ระเบียบวาระการประชุมนายอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดลําปาง
ประจําเดือนเมษายน 2557
ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธานินทร์

เตชะพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
สัตยารักษ์
ปลัดจังหวัดลําปาง
ไชยเสน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
สุขสมบูรณ์
แทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
ไชยอินปัน
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
วีเปลี่ยน
แทนพัฒนาการจังหวัดลําปาง
ปักษาจันทร์ แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
มณีเย็น
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
บวรภัสพงศ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
พุ่มไสว
แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะคา
คงปาน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลําปาง
เล็กกําแหง
นายอําเภอเมืองลําปาง
นิมมานพัชรินทร์ นายอําเภอเกาะคา
ธรรมปัญญา แทนนายอําเภอห้างฉัตร
ณ ลําปาง
แทนนายอําเภองาว
ดนัยนันท์
แทนนายอําเภอเถิน
ภัทรเดชมงคล นายอําเภอแม่ทะ
ชัยสวัสดิ์
นายอําเภอวังเหนือ
นฤมิตร
นายอําเภอแจ้ห่ม
ภู่สุวรรณ
แทนนายอําเภอสบปราบ
เตชะอินทร์
แทนนายอําเภอแม่พริก
วรรณมหินทร์ นายอําเภอแม่เมาะ
นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอเมืองปาน
บุญพา
แทนนายอําเภอเสริมงาม
ธีระดนัยพงศ์ จ่าจังหวัดลําปาง
สมคํา
รักษาการป้องกันจังหวัดลําปาง
จันตบุตร
เสมียนตราจังหวัดลําปาง
สุภาแสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุชานันทน์
แก้วจิตคงทอง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
2. นางสาวดาราวรรณ วงศ์สม
เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน

ติดราชการ

-2เริ่มประชุมเวลา

15.30 น.
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ติดราชการได้มอบหมายให้ นายฤทธิพงศ์
เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2557 และเมื่อประธานกล่าวเปิดการ
ประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องเพือ่ ทราบ/นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
1.1 รองผู้วา่ ราชการจังหวัดลําปาง (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
ขอขอบคุณหัวหน้ าส่วนราชการ นายอําเภอทุกท่ านที่ได้นํานโยบายของรั ฐบาล
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดไปดําเนินการจนสําเร็จเป็นรูปธรรม เช่น การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ในเทศกาลวันวิสาขบูชาควรส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกยึดคืนจากการบุกรุก
ให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
1.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
Lampang Show Case ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ให้อําเภอได้มี
โอกาสนําเสนอผลการดําเนินงานต่อประชาชน สื่อมวลชน ในรูปแบบวีทีอาร์ และนิทรรศการแสดงผลผลิตสําคัญ
สําหรับอําเภอที่ต้องการขับเคลื่อนและพัฒนางานให้ยิ่งใหญ่ เข้มแข็ง แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอให้ส่งแผนงาน/
โครงการให้สํานักงานจังหวัดลําปางเพื่อนําเข้าแผนปฏิบัติการปี 2558 ไว้ หากมีช่องทางจะได้นําเสนอของบประมาณ
ต่อไป โดยเฉพาะอําเภอที่ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขอให้ประสานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
กําหนดรูปแบบ ประมาณการเตรียมไว้
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
1.3 ปลัดจังหวัดลําปาง
สถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าสงบแล้วแต่ยังคงต้องติดตามระมัดระวังต่อไป
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการ
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นั้น เนื่องจากเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ... ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของข้าราชการกรมการปกครองในภูมิภาค
จึงให้ศึกษาหลักการในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ชี้แจงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นให้ทราบทั่วกัน
เชิญชวนทุกอําเภอจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชาโลก ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมนายอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง
มหาดไทยในจังหวัดลําปาง ประจําเดือนมีนาคม 2557 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
นําขึ้นเว็บไซต์ของจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน ๒๕๕7 และได้แจ้งให้ทุก
ส่วนราชการดําเนินการตรวจสอบหรือขอแก้ไขภายในวันที่ 22 เมษายน 2557 ปรากฏว่าไม่มีส่วนราชการใดขอแก้ไข
รายงานการประชุมฯ จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามมติทปี่ ระชุม
ไม่มี

-3ข้อราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.1 ข้อราชการของสํานักงานจังหวัดลําปาง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) กําหนดเดินทาง
มาตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล
ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง ขอให้
นายอําเภอทุกท่านจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้แจ้ง
ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ให้อําเภอเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ลงพิกัดหลังคาเรือนจังหวัด
ลําปาง อําเภอเมืองลําปาง ได้แก่ ทน.ลําปาง ทน.เขลางค์ลําปาง ทต.กล้วยแพะ ทต.เสด็จ ทต.พิชัย อบต.บ้านเอื้อม
อบต.บ้านค่า ทต.ต้นธงชัย อบต.บุญนาคพัฒนา อําเภอเกาะคา ได้แก่ ทต.เกาะคา อบต.ศาลา ทต.ท่าผา อําเภองาว
ได้แก่ ทต.หลวงเหนือ ทต.หลวงใต้ อบต.บ้านโป่ง อําเภอวังเหนือ ได้แก่ ทต.วังเหนือ อบต.วังทอง อําเภอเถิน ได้แก่
ทต.ล้อมแรด ทต.แม่มอก ทต.เถินบุรี อําเภอแม่ทะ ได้แก่ อบต.บ้านกิ่ว อบต.วังเงิน อําเภอสบปราบ ได้แก่ อบต.แม่กัวะ
ในการแถลงผลงานนครลําปาง นครแห่งความสุข มีการแต่งตั้งคณะทํางานระดับ
จังหวัด ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสิ่งแวดล้อม ขอให้อําเภอแต่งตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ
จากทุกภาคส่วน และเนื่องจากงบประมาณปี 2558 ยังไม่มี จึงให้จัดกิจกรรมที่เป็นการเสียสละ เชิดชู ส่งเสริม เช่น
กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4

4.2 ข้อราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําโครงการ แผนงาน ใช้จ่ายงบประมาณส่งกรมส่งเริมการปกครอง
ท้องถิ่นภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 จังหวัดส่งโครงการและแผนงานฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเกาะคา อําเภองาว อําเภอวังเหนือ อําเภอห้างฉัตร อําเภอเถิน อําเภอแจ้ห่ม อําเภอเมืองลําปาง
ขอให้นายอําเภอกําชับท้องถิ่นอําเภอและปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงเร่งส่งโครงการ แผนงานฯ ภายในกําหนดเวลาด้วย
ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หาก
อําเภอมีโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2558 ให้ส่งแผนงาน โครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อเสนอสภาอนุมัติแผนฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2557
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.3 ข้อราชการของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
1. สรุปการดําเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2557 (วันที่ 11-14 เมษายน 2557)
การจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลสถิติ
1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
- เกิดอุบัติเหตุ 68 ครั้ง - ผู้เสียชีวิต 5 ราย - ผู้บาดเจ็บ 78 คน
2. พื้นที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
- อ.เมืองลําปาง เกิดอุบัติเหตุ 23 ครั้ง - อ.แม่เมาะ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
- อ.เมืองลําปาง มีผู้บาดเจ็บ 24 ราย
3. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
- รถจักรยานยนต์ 48 คน
4. สาเหตุ/พฤติกรรม
- เมาสุรา และขับขี่รถด้วยความเร็ว
5. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
- ถนน อบต. หมู่บ้าน 36 ครั้ง
6. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
- กลางคืน ระหว่าง 16.01-20.00 น.
7. กลุ่มอายุผู้ได้รับอุบัติเหตุสูงสุด
- ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป 25 คน
8. ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นคนในพื้นที่
- ตําบล (ในจังหวัด) 77 ครั้ง - นอกพื้นที่ (นอกจังหวัด) 6 ครั้ง

-42. สรุปสถานการณ์วาตภัย (พายุฤดูร้อน) จังหวัดลําปางได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่
ช่วงเดือนเมษายน 2557 เป็นต้นมา 17 ครั้ง มีพื้นที่ประสบภัย 11 อําเภอ 32 ตําบล 150 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน 5,112 ครัวเรือน 7,072 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 2,592 หลัง วัด 2 แห่ง สถานที่ราชการ
1 แห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 21 ไร่ ทั้งนี้ จังหวัดลําปางได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามที่อําเภอมีความประสงค์ขอให้จังหวัดดําเนินการประกาศฯ ภัยพิบัติแล้ว 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
ลําปาง วังเหนือ ห้างฉัตร แม่ทะ เถิน และอยู่ระหว่างดําเนินการประกาศฯ อีก 6 อําเภอ
3.
ภัยแล้ง จังหวัดลําปางได้รับข้อมูลจากอําเภอในการสนับสนุนน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค โดยได้แจกจ่ายน้ําในพื้นที่รวม 1,518,000 ลิตร แยกเป็น 1) อ.เถิน รถบรรทุกน้ํา 16 คัน จํานวน 31 เที่ยว
ปริมาณน้ํารวม 219,000 ลิตร 2) อ.แม่ทะ รถบรรทุกน้ํา 9 คัน จํานวน 36 เที่ยว ปริมาณน้ํารวม 209,000 ลิตร
3) อ.แม่ เ มาะ โดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และโรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะ รถบรรทุ ก น้ํ า 192 เที่ ย ว ปริ ม าณน้ํ า
รวม 1,090,000 ลิตร
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.4 ข้อราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
ไม่มี
4.5 ข้อราชการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดลําปาง
ไม่มี
4.6 ข้อราชการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ขอความอนุเคราะห์อําเภอแจ้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสํารวจผักตบชวาใน
แหล่งน้ําสาธารณะในพื้นที่ และรายงานข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เพื่อส่งให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.7 ข้อราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
ไม่มี
4.8 ข้อราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะคา
ไม่มี
4.9 ข้อราชการของสํานักงานประปาลําปาง
ในภาวะภัยแล้งการประปาส่วนภูมิภาคลําปาง และหน่วยบริการสาขาแจ้ห่ม
เมืองปาน แม่เมาะ เปิดให้บริการแจกจ่ายน้าํ ตลอด 24 ชั่วโมง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.10 ข้อราชการ/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของอําเภอต่าง ๆ
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลําปาง โดยมีแนวคิดการพัฒนาให้เป็น
“นครลําปาง นครแห่งความสุข” ตามที่จังหวัดลําปางได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลําปาง โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดแนวคิดการพัฒนา พร้อมทั้งมอบหมายและจัดตั้งคณะทํางาน
ในการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักทั้ง 4 ด้าน และเพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวเกิด
ความชัดเจนสมบูรณ์ จึงให้อําเภอตรวจสอบกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ซึ่งสนับสนุนให้นครลําปางเป็นนครแห่งความสุข
และกําหนดแผนงาน/กิจกรรมเพิ่มเติม แล้วนําเสนอข้อมูลดังกล่าวในที่ประชุมนายอําเภอประจําเดือนเมษายน 2557
อําเภอเกาะคา/โครงการจัดระเบียบงานศพไม่เลี้ยงเหล้า ไม่เล่นการพนัน อําเภอ
เกาะคาจังหวัดลําปาง โครงการหมู่บ้านสะอาดตา เกาะคาประทับใจ โครงการเตือนก่อนปรับ ทุกระดับประทับใจ

-5อําเภองาว/โครงการลอยกระทงเมืองงาวเล่าเรื่องราวสู่สะพานโยง ประเพณีตุงซาวา
อํ า เภอเถิ น /โครงการรณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สํ า นึ ก การแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ หมอกควั น
โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โครงการอําเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
โครงการเมืองสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
อําเภอเสริมงาม/โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริในพื้นที่ โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการจัดกิจกรรมลาน
วัฒนธรรมอําเภอ โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึก การแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน โครงการอ่างเก็บน้ําแม่เสริม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อํ า เภอเมื อ งปาน/โครงการปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ถ้ํ า แปดแห่ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
โครงการประชาอาสาจัดทําแบบต้นน้ําลําธารแบบผสมผสาน
อํ าเภอสบปราบ/โครงการรณรงค์ ส ร้ า งสุ ขภาพให้แ ก่ ประชาชนอําเภอสบปราบ
บวชป่า สร้างฝายชะลอน้ําเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดินของคณะกรรมการป่าชุมชนตําบลแม่กัวะ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.11 ข้อราชการกลุ่มงานต่าง ๆ ของทีท่ าํ การปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
1) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลําปาง”
ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 กําหนดจัดในวันที่ 16 พ.ค. 2557 โรงเรียนปงแสงทองวิทยา ม.5 ต.ปงแสนทอง
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง และวันที่ 27 พ.ค. 2557 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามกําหนดการดังนี้
เวลา 09.20 น. ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ
เวลา 09.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ
เวลา 10.30 น. ประชุมร่วมกับผู้นําท้องที่ ผูน้ ําท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ
2) กําหนดรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอําเภอห้างฉัตร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอําเภอวังเหนือ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอําเภอเมืองลําปาง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอําเภอเกาะคา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมอําเภอสบปราบ
3) การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ กระทรวงมหาดไทย
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก
ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดลําปางได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ระดับจังหวัด และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
แต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
กลุ่มงานความมั่นคง
1) ความเคลือ่ นไหวกลุ่มพลังทางการเมืองและกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ประจําเดือน
เมษายน 2557
วันที่ 1 เมษายน 2557 คณะพนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
จํานวน 20 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนนายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดลําปาง กรณีการ
ทุจริตและกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา
กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจังหวัดลําปาง จํานวน 50 คน แจ้งความร้องทุกข์กับ
พนักงานสอบสวนกล่าวโทษประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ศาลวินิจฉัยการเลือกตั้ง ส.ส.

-6เป็นโมฆะ
กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงอําเภอเถิน จํานวน 20 คน แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงาน
สอบสวนกล่าวโทษประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ศาลวินิจฉัยการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นโมฆะ
วันที่ 2 เมษายน 2557 ราษฏรอําเภอแม่พริก จํานวน 300 คน ยื่นหนังสือต่อ
นายอําเภอแม่พริก เพื่อคัดค้านการสัมปทานหาของป่า (มูลค้างคาว) และเหมืองแร่
วันที่ 4 เมษายน 2557 กลุ่มพลังมวลชนคนเสื้อแดงจังหวัดลําปาง นัดหมายรวมตัว
กันเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม นปช. ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ สถานที่ชุมนุม ถนนอักษะ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ
วันที่ 10 เม.ย. 2557 สมาคมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จังหวัดลําปาง ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเพื่อ
แสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุล รัฐบาลต้องมาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาเท่านั้น ไม่เอารัฎฐาธิปัตย์สุเทพ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557
ไตรมาสที่ 3 กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไว้ร้อยละ 70 ขณะนี้ได้
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 71.18 รายละเอียดดังนี้ - งบประจําได้รับจัดสรร 206,973,228.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว
152,989,420.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.92
- งบลงทุนได้รับจัดสรร 8,796,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว
604,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,882,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 (เป้าหมายร้อยละ 70) - การเบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบลงทุน จํานวน 4,233,980 บาท เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว รายละเอียดดังนี้
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มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

4.12 ข้อราชการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง
ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
รับเรื่องและดําเนินการของอําเภอตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 28 เมษายน 2557 ได้รับเรื่องทั้งหมด 40 เรื่อง
ยุติแล้ว 16 เรือ่ ง อยู่ระหว่างดําเนินการ 24 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่ครบกําหนดระยะเวลารายงาน 2 เรื่อง และ
ครบกําหนดรายงานแล้วแต่ยังไม่รายงาน 22 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกจ่ายในที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

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

