ประวัติอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง

นายสมศักดิ์ หวลกสิน
อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
(อานวยการระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2501
อายุปัจจุบัน
58 ปี
วันเกษียณอายุราชการ ปี 2562
ประวัติการศึกษา (4 ปริญญา)
ปีที่สาเร็จการศึกษา 2524 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหะวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
ปีที่สาเร็จการศึกษา 2537 ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
ปีที่สาเร็จการศึกษา 2550 ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
ปีที่สาเร็จการศึกษา 2546 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประเทศไทย
ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุรับราชการ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ตาแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่ ระดับ 3
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม 34 ปี (ถึง 1 กรกฎาคม 2559)

ดารงตาแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ ระดับ 3-7 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจเหมืองแร่ สานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด ดังนี้
ปี พ.ศ. ช่วงเวลาประมาณ
สานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด
เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
(ปี)
2525-2526
1
ระนอง
ระนอง
2526-2527
1
ชลบุรี+ระยอง
ชลบุรี+ระยอง
2527-2528
1
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
2528-2529
1
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2525-2533
4
ตรัง
ตรัง สตูล กระบี่
2533-2536
3
ชุมพร
ชุมพร
2536-2537
1
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2537-2539
2
ตาก
ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กาแพงเพชร
2539-2541
2
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
รวม
16
9 จังหวัด
16 จังหวัด
ดารงตาแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ 7 วช. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2541-2543 (2ปี)
ดารงตาแหน่งในระดับ 8 และชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง/สังกัด
ประเภทตาแหน่ง
ช่วงเวลาที่
รวมเวลา
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
1. วิศวกรเหมืองแร่ 8 และ
วิชาการ
8 ธันวาคม 2543
8 ปี 3 เดือน
วิศวกรเหมืองแร่ชานาญการ
ถึง
พิเศษ
31 มีนาคม 2552
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยี
สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เขต 1 สงขลา
2.วิศวกรเหมืองแร่ชานาญการ
วิชาการ
1 เมษายน 2552
5 ปี 7 เดือน
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่เสมือน
ถึง
ผู้อานวยการสานักงาน
อานวยการระดับต้น
24 พฤศจิกายน 2557
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี

ดารงตาแหน่งในระดับ 9 ผู้อานวยการระดับสูง
ชื่อตาแหน่ง/สังกัด
ประเภทตาแหน่ง
1. อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้อานวยการระดับสูง

1. อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง

ผู้อานวยการระดับสูง

ช่วงเวลาที่
ดารงตาแหน่ง
25 พฤศจิกายน 2557
ถึง
1 ตุลาคม 2558
2 ตุลาคม 2558
ถึง
ปัจจุบัน

รวมเวลา
ดารงตาแหน่ง
10 เดือน 5 วัน
-

การฝึกอบรมและดูงาน
หลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หน่วยงานที่จัด
สถานที่อบรม

1. “ทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
จังหวัด” รุ่นที่ 1
2. “คอมพิวเตอร์สาหรับ
กรมทรัพยากรธรณี
ผู้บริหารระดับกลาง”
3. “National Course : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
General Programe”
GP
4. “การบริหารสาหรับ
สานักงานปลัดกระทรวง
นักบริหารระดับกลาง”
อุตสาหกรรม
(นบก.อก.) รุ่นที่ 10
5. ระบบสารสนเทศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สาหรับผู้บริหาร”
และการเหมืองแร่
6. “นักบริหารการ
สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมระดับสูง”
อุตสาหกรรม
(นบส.อก.) รุ่นที่ 8
7. “การออกแบบ
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
วิเคราะห์โครงการ”
และการเหมืองแร่
8. “อุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวง
จังหวัด”(เตรียมความ
อุตสาหกรรม
พร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที่ 2
9. หลักสูตรนักบริหาร
สานักงาน ก.พ.
ระดับสูง : ผู้นาที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.1) รุ่นที่ 85

ช่วงเวลา

จังหวัดภูเก็ต

25 ส.ค. – 9 ก.ย. 35

มหาวิทยาลัยมหิดล

15 - 26 พ.ค. 38

กสอ.อก.

15 - 26 พ.ค. 39

โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กทม.

9 - 23 มิ.ย. 48

กพร.

1 – 2 ส.ค. 48

โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กทม.

4 ก.ค. – 7 ส.ค. 50

กพร.

12 – 14 .ค. 50

โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กทม.

2 – 18 ก.ค. 55
และ
6 – 24 ส.ค. 55
1 กุมภาพันธ์
–
16 พฤษภาคม 2560

สานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

ทุนการ
อบรม

การดูงาน (ที่สาคัญ ๆ )
การดูงาน
เรื่อง
1. “การทาเหมืองหินและโรง
โม่หิน”
2. “นักบริหารการ
อุตสาหกรรมระดับสูง”
3. “อุตสาหกรรมจังหวัด”
4. “โลจิสติกส์อุตสาหกรรม”
5. ECO Towns

สถานที่
ฮ่องกง

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
10 – 14 พ.ย. 39

อิตาลี – ออสเตรีย

27 ก.ค. – 2 ส.ค. 50

จีน
ฮ่องกง

14 – 17 ก.ค. 55
21 – 24 ก.ค. 56

ญี่ปุ่น

22 – 27 ต.ค. 56

ผลงานสาเร็จ

6. ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหงสา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
6 – 7 พฤษภาคม 59
และเขื่อนไชยบุรี
ประชาชนลาว
7. ศึกษาดูงานเส้นทางสารวจ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด 20 – 23 กรกฎาคม 59
และเชื่อมโยงธุรกิจการค้า
ตาก, เมืองเมียวดี, เมืองผาอัน
ชายแดน
และเมืองเมาะละแหม่ง
8. ศึกษาดูงาน หลักสูตรนัก
สาธารณรัฐเกาหลี
10 – 16 มีนาคม 2560
บริหารระดับสูง : ผู้นาที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.
1) รุ่นที่ 85 ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

