่ใช้เงินเหลือจ่ายมาดําเนินกิจกรรม จํานวน 7 รายการ
2.1) ลงนามในสัญญาจ้างไปแล้วจํานวน 1 รายการ แต่ยังไม่ได้ส่งสัญญาจ้างมาจอง
เงินในระบบ
2.2) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 6 รายการ
1.3 มี เงิ นเหลื อจ่ ายจากการลงนามในสั ญญาจ้ าง กรณี งบลงทุ นและงบดํ าเนิ นงาน
(กรณีจ้างเหมา) จํานวน 36,316,463.39 บาท
- ใช้ไปแล้ว 34,110,100บาท(อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้าน
งบประมาณให้ความเห็นชอบ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท)
- คงเหลือ 2,206,363.39 บาท
1.4ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS อยู่ในระดับที่ 25 ของประเทศ (119.49
ล้านบาท) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สํานักงานจังหวัดลําปาง)

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช.สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ได้กําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1.เป้ า หมายของการดํ า เนิ น งาน ได้ แ ก่ โครงการงบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้งประเทศ จํานวน 302 โครงการ
งบประมาณ 75,057,200,000 บาท มีระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน
2560 โดยบางโครงการอาจจะดําเนินการต่อเนื่อง (จังหวัดลําปางได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 50 โครงการ) งบประมาณ 826,080,700)
2. หลักการทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์
1.) ลดความซ้ําซ้อนของหน่วยติดตาม ตรวจสอบฯ
2.) การติดตาม ตรวจสอบฯ เป็นลักษณะการแนะนํา มิใช่การจับผิด
3.) ไม่ส่งผลกระทบให้โครงการหยุดชะงัก
4.) ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานเจ้สภาพ
โครงการ
3. กรอบดํ า เนิ น งาน เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม การบู ร ณาการ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบเพื่อลดความซ้ําซ้อน มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ใช้จังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการ มี
ความเป็ น อิ ส ระ ของหน่ ว ยตรวจสอบ โดยมี ก ลไกพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด และ

๒๐

คณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัด สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดสํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจําจังหวัด
4. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ จะใช้วิธีสุ่มตรวจสังเกตการณ์
งานซื้งานจ้าง หรืองานที่มีการใช้งบประมาณ โดยให้คณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต จั ง หวั ด ซึ่ ง มี ผู้ ว่ า ราชการเป็ น ประธาน
คณะอนุกรรมการ และมีกรรมการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชังคม ร่วมเป็น
กรรมการด้วย โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด และหัวหน้าสํานักงานจังหวัด
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม โดยให้สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และ
สํานักงานจังหวัดจะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลโครงการ และมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. สํา นักงานจั งหวัด เป็น ผู้ร วบรวมใข้อมูล โครงการทั้ งหมดได้ แก่ ข้ อมู ลอนุมัติ
แผนงาน/โครงการจังหวัด และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และคณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจั งหวัดเพื่อวิเ คราะห์ ความเสี่ยง โดยมีเ จ้าหน้า ที่สํานั กงานการตรวจเงิน แผ่นดิน จะช่ว ย
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงโครงการ
2. นําข้อมูลที่วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงแล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณากลั่นกรอง พิจารราโครงการที่มีความเสี่ยงมาก ปานกลาง และน้อย
3. คณะอนุ ก รรมการฯ จะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ กํ า หนดโครงการใดที่ ค วรให้ ห น่ ว ย
ตรวจสอบเพื่อติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ และเฝ้าระมัดระวัง ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการต้องกระจายให้ครอบคลุมทุกประเภทโครงการ ได้แก่ 1. เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน 2.เพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร 3.เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ 4. พัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต และ 5.โครงการพิเศษขนาดใหญ่ (Big
Rock)
4. ให้หน่วยตรวจสอบกําหนดแบบการตรวจสังเกตการณ์ เพื่อใช้ประกอบการตรวจ
และรายงานผลการตรวจสอบ
5. รายงานผลการตรวจสังเกตการณ์ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และหากผล
การตรวจสังเกตการณ์พบการกระทําทุจริตหรือการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ให้
สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ แต่หากพบการกระทําที่เป็นเพียงความบกพร่อง หรือละเลยไม่สนใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งทําให้เกิดการขาดตกบกพร่อง ความเสียหายไม่ร้ายแรง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ ในการตรวจสังเกตการณ์ครั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการจับผิด ไม่ทําให้การ
ดําเนินโครงการหยุดชะงัก ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานของจังหวัดเกินความจําเป็น และไม่ได้เป็น
การตรวจสอบเพื่อรับรองหรือรับประกันว่าโครงการดังกล่าวมิได้มีการทุจริต หรือได้ดําเนินการ
โดยถู ก ต้ อ ง ตามระเบี ย บแบบแผนของทางราชการหรื อ กฎหมายแล้ ว แต่ เ ป็ น การตรวจ
สังเกตการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นจากการดํ าเนิน โครงการ เพื่ อให้ การดํา เนิ น โครงการเกิ ด ความโปร่ งใส คุ้ มค่ า และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

๒๑

6.ระยะเวลาการตรวจสอบ สังเกตการณ์ กําหนดให้เริ่มออกตรวจ สังเกตการณ์
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงการดําเนินโครงการจะแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 การประดับธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
(สํานักงานจังหวัดลําปาง)

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
ธงชาติไทย

การประดับธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในวันพระราชทาน

คณะรัฐ มนตรี มีมติเ มื่อวันที่ 20 กัน ยายน 2559 เห็น ชอบกํ าหนดให้ วัน ที่
28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) และเริ่มในวันที่
28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
ขอความร่วมมือให้ดําเนินการ ดังนี้
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ดํ า เนิ น การประดั บ ธงชาติ ไ ทยตามอาคารสถานที่
ของหน่วยงาน และประดับธงชาติไทยตามถนนและสถานที่ต่าง ๆ ในวันที่ 28 กันยายน 2560
โดยพร้อมเพรียงกัน
2. ภาคเอกชน และประชาชน ประดับ ธงชาติ ไทยตามอาคารสถานที่ของ
หน่วยงานและบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง (รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง)
5.5.1 วันผู้บริจาคโลหิตโลก
รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง(นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท) ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง ร่วมกับ
โรงพยาบาลลําปาง กําหนดจัดกิจกรรม “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” (World Blood Donor
Day 2017) ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารโภชน
ศาสตร์ ชั้น 3-4 โรงพยาบาลลําปาง ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่
โลหิตระบบเอบีโอ ครั้งแรก และยังเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จึง
สมควรอย่างยิ่งที่สภากาชาดทั่วโลกจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องผู้
บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคประจํา เพราะเป็นผู้ที่มีความเสียสละบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนใดๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้บริจาคโลหิตที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ปฏิบัติตามด้วยการ
บริจาคโลหิตอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพออย่างสม่ํา
เสมอสําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิต จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก แทนคําขอบคุณ
นอกจากการรับบริจาคโลหิตแล้ว เหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง ยังรับบริจาคดวงตา
และอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เหล่ากาชาดจังหวัดลําปางขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม
บริจาคโลหิตดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

๒๒

5.5.2 กําหนดการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนมิถุนายน 2560
รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง(นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท) สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้มี
จิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ตาม วัน เวลา ดังนี้
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยเทคนิคลําปาง
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านฟ่อน
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
กฟผ.ตึกแดง
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
วันผู้บริจาคโลหิตโลก อาคารโภชนศาสตร์ รพ.ลําปาง
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
กฟผ.ตึกขาว
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
อําเภอสบปราบ
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
มูลนิธิทีวีพูล คุ้มเตวดา
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
อําเภอห้างฉัตร
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ลําปาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 การจัดพิธีลงนาม MOU และ Kick off โครงการ “นครลําปางสู่ความเป็นเมือง
อารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” และกําหนดการตรวจเยี่ยมของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง
ได้นําเสนอกําหนดการให้ที่ประชุมทราบแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 การจัดงานเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๖
ประจําปี ๒๕๖๐ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อําเภอแม่เมาะ)
ผู้แทน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ขอขอบคุณทุก
หน่วยงานที่ร่วมพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 7 ณ สวนสาธาณะเหมืองแม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จะจัดการแข่งขัน
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้ง
ที่ 26ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 6
สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒
"เขลางค์นครเกมส์" ในระหว่างวันที่ ๑-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง)
ผู้แทน ผู้อํานวยการอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ "เขลางค์นครเกมส์" ในระหว่างวันที่ ๑-๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๓

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.9 ทางแยกต่างระดับ (Interchange) บริเวณแยกภาคเหนือ
(แขวงทางหลวงลําปางที่ 1)
5.10 การขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุกสาธารณะพื้นที่รับผิดชอบ
หมวดทางหลวงสบปราบ (แขวงทางหลวงลําปางที่ 1)
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่ 1 นําเสนอความคืบหน้าการดําเนินโครงการโดยภาพประกอบต่อที่ประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
การทํางานขอให้ตั้งคณะทํางาน ในการพิจารณาการดําเนินการ เนื่องจาก
ขาดการดูแล การสานต่อ ให้เป็นการทํางานแบบต่อเนื่อง ให้เจ้าของพื้นที่ดูแลได้หรือไม่ ให้
ท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม อาจมีการสร้างพื้นที่ในการดูแลเพิ่มเติม
ให้ทุกส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็น มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
(นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์) ตั้งคณะทํางานเข้ามาดําเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.11 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการอ่านภาคฤดูร้อน และ
โครงการคอนเสิร์ตสแตนฟอร์ด (มูลนิธิโยนก)
ประธานมูลนิธิโยนก

นําเสนอโดยวีดิทัศน์

มติที่ประชุม รับทราบ
5.12 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560
โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่)
(นําเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5เรื่อง เพื่อพิจารณา
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 5/2560
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลําปาง
6.2 โครงการจังหวัดลําปางเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนพฤษภาคม
2560 กําหนดจัดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 ตําบลพระบาท
วังตวง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง (ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง)
6.3 การจัดประชุมสภากาแฟ เดือนพฤษภาคม ประจําปีงบประมาณ 2560
จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อําเภอแม่เมาะ
6.4 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

๒๔

จ่าจังหวัดลําปาง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ กําหนดจัดในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ วัดอรัญญิ
การาม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง เนื่องจากจะมีการจัดการจําหน่ายสินค้า
กาดเวียงเหนือ ทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง มีการมาขอใช้ห้องน้ํา
ของทางสํานักงาน ขอให้หน่วยงานอื่น ช่วยสนับสนุนได้หรือไม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลํ าปาง รั บไปดํ าเนิ นการ และประสานการดํ าเนิ นงานกั บสํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง
7.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ในช่วงนี้มีงานพิธีเข้ามาหลายเรื่อง ให้ทุกส่วนราชการเข้าไปร่วมกิ จกรรม ให้
สํานักงานจังหวัดลําปาง จัดเวรในการเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าไม่เชิญทุกส่วนราชการ แต่ถ้าเชิญทุกส่วนราชการ
ขอให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
สํานักงานจังหวัดลําปาง ขอให้เชิญอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
(ร.ศ.เล็ก ฯ ) เป็นคณะกรรมการ กบจ.ได้หรือไม่
ขอหารื อกับผู้ อํานวยการสํ านั กงานพื้นที่ เขตการศึกษามั ธยมศึ กษา 35 เพื่ อ
หารือเรื่องของการเตรียมทบทวนบทเรียน และการเตรียมตัวสอบ ของนักเรียนมัธยมที่กําลังจบการศึกษา
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์) ไม่มี
7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท) ไม่มี
7.3 กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 ไม่มี
****************
เลิกประชุม 11.50 น.

...........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปวีณา จายหลวง)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

