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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ ๑๐/2560
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอาลัมภางค0 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
**************************
ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
นายศรีโรจน# นิมมานพัชรินทร#
นายสุรพล บุรินทราพันธ#
พลตรีสุรคล ทวมเสม
พ.ต.อ.อรณภพ ศิริชัย
นางเกษณี อมราภรณ# ฤชุโรจน#
นายพลสิทธิ์ คําสอน
นายสมเกียรติ เพชรรุงรัศมี
นางผุสดี สุวรรณมงคล

10. นายสมเกียรติ ตันตระกูล
11. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
12. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ อินทฤทธิ์
13. พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร#
14. พ.อ.จิตรกร แกวลาย
15. นางสาวศศิธร อินทกุล
16. นายสมผัส กัณห#อุไร
17. นางพจนีย# ขจรปรีดานนท#
18. นายสุรินทร# ปEญญาจันทร#
19. นางสาวณปภัช ปEญญาศิริกุล
20. นายวิเชียร บุตรศรี
21. นายวรวิทย# ชัยสวัสดิ์
22. นายมนตรี นาคถาวร
23. นายวาทิต ปEญญาคม
24. นายสมโภชน# หอมจันทร#
25. นายสถาพร สุขโข
26. นายวรายุทธ คอมบุญ
27. นายสิทธิ์ศักดิ์ แยมพรายภิรมย#
28. นายสมศักดิ์ บุญทํานุก
29. นายสัมพันธ# นนท#สวัสดิ์ศรี
30. วาที่รอยตรีสมชาย สิริชูทรัพย#
31. นายสังคม คัดเชียงแสน
32. นายนิมิตร ผดุงศิลปIไพโรจน#

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลําปาง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดลําปาง
ปลัดจังหวัดลําปาง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูบังคับการศูนย#พิสูจน#หลักฐาน 5
ผูบังคับการศูนย#ฝCกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
สัสดีจังหวัดลําปาง
พัฒนาการจังหวัดลําปาง
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดลําปาง
รกท. หัวหนา สนง.ปGองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
(แทน) ผอ.ศูนย#ปGองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
นายอําเภอเมืองลําปาง
นายอําเภอเกาะคา
นายอําเภอหางฉัตร
(แทน) นายอําเภอแมทะ
นายอําเภอแมพริก
นายอําเภอแจหม
นายอําเภองาว
นายอําเภอเถิน
นายอําเภอวังเหนือ
นายอําเภอสบปราบ
นายอําเภอเสริมงาม
นายอําเภอแมเมาะ
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33. นายยรรยง กุนาคํา
34. นางวิภาดา วิบูลย#พันธ#
35. นางเยาวรัตน# สายศรีธิ
36. นางสุพัตรา วัฒนศิริ
37. นางสาวจิราพร พรหมยศ
38. นายชาฤทธิ์ เกาชีวิตเกรียงไกร
39. นายสมศักดิ์ หวลกสิน
40. นายทานทัต ยมเกิด
41. นายเมืองแมน เกิดนานา
42. นายดํารัส โพธิ์ประสิทธิ์
43. นางสาวธิดาวรรณ วรรณโวหาร
44. นางสาววฐพัชช# พุทธา
45. นางสาวปEญวรุณ กาญจนะ
46. นายทินกร ทาทอง
47. นายชูเกียรติ พงศ#ศิริวรรณ
48. นายสุรัตน#ชัย อินทร#วิเศษ
49. นางกูลรัตน# ไชยพรม
50. นายอธิษฐาน วงศ#ใหญ
51. นางสาวอุมา วันดี
52. นางสมจิตร สิทธิวงศ#
53. นางสุวิมล ขามสาม
54. นางสุรีย#พร บุญเต็ม
55. นางขนิษฐา พานทองรักษ#
56. นายปรีชา สุภานันท#
57. นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย#
58. นายพงศ#พัฒน# ขัตพันธ#
59. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล
60. นายสุธี ขันทอง
61. นายสมรรถชัย ทองคําชุม
62. นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย
63. นายสมจิต อํานาจศาล
64. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค#
65. นางสาวจาตุวรรณ เถินบุรินทร#
66. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน#
67. นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน#
68. นางพัชรี ทองคําคูณ
69. นายวิทูร โพธิ์ศรี
70. นางจันทร#ฉาย มะทะ
71. นางสาวศิริ จัดสวาง

นายอําเภอเมืองปาน
(แทน) ผูอํานวยการศูนย#ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
(แทน) คลังจังหวัดลําปาง
(แทน) สรรพากรพื้นที่ลําปาง
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่ลําปาง
(แทน) ธนารักษ#พื้นที่ลําปาง
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.ลําปาง
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ#ที่ 13 สาขาลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 1 ลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลําปาง
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปMาไมที่ 3 ลําปาง
ผูอํานวยการสํานักองค#การอุตสาหกรรมปMาไมภาคเหนือบน
(แทน) นายแพทย#สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการศูนย#พัฒนาอนามัยกลุมชาติพันธุ#ชายขอบ
และแรงงานขามชาติ
(แทน) หัวหนากลุมเฝGาระวังฯ ทางระบาดวิทยา
ผูอํานวยการศูนย#โรคเรื้อนที่ 10 ลําปาง
หัวหนาศูนย#ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 1.2 ลําปาง
เกษตรและสหกรณ#จังหวัดลําปาง
ปศุสัตว#จังหวัดลําปาง
เกษตรจังหวัดลําปาง
(แทน) สหกรณ#จังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดลําปาง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 2 ลําปาง
ผูอํานวยการโครงการชลประทานลําปาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการศูนย#เมล็ดพันธุ#ขาวลําปาง
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
ผูอํานวยการศูนย#วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว#ลําปาง
ผูอํานวยการศูนย#วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย#ภาคเหนือตอนบน
ผูอํานวยการศูนย#ถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ#ที่ 10
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ#ลําปาง
หัวหนาศูนย#บริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนบน จ.ลป.
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72. นางสุณีย# ยศตื้อ
73. นางสาวอรพิชชา มูลวงศ#
74. นางพรสวรรค# สมาน
75. นายโสภณ พิทักษ#สาลี
76. นายประจักษ# ปEญญาเลย
77. นายเอกนรินทร# จินทะวงศ#
78. นายณรงค# คําภิระวงศ#
79. นายยุทธศักดิ์ ตอโชติ
80. นางนวพร มีวาสนา
81. นางกัญจนาภรณ# ไซกัลปI
82. นางเพ็ญจันทร# บุญฮก
83. นางศรีเพ็ญ ลักษณะ
84. นายไพเราะ มาซา
85. นายชาคริตย# เดชา
86. นายควง ใสแจม
87. วาที่ ร.ต.หญิง ดรุณี จันทร#มล
88. นางกรพินธุ# วงศ#เจริญ
89. นายโชค ริ้วพิทักษ#
90. นายชาลี สมมาตร
91. นางปWยนาถ พรินทรากูล
92. นางคะนึงนิจ อาลัยญาติ
93. นายวัชรินทร# อิวปา
94. นางสุวรรณดี หนูเสริม
95. นางธิราพร ญาณะศรี
96. นายศุภชัย กัลปสันติ
97. นางสาวจันทร#สวย บุญนํามา
98. นายพิทยา แสงรัตนา
99. นายบพิตร วิทยาวิโรจน#
100. นางอุดมพร โรจน#สัตตรัตน#
101. นางอารีย# เหลืองหิรัญ
102. นางสาวประภัสสร มวงมี
103. นายจารุเกียรติ ปEญญาดี
104. นางสุพร แลกันทะ
105. นายพิษณุวัชร# วีรัพงศ#เดช
106. นายฐิติพล ทศรฐ
107. นายศาตปEญญ# สีดานนท#
108. นายชาตรี เขมะชาติ
109. นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ
110. นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ
111. นางสาววัณฑณา เปYงอินตา

(แทน) ผูอํานวยการศูนย#วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
(แทน) หัวหนาดานกักกันสัตว#ลําปาง
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟSTนฟูและพัฒนาเกษตรฯ
ขนสงจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการศูนย#สรางทางลําปาง
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่ 2
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทลําปาง
ผูอํานวยการทาอากาศยานลําปาง
แรงงานจังหวัดลําปาง
จัดหางานจังหวัดลําปาง
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝVมือแรงงานภาค 10
ผูอํานวยการศูนย#ความปลอดภัยแรงงาน เขต 5
(แทน) หัวหนาศูนย#บริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย#จังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการศูนย#พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลําปาง
ผอ.ศูนย#เรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลําปาง
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําปาง
(แทน) ผอ.ศูนย#พัฒนาการสวัสดิการสวัสดิการสังคม ผูสูงอายุฯ
(แทน) ผูอํานวยการสถานพัฒนาและฟSTนฟูเด็กจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองกิ่วลมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการศูนย#คุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ#จังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ลําปาง
ผูอํานวยการสถานีวิทยุฯ เพื่อการศึกษา
วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
(แทน) พาณิชย#จังหวัดลําปาง
หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-2 ลําปาง
พลังงานจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการ.สนอ.ประจําศาลจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 3 ลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

นางกรรณิกา พรหมวงศ#
นายสมคิด ปริมิตร
นางละออง อยูยั่งยืน
นางสุนันทา คงพากเพียร
นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย#
นายทิวา พันธ#ไมสี
นายธนาวัฒน# คําราช
นายประสิทธิ์ พรมศรี
นางชุลี ตันทา
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ#
นายอลงกรณ# ประสานสุข
นายพีรชัย มาลินีกุล
นางยุพิน บัวคอม
นายปณิทัต ลี้จินดา
นายวิเชียร เปVTยปลูก
นายแสวง บุญมากาศ
นายภูริต คันธชุมภู
นางจันทร#เพ็ญ ณ ลําปาง
นายเจริญ ศิริวงศ#
นายพิรุณ อินทร#หาว
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร
นายบัญญัติ กันมาเวียง
นางสาวมาลิสา เนตรสวาง
นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
ผษ.ดร.กิตติกรณ# สมุทธาวิทย#
ผศ.ดร.ไกรสีห#, พิสิษฐ#กุล
ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล
รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
นายปEญญวัฒน# อินเตชะ
ผศ.พิเชษฐ# นนทรัตน#
นางเกศกนก เดชมา
นายทรงเดช ยะจินะวงศ#
นายโยธิน ทีฑทิมทอง
วาที่ ร.ต.ณรงค#ศักดิ์ คณูปถัมภ#
นายสัจจพล จันทราช
นางพิมงาม ปWนธรรมมา
นายอนุชา ศิริบวรเดช
นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล
นายอาชวิน ชวงสูงเนิน

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง
ผูบัญชาการเรือนจํากลางลําปาง
ผูอํานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
สถิติจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง
รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
รกท. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลป.เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลป.เขต 2
ผูอํานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลป.เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
(แทน) ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง
ผูอํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค#นคร
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห#จิตอารี ลป.
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี กฟผ.แมเมาะ
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
(แทน) ผูอํานวยการศูนย#วิทยาศาสตร#เพื่อการศึกษาลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร#ศูนย#ลําปาง
(แทน) ผอ.สนง.สงเสริมสวัสดิการฯ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลําปาง
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการ ททท.สํานักงานลําปาง
(แทน) ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ (กฟผ.แมเมาะ)
นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กกท.จังหวัดลําปาง
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาลําปาง
ผูจัดการการไฟฟGาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
หัวหนาไปรษณีย#จังหวัดลําปาง

๕

152. นายสุชาติ ฐิติวรสกุล
ผูจัดการองค#การอุตสาหกรรมปMาไมเขตลําปาง
153. นางจารุพร จันทร#ขาว
ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลําปาง
154. นางสุพรรณี สุขสันต#รุงเรือง
(แทน) นายกองค#การบริหารสวนจังหวัดลําปาง
155. นางอินทมาศ สมพงษ#
(แทน) นายกเทศมนตรีนครลําปาง
156. นายจตุวัตน# ตุยเต็มวงศ#
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค#นคร
157. นายเดช วังโว
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
158. นายชูฤทธิ์ อันนารา
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
159. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย#
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
160. นายประยูร แกวเดียว
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวนครลําปาง
161. นายประยูร แกวเดียว
นายกสมาคมทองเที่ยวนครลําปาง
162. นายธนชัย พงษ#โสภณวิจิตร
(แทน) นายกสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง
163. นายชัยณรงค# จุมภู
นายกสมาคมเครื่องปETนดินเผาจังหวัดลําปาง
164. นายธนชัย พงษ#โสภาวิจิตร
นายกสมาคมผูประกอบการนําเที่ยวและรถเชานครลําปาง
165. นายศิริพงษ# จงภู
ผูประสานงานเหมืองแมเมาะ (กฟผ.แมเมาะ)
ผูไมมาประชุม
1. รองผูอํานวยการ รมน.จังหวัดลําปาง (ฝMายทหาร)
2. ผูกํากับการการ 5 กองบังคับตํารวจทางหลวง
3. หัวหนากลุมงานเฝGาระวังฯ ทางระบาดวิทยา
4. ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวาทย#วิทยาลัย
5. ผูอํานวยการศูนย#วิทยพัฒนา มสธ.จังหวัดลําปาง
6. ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย#การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
7. ผูอํานวยการสถาบันคชบาลแหงชาติฯ
8. ผูอํานวยการ สกสค.จังหวัดลําปาง
9. ผูอํานวยการศูนย#วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
10. หัวหนาศูนย#บริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟGา
11. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลําปาง
12. นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
13. ผูจัดการสวนคลังปWโตรเลียมลําปาง
14. ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.ลําปาง
15. โทรศัพท#จังหวัดลําปาง
16. ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
17. ผูชวยหัวหนาสํานักงานทรัพย#สินสวนพระมหากษัตริย#ฯ
18. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดลําปาง
19. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง
20. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
21. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
22. นายกสมาคมผูสื่อขาวนครลําปาง
23. เลขาธิการสมาพันธ#แรงงานสัมพันธ# สาขาภาคเหนือ
24. นายกสมาคมสหพันธ#ทองเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลําปาง
25.

๖

ผูเขารวมประชุม
1. นายธํารงค# วงศ#ทวีสุขเจริญ
2. นายกฤษฎา ทองจิบ
3. นางสาวอําพัน ใจอินตา
4. น.ส.สมภร แกวสิงห#
5. นายวุฒิพงษ# แกวปาเฟย
6. นายบุญเกิด การิยา
เป6ดประชุม
เวลา ๐๙.3๐ น.

ผอ.กลุมงานยุทธศาสตร#ฯ สนจ.ลําปาง
ผอ.กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ลําปาง
ผอ.กลุมงานอํานวยการจังหวัด สนจ.ลําปาง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดลําปาง
จาจังหวัดลําปาง
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.ลําปาง

พิธีการกอนวาระการประชุม
เรื่องที่ ๑
1) พิธีมอบรายไดจากการจัดการแขงขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ แมเมาะฮาล#ฟมาราธอน
ครั้งที่ 26 ประจําปV 2560 ใหแกหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดลําปาง (กฟผ.แมเมาะ)
2) พิธีมอบปGายรับรองโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q Restaurant)
ประจําปV 2560 (สํานักงานเกษตรและสหกรณ#จังหวัดลําปาง)
การแนะนําหัวหนาสวนราชการมาดํารงตําแหนงใหม
เรื่องที่ ๒
1) นายพงศ#พัฒน# ขัตพันธ#
ปศุสัตว#จังหวัดลําปาง
2) นายรณรงค# เสาเหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําปาง
3) นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ#
ผูอํานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
4) นางยุพิน บัวคอม
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
5) แพทย#หญิงสุนีย# ศรีสวาง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลฟSTนฟูสมรรถภาพทางการแพทย#ลําปาง
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณการไฟฟGาฝMายผลิตแหงประเทศไทย (แมเมาะ) ที่จัดกิจกรรมการแขงขันเดิน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติ แมเมาะฮาล#ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 ประจําปV 2560 พรอมมอบเงินเพื่อการ
สาธารณะประโยชน# แกสวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ และชื่ น ชมกั บ ผู ไดรั บ รางวั ล ปG า ยรั บ รอง
โครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q Restaurant) ขอใหรักษามาตรฐานนี้ไว
ตอไป
1.2 ยินดีตอนรับหัวหนาสวนราชการ ทุกทาน สําหรับในหวงเทศกาลปVใหมที่จะมาถึง
อาจจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค#เพื่อขอบคุณทุกสวนราชการ และภาคเอกชน ในราวปลายเดือน
ธันวาคม 2560 สถานที่ที่พิจารณาไวคือ กฟผ.แมเมาะ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ และทุงบัวตอง
ขอมอบหมายให ชมรมคนอารมณ#ดี ซึ่งมีผูอํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ลําปาง เปYนประธานชมรมฯ พิจารณาหาแนวทางการจัดงานในครั้งนี้ตอไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ ๙/2560 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม
2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอาลัมภางค# ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง ซึ่ง
ฝMายเลขานุการ ไดนําขึ้นเว็บไซต# www.lampang.go.th เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ขอใหที่ประชุมพิจารณาใหการรับรอง
รับรองรายงานการประชุม

๗

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
หัวหนาสํานักงานจังหวัดฯ 3.1 การติดตามประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2560
จากการที่ มีป ระเด็ น ในการประชุ มหั ว หนาสวนราชการ ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๐ สํ า นั กงาน
จังหวัดลําปาง ไดจัดทําสรุปเพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณาไปดําเนินการ รายละเอียด
ตามสรุปประเด็นที่แจกจายใหที่ประชุมรับทราบ
ประธานฯ
ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของตามประเด็น และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
พรอมติดตามผล และ/หรือรายงานใหจังหวัดทราบในโอกาสตอไปดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ และถือปฏิบัติ

ประธานฯ

3.2 ติดตามผลการขับเคลื่อน “๑๒ วาระลําปาง สรางสรรค# ปEนสุข”
(สํานักงานจังหวัดลําปาง)
จากการที่จังหวัดไดจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ในการขับเคลื่อนทั้ง 12 วาระ ในหวง
ที่ผานมานั้น ในหวงตอไปที่ตองดําเนินการคือ การแปลงไปสูการปฏิบัติในรูปแบบโครงการใหเปYน
รูปธรรม โดยจะตองพิจารณาทั้งเรื่องแนวทางการดําเนินงาน งบประมาณ ใหเห็นผลอยางจริงจัง
โดยมอบคณะทํางานแตละดานนําไปพิจารณากรอบแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. ลําปางเมืองแหงการเรียนรู เมืองนาอยูสําหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุนใหม ขอให
ศึกษาธิการจังหวัดปรับบทบาทและภารกิจของหนวยงานใหเปYนหนวยอํานวยการและยุทธศาสตร#
โดยมุงเนนพั ฒนางานดานการศึกษามากกวาการบริ หารงานบุคคลเพี ยงดานเดีย ว โดยตองเปY น
หนวยที่ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร# การหารื อ หนวยงานที่ เ กี่ ย วของในหนวยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ผูทรงคุณวุฒิที่สําคัญของจังหวัด สถาบันการศึกษา ใหมีเปGาหมายการพัฒนา
ที่ชัดเจนและมีคุณภาพ ทั้งนี้ อาจจะนําผลการวิจัยของสถาบันการศึกษาที่ไดเคยดําเนินการในพื้นที่
จังหวัดลําปาง อาทิ โอกาสทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ําตาง ๆ เด็กดี เด็กเกง ในสถานศึกษาตาง ๆ
นํ า มาพิ จ ารณาและประยุ ก ต# ใ ชในการวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาและกํ า หนดกรอบการทํ า งาน
ในระยะแรก และใหมีการนัดประชุมเพื่อใหแผนออกมาเปYนรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทําไดจริง
โดยจังหวัดจะใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
2. รักลําปาง รักษ#วิถีลานนา และวาระลําปางเมืองศิลปะ นครหัตถศิลปI ถิ่นอารยธรรม
มอบหมายใหสํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ลํ า ปาง ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง ทุ ก ภาคสวนฯ ทั้ ง สวนราชการ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ใหรณรงค#แตงกายชุดดวยพื้นเมืองในทุกวันศุกร#ของสัปดาห#
และพูดคําเมือง เพื่อปลูกฝEงและสงเสริมอัตลักษณ#/เอกลักษณ#ทางทองถิ่นของลําปางไวใหยั่งยืน
3. วาระลําปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน นวัตกรรมการเกษตร
ขอใหสํานักงานปศุสัตว#จังหวัดลําปาง ผลักดันใหเมืองลําปางเปYนเมืองปศุสัตว#อยางเปYนรูปธรรม
4. ลําปางแข็งแรง : คนจิตอาสา ครอบครัวอบอุน ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาเด็กปฐมวัย ใสใจ
ผูสูงอายุ มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ระดมความคิดเห็น และผลักดันใหวาระนี้
เกิ ด ผล อาทิ การปG อ งกั น โรคที่ ไ มติ ด ตอ เชน โรคมะเร็ ง เชื่ อ มโยงไปกั บ การพั ฒ นาดานอาหาร
ปลอดภัย เกษตรสุขภาพ ผักปลอดสารพิษ การรณรงค#เรื่องการไมใชโฟม บุหรี่ แอลกอฮอล# อาหาร
และสุขภาวะในโรงเรียน การไมใชผงชูรส หรืออาหารที่มีคุณภาพต่ํามาในโรงเรียน โดยรณรงค#ใหเกิด
กระแสอยางจริ งจัง และในทุ กวัน พุธของสั ปดาห#ใหมีการรณรงค#แตงชุ ดกีฬาเพื่อรณรงค#การทํ า
Big Cleaning Day ภายในหนวยงาน และสถานที่ราชการตาง ๆ ชูภาพลักษณ#ลําปางสะอาด
ใหเปYนรูปธรรม

๘

5. ลําปางนาเที่ยว : ปEกหมุดลําปาง เสนทางตองแวะ ในปV 2561 จังหวัดลําปางมีเปGาหมาย
นั ก ทองเที่ ย วมาเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ไมนอยกวา 2 ลานคน โดยดึ ง นั ก ทองเที่ ย วที่ ม าเที่ ย ว
ในภาคเหนือใหได อยางนอย 10% ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนระบบการจัดการและการวางแผน
ที่ดี อาทิเชน การจัดการทองเที่ยวชุมชน การจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย#นักทองเที่ยว การจัดระบบ
บริษัทนํ าเที่ยว จะทํา อยางไรใหมีคนมาทองเที่ยวในลําปางไดอยางมีความสุข การพั ฒนา Sport
Tourism การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุ มชนทั้งเชิงเกษตร และธรรมชาติ ทั้งนี้ มอบหมายให
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด พิจารณาจัดทําปฏิทินการทองเที่ยวทั้งปV ใหสอดคลองกัน และ
ใหทบทวนแผนงาน/โครงการ ใหเปY นไปในทิศทางเดี ย วกัน และขณะนี้ จั งหวั ด ฯ ไดดํ า เนิ น การ
ออกแบบโลโกในรูปแบบ “ลําปาง ปลายทางฝEน” และปGายประชาสัมพันธ#ในแบบตาง ๆ ที่จะเปYนสื่อ
การประชาสั ม พั น ธ# แ ละเผยแพรภาพลั ก ษณ# ข องจั ง หวั ด ลํ า ปาง ในปV 2561 ใหเปY น ที่ รู จั ก กั น
อยางแพรหลาย จึงขอใหทุกสวนราชการ/หนวยงาน ไดรวมกันรณรงค#และเปYนสวนหนึ่งของเจาบาน
ที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยวตอไป
6. ลําปางปEนสุข : เมืองอารยสถาปEตย# สวัสดิการทั่วถึง ฐานรากเขมแข็ง ลดความเหลื่อมล้ํา
แบงปEนความสุข การสราง Model Lampang ที่เชื่อมโยงทั้งดานการทองเที่ยว การเกษตร สุขภาพ
ภายใตวาระลํ า ปางปE น สุ ข ลํ า ปางทองเที่ ย ว และลํ า ปางปลายทางฝE น เขาดวยกั น โดยประสาน
ภาคประชารัฐเขารวมดําเนินการ และในการประชุมครั้งตอไป ขอใหนําเสนอยุทธศาสตร#การพัฒนา
เมืองเกา 20 ปV หรือแผนพัฒนา/แผนแมบทการอนุรักษ#เมืองเกานําเสนอตอที่ประชุมดวย
ประเด็นอื่น ๆ ที่ผูวาราชการมอบแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมดังนี้
1. การจัดเตรียมความพรอมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อยางเปYนทางการ
(ครม.สัญจร) ในเดือนธันวาคม 2561 ณ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของได
รวมกันเตรียมขอมูล แผนงาน/โครงการใหผูวาราชการจังหวัด นําไปรวมประชุมและนําเสนอขอมูล
และความตองการในการพัฒนาจังหวัดลําปาง
2. ผูวาราชการจังหวัดลําปาง มีกําหนดเยี่ยมสวนราชการ และสถานศึกษาตาง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดลําปาง โดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา เนนย้ําใหทุกสวนราชการดูแลเรื่องความสะอาดของ
สถานที่ ร าชการ โรงเรี ย น ทั้ ง หองน้ํ า อาคาร และความเปY น ระเบี ย บเรี ย บรอยโดยรอบ เพื่ อ ชู
ภาพลักษณ#ลําปางสะอาด ทั้งนี้ การดําเนินงานของแตภาคสวนอาจจะเชื่อมโยงกับงานจิตอาสาของ
แตละสวนในการรวมกันพัฒนาและดูแลสถานที่ราชการแตละแหงดวย
3. ประเด็น ที่ร องนายกรัฐ มนตรี (นายสมคิ ด จาตุ ศรี พิทักษ# ) เนนย้ํ าในคราวเดิน ทางมา
ประชุ ม ผู บริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ สู ง สุ ด ณ กฟผ.แมเมาะ เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2560 ไดแก
การปรับคณะรัฐมนตรี โดยเนนเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคคลในรัฐบาล การเตรียมการ
กอนการเลือกตั้ง การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐภายใตนโยบายของรัฐบาลตาง ๆ ใหเห็นผล
อยางเปYนรูปธรรม การแกไขปEญหาความยากจน ที่ตองลดคาใชจายในภาคครัวเรือน ไดแก คาไฟฟGา
น้ําประปา สินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน จะมีแนวทางอยางไร การดําเนินการเรื่องฐานขอมูลผูรับ
สวัสดิการภาครัฐ จํานวน 200,000 ราย เปYน เปGาหมายแรกที่ตองดําเนินการ โดยเชื่อมโยงกั บ
นโยบายแกจนของรัฐบาล
4. ขอใหสวนราชการถือปฏิบัติการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยใหลด
เรื่องการศึกษาดูงาน การซื้อของทั้งที่เปYนวัสดุและครุภัณฑ# โดยสํานักงานจังหวัด จะปรับรูปแบบและ
แจงตามลําดับตอไป สําหรับการใชตราจังหวัดประกอบการจัดทําโครงการ ลักษณะงานที่เปYนงาน

๙

มติที่ประชุม

ตาม Function ใหใชตราของหนวยงาน (กรม) เปYนหลัก สําหรับโครงการที่เปYนงบพัฒนาจังหวัด
สามารถใชตราจังหวัด/กลุมจังหวัด ตามความเหมาะสม
5. กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ใหพิจารณาจัดจากพื้นที่อาคาร ลานอเนกประสงค#ที่มีอยูอยาง
เต็มที่ โดยไมเนนการใชเตนท# ลักษณะกิจกรรมเนนใกลชิดชาวบานและชุมชน ไมมีพิธีเปWด ไมเนน
รูปแบบและพิธีการ โดยผูวาราชการจังหวัดจะไปพบปะชาวบาน และพี่นองประชาชนดวยตนเอง
ขอใหหั วหนาสวนราชการไดแนะนํ าตั วและภารกิจ ของหนวยที่นํ าออกไปบริ การในพื้น ที่ อํา เภอ
เจาของพื้นที่ใหแจงโครงการที่สวนราชการ/หนวยงาน เขาไปดําเนินการในพื้นที่ใหพี่นองประชาชน
ไดรับทราบ สํานักงานพาณิชย#จังหวัดใหพิจารณาจัดธงฟGาทุกครั้ง ผูสูงอายุที่มารับถุงยังชีพ เบี้ยยังชีพ
ไมตองใหรอนาน ภาคเชาเปYนการประชุมและพบปะผูนําทองที่ทองถิ่นในพื้นที่ เนนการพูดคุยงาน
และการหารือการพัฒนาในระดับพื้นที่ ภาคบายเปYนการลงพื้นที่ การเยี่ยมเยียนพี่นองประชาชน
กลุมอาชีพ ฯลฯ
6. ขอใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบเรื่องความ
สะอาด และความเปY นระเบี ยบเรีย บรอยของวัดและศาสนสถานทั้งที่เ ปYนวั ดทั่ วไป และวั ดที่ เปY น
แหลงทองเที่ยว เพื่อชวยเสริมภาพลักษณ#ทางการทองเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง
7. ตลาดประชารัฐ มีกําหนดเปWดอยางเปYนทางการทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมการใหพรอมดวย
8. ขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สํ า รวจพื้ น ที่ เ พื่ อ ปลู ก ดอกไมสวยๆ โดยขอใหพิ จ ารณาพื้ น ที่ ที่ เ ปY น เนิ น และเสนทางคมนาคม
ที่สะดวก พรอมที่จะพัฒนาเปYนแหลงทองเที่ยว
รับทราบ และถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
- การซักซอมแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในรายการ
“ศาสตร#พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
1) กิจกรรมจิตอาสา
เปY น จุ ด เริ่ ม ตนของการแสดงออกถึ ง พลั ง แหงความดี ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ความรั ก
ความสามัคคีของคนในชาติและเปYนสิ่งที่ย้ําเตือนในของทุกคนอยูเสมอวา กิจการงานใดก็ตามที่ได
ริเ ริ่ มไว จํ าเปY น ตองดํ า เนิ น การอยางไมลดละและตอเนื่ อง มิ ฉะนั้ น ปE ญหาตาง ๆ ก็จ ะสะสมและ
กลั บ มาใหม เชน การกํ า จั ด ผั กตบชวา ขยะ สวะตาง ๆ ซึ่ งเปY น ความรั บ ผิ ดชอบในเบื้ องตนของ
เจาของบาน เจาของพื้นที่ กอนที่จะมีหนวยงานราชการหรือจิตอาสาเขามาดําเนินการในเรื่องใหญ ๆ
ซึ่งเปYนกิจกรรมที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง นับวาเปYนการรวมพลังของจิตอาสาที่ยิ่งใหญ ปEจจุบันมี
กําลังพลจิตอาสาทั่วประเทศกวา ๔ ลานคน พรอมที่จะเปYนพลังของชาติบานเมือง โดยจะชวยเหลือ
ประชาชนอยางเปYนรูปธรรม เชน การแกไขปEญหาการจราจร น้ําทวม ขุดลอกคูคลอง เพื่อนําพา
ประชาชนไปสูความอยูดีมีสุข ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได
เชิญชวนประชาชนเจาของพื้นที่ ชุมชน ที่มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เขาไปมีสวนรวม ซึ่งอาจจะเปYน
การรวมแรง หรือการแสดงน้ําใจไดตามความสมัครใจตามโอกาสแหงการรวมพลังในแตละกิจกรรม
(มอบทุกสวนราชการ/หนวยงานถือปฏิบัติ)
2) การป?องกันและแกไขป@ญหาภัยธรรมชาติ
ภั ย ธรรมชาติ ต าง ๆ เชน น้ํ า ทวม ภั ย แลง เปY น ปรากฏการณ# ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ปV
จากสถานการณ#น้ําทวมภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ ซึ่งปEจจุบันสถานการณ#เริ่มทุเลาลงเหลือ
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๑๒ จั งหวัด ที่ ยั งคงมี น้ํ า ทวมขั งอยู ดั งนั้ น การบริ ห ารจั ดการใหเพีย งพอกั บความตองการใชน้ํ า
ในอนาคต สําหรับอุปโภค บริโภค การเกษตรและระบบนิเวศ ในชวงฤดูแลงและชวงตนฤดูฝนของปV
หนา ยั งคงตองประหยั ดน้ํ า และใชน้ํ าอยางมี คุณคา หลั งจากนี้ จะเปY นชวงเวลาของการเขาสู
กระบวนการฟSTนฟู เยียวยา ซึ่งรัฐบาลไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่จะตองทําอยางรวดเร็ว
และทั่วถึง จึงขอใหประชาชนใหความรวมมือกับทุกสวนราชการในการสํารวจดวย
ภาคเหนื อ ขณะนี้ เ ขาสู ฤดู ห นาวจะมี ทั้งภั ย หนาวและไฟปM า ดั งนั้ น การปG องกั น
ปE ญ หาไฟปM า และหมอกควั น จากการเผาเศษวั ส ดุ ท างการเกษตร จึ ง ตองชวยกั น ควบคุ ม
ตองระมัดระวัง ในชวง ๓ ปVที่ผานมา รัฐบาลไดวางมาตรการตาง ๆ และสรางเครือขายการทํางาน
รวมกันตามแผนบูรณาการไว ขอใหทําอยางตอเนื่อง และเพิ่มมากขึ้น นายกรัฐมนตรีขอใหทุกคน
ทําตามบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตน ไมวาจะเปYนภาครัฐ ภาคประชาชน เกษตรกร
โดยตองเริ่มทบทวนความเขาใจ ซักซอมการปฏิบั ติ อยาปลอยใหเกิดขึ้ นแลวไปแกไข ตองมี การ
เตรียมการ การซักซอม ทั้งคน เครื่องมือ แผนการเคลื่อนยาย การประชาสัมพันธ#ใหประชาชนทราบ
การขอความรวมมือ เพื่อปGองกัน ไมใหเกิด ปEญหาเดิม ๆ ขึ้นอีก เชน ไมจุดไฟในพื้นที่ ไมปลอดภั ย
พื้นที่มีความเสี่ยง เปYนตน
มอบโครงการชลประทานลําปาง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําปาง สํานักงานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ถือปฏิบัติ
3) โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ
เปYนโครงการเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มีรายไดนอย ซึ่งเปYนนโยบายที่สงเสริมการ
เสี ย สละ หรื อ การบริ จ าคเบี้ ย ยั ง ชี พ ใหแกผู สู ง อายุ จากผู ที่ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได ฐานะดี
ไมเดือดรอน เพื่อนําไปบริหารจัดการในรูปแบบกองทุน แลวนํามาเปYนสวนเพิ่มใหกับผูสูงอายุที่มี
รายไดนอย และยังเดือดรอนอยู ถื อวาเปYนการทําบุญตามวั ฒนธรรมไทยๆ ในการชวยเหลือผู ที่
ขั ด สน เปY น การชวยใหผู สู งอายุ ที่ลํ า บากอยู มี ร ายไดในการดํ า รงชี พมากขึ้ น มี คุณภาพชี วิ ต ที่ ดี
ขึ้น สําหรับผูประสงค#รวมบริจาค สามารถแสดงความจํานงไดตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เปYนตน
ไป (มอบสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย#จังหวัดลําปาง และองค#กรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหงถือปฏิบัติ)
4) มาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ปE 2560
เปYนการซื้อสินคาหรือรับบริการในประเทศเทานั้น แลวนํามาขอรับสิทธิยกเวนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาไดตามจํานวนเงินที่จายจริง แตไมเกินคนละ 15,000 บาท (สินคาที่ยกเวน
ไดแกสุรา เบียร# ไวน# ยาสูบ รถยนต# รถจักรยานยนต# เรือ น้ํามัน ก†าซสาหรับเติมยานพาหนะ ฯลฯ)
เริ่มตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ รัฐบาลไมไดมุงหวังใหมีการใชจาย
ที่ฟุMมเฟSอย เพียงตองการลดคาใชจายของประชาชน ที่มีการจับจายใชสอยสิ่งของที่จําเปYนสําหรับ
ชีวิต ซอมแซมอุปกรณ#ประจําบาน ซอมรถ ซอมเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือของขวัญปVใหมในชวง
ปลายปV ซึ่งตองการใหพิจารณาใชจายอยางประหยัด คนมีมากใชมาก มีนอยใชนอยเทาที่จําเปYน
อยางพอเพียง เหมาะสมกับฐานะ (มอบสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง และสวนราชการที่
เกี่ยวของ)
5) การบริหารจัดการน้ํา
เปYนที่ยอมรับกันวา ปVนี้ปริมาณน้ํามีคอนขางมาก สวนหนึ่งมาจากพายุดีเพรสชั่น
ประมาณ 20 ลูก เนื่องจากเปYนชวงรอยตอของปรากฏการณ# ลานินยา และเอลนินโย ทําใหสภาพ
อากาศแปรปรวน อยางไรก็ตาม นับเปYนพระมหากรุณาธิคุณ ที่ในหลวง ร.9 ไดพระราชทานเขื่อน
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ภูมิพล - เขื่อนสิริกิติ์ - เขื่อนปMาสักชลสิทธิ์ ใหกับพสกนิกรชาวไทย รวมทั้ง พระราชทานแนวคิดเรื่อง
แกมลิ ง และการผั น น้ํ า ในรู ป แบบตางๆ เพื่ อปG อ งกั น ปE ญ หา และบรรเทาผลกระทบในกรณี ที่ มี
ปริมาณน้ําฝน และพายุจํานวนมากได อยางไรก็ตาม กรณีที่มีน้ําปริมาณที่เกินศักยภาพของระบบ
บริหารจัดการจําเปYนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝMาย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินการแกไข
ปEญ หา การดู แลประชาชนที่ไดรั บผลกระทบอยางเต็ มที่ รวมถึง พี่ นองประชาชนก็ ต องพยายาม
ปรับตัว ใหรองรับสถานการณ# อยางตอเนื่อง สําหรับในระยะยาว รัฐบาลก็ไดมีการวางแผนใหมีการ
บริหารจัดการน้ํา ทั้งระบบ อยางบูรณาการ เพื่อใหพื้นที่ตางๆ สามารถรองรับภัยพิบัติไดดีขึ้น และ
ทันทวงที จะมีการลงทุนวางระบบ ทั้งดานชลประทาน และระบบขนสง เพื่อใหสอดคลองกัน
แนวคิดที่รัฐบาลจะดําเนินการตอไปคือการสรางคลองสงน้ํา หรือทําชองทางระบายน้ํา ไปพรอมๆ
กับการสรางถนนไปพรอมกัน โดยเวนคืนพื้นที่เสนทางเดียว เพื่อใหเกิดผลกระทบกับประชาชนนอย
ที่สุด โดยมอบหมายใหกระทรวงคมนาคมไปพิจารณารวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ# (มอบ
โครงการชลประทานลําปาง แขวงทางหลวง ลป.ที่ ๑ , ๒ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง อําเภอและองค#กรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง)
6) คําถาม ๖ ขอของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีไดฝากคําถามถึงประชาชนเพิ่มเติมอีก ๖ ขอ จากที่เคยถามไปแลว
๔ ขอ โดยใหสอบถามจากประชาชนและใชชองทางเดิม (สงคําตอบและความคิดเห็นผานศูนย#ดํารง
ธรรมทุกจังหวัด ศูนย#ดํารงธรรมอําเภอ ในเวลาราชการ) คือ
๑. วั นนี้จํ าเปYน ตองมีการพรรคการเมืองใหม นักการเมืองหนาใหม ที่มีคุณภาพ
ใหประชาชนไดพิจารณาในการเลือกตั้งตอไปบางหรือไม และการที่มีแตพรรคการเมื องเดิ มและ
นักการเมืองหนาเดิมแลวไดเปYนรัฐบาล จะทําใหประเทศชาติเกิดการปฏิรูปและทํางานตอเนื่องตาม
ยุทธศาสตร#ชาติหรือไม
๒. การที่ คสช.จะสนั บ สนุ น พรรคการเมื องใดก็ เ ปY น สิ ท ธิ ของ คสช. ใชหรื อ ไม
เพราะนายกรัฐมนตรีไมไดลงสมัครรับเลือกตั้งดวยอยูแลว
๓. สิ่ งที่ คสช.และรั ฐบาลนี้ดําเนินการในชวง ๓ ปVที่ผานมา ประชาชนมองเห็ น
อนาคตที่ดีของประเทศชาติบางหรือไม และเห็นดวยกับรัฐบาลในการแกไขปEญหาที่สะสมมานาน
ดวยการรื้อใหม และการวางแผนอยางเปYนขั้นตอนหรือไม นอกจากนี้เห็นดวยใหมียุทธศาสตร#ชาติ
และแผนการปฏิรูปเพื่อใหการเมืองไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลและมีความตอเนื่องใน
การพัฒนาประเทศหรือไม อีกทั้งการทํางานของทุกรัฐบาลตองคํานึงถึงภาพรวมทั้งประเทศไมใชทํา
ตามเพียงนโยบายพรรคที่หาเสียงไวหรือดูแลเฉพาะพื้นที่หาเสียงใชหรือไม
๔. การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตมาเปรียบเทียบกับการ
จัดตั้งรัฐบาลวันนี้ เปYนสิ่งที่ถูกตองหรือไม เพราะสถานการณ#บานเมืองกอนที่ คสช. และรัฐบาลเขา
มามีความขัดแยง ความรุนแรงและการแบงแยกประชาชนเปYนกลุม ๆ เพื่อมาสนับสนุนทางการเมือง
ใชหรือไม
๕. รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผานมาไดแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาประเทศที่มีความตอเนื่องชัดเจนเพียงพอ
๖. เหตุ ใ ดพรรคการเมื องและนั กการเมื อง จึ งออกมาเคลื่ อนไหวคอยดา คสช.
รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีบิดเบือนขอเท็จจริงในการทํางานในชวงนี้อยางผิดปกติ จึงขอฝากถาม
ประชาชนวาเพราะอะไร เนื่องจากอํานาจอธิปไตยเปYนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศจึงอยากให
ทุกคนที่เปYนคนไทยชวยพิจารณาตัดสิน(มอบทุกสวนราชการ/หนวยงาน ถือปฏิบัติ)
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7) การเตรียมพรอมและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลา 3 ปVที่ผานมา รัฐบาลไมเพียงแตนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และศาสตร#พระราชาตาง ๆ เพื่อใชเปYนกรอบแนวคิดหลัก สําหรับการวางยุทธศาสตร#ชาติ
20 ปV การจัดทําแผนปฏิรูปประเทศ และนําไปสูการปฏิบัติในการบริหารราชการแผนดินเทานั้น แต
ไดนําไปเผยแพรอยางมีระบบและเปYนรูปธรรม ทั้งในประเทศ และเวทีโลก จนประสบผลสําเร็จ
โดยเฉพาะเรื่อง “การระเบิดจากขางใน” และการรวมกลุมสรางพลังในสังคมของตน หรือพลัง
ประชารัฐ อาทิ ขอนแกนโมเดล และ บานผาสุข จังหวัดนาน
๗.๑ ดานเศรษฐกิจ ปEจจุบันมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยเสถียรภาพของประเทศ
ที่มีความมั่นคงและไดรับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ แมขณะนี้รัฐบาลก็ไดเรง
ดําเนินมาตรการหลากหลายรูปแบบ เพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชนผูมีรายไดนอย พรอมเดินหนา
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยเฉพาะการเรงลงทุ น ในโครงการตางๆ ใหไดอยางเต็ ม
ประสิทธิภาพ ในปV 2561 รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณการลงทุนมากขึ้นทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และหามาตรการชวยเหลือดานตาง ๆ ที่จะดําเนินการตอเนื่อง โดยมีแผนยุทธศาสตร#ชาติ 20 ปV
และแผนการปฏิรูปประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อเปYนเข็มทิศนําทางในการขับเคลื่อน
ประเทศที่ ชั ด เจน ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลไดมี ก ารบู ร ณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคูกับการแกไขปEญหาการทุจริต คอรัปชั่น และพรอมเดินหนาทางการเมือง
สูการเลือกตั้ง เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกภาคเอกชน และประชาคมโลกดวย
๗.๒ ภาคการเกษตร การเตรี ย มตั ว เองใหพรอมและการปรั บ ตั ว ใหทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสถานการณ# พรอมกาวใหทันและรูเทาทันไปกับเทคโนโลยี เพื่อแสวงหา
โอกาส สรางนวั ต กรรม และมุ งไปสู การผลิ ต ที่ มี มู ล คามากขึ้ น โดยเฉพาะสิ น คาเกษตรซึ่ ง กลุ ม
เกษตรกรเห็ น ควรปรั บเปลี่ ย นกลยุ ทธ#การผลิต โดยเลือกผลิ ตพื ช ผลที่เ หมาะกั บ พื้น ที่ เหมาะกั บ
ฤดูกาล และสอดคลองกับความตองการของตลาด โดย ในสวนภาครัฐเองไดพยายามเขามาสนับสนุน
ใหขอมูล เมล็ดพันธุ# รวมถึงเครื่องมือ และนําเทคโนโลยีมาใชใหไดมากขึ้น พรอมใหการสนับสนุนที่
ตรงกับความตองการของพี่นองประชาชน เพื่อใหสามารถพัฒนาการผลิตในระยะยาวไดมากขึ้นดวย
๗.๓ ภาคอุตสาหกรรม ใหมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชมากขึ้น เพื่อลดตนทุน โดย
พี่นองแรงงานควรเรียนรูและเขาใจการนําเทคโนโลยีมาใช อีกทั้งเตรียมพรอมในการที่จะตองปรับตัว
สูงานใหมในกรณีที่มีเทคโนโลยีเขามาทดแทน พรอมยกระดับและเพิ่มศักยภาพตนเองใหเปYนผูใช
เทคโนโลยีดวย โดยภาครัฐไดมีนโยบายสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้น ในการพัฒนา
ฝV มื อ และความเชี่ ย วชาญ เพื่ อ ใหแรงงาน มี ทั ก ษะและความรู ที่ ต รงกั บ ความตองการของ
ผูประกอบการในยุค 4.0 ซึ่งจะเปWดโอกาสใหกวางและสรางรายไดใหสูงขึ้น
๗.๔ การปรับโครงสรางการเกษตร ภายใตหลักคิด “ตลาดนําการผลิต” ดวยการ
ผลิตใหมีปริมาณสอดคลองกับความตองการของตลาด โครงการสงเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายใน
ฤดูนาปรัง และโครงการปลูกพืชปุˆยสด ซึ่งเปYนกิจกรรมทางเลือก เพิ่มเติมจากโครงการแรก อีกทั้ง
เปYนสวนหนึ่งของแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ปV 2560/61 โดยรัฐบาลสนับสนุนเมล็ด
พันธุ#พืช ปุˆยสด และงบคาไถ 2 ครั้ง โดยไถเตรียมดินและไถกลบ 500 บาทตอไรตอครั้ง และครัวเรือน
ละไมเกิน 15 ไร นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห#นี้ ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ
ไดทั้ง 2 โครงการดังกลาวดวยแลว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ไดเชิญชวนใหพี่นองเกษตรกรในพื้นที่เปGาหมาย
ไดเขารวมในโครงการฯ ดวยความสมั ครใจ พรอมกั น นี้ ไดมอบหมายใหกรมประชาสั มพั น ธ# ไ ด
เชื่ อ มโยง “เครื อ ขายวิ ท ยุ ชุ ม ชน – หอกระจายขาว” ในชุ ม ชน เพื่ อ ใหขอมู ล ขาวสาร
สาธารณประโยชน#ไดถึงมือพี่นองประชาชนทุกภาคสวนทั่วประเทศ
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๗.๕ ดานสังคม ใหประชาชนตระหนักถึง “ครอบครัว หรือบาน” ซึ่งเปYนสถาบัน
ที่เล็กที่สุดของสังคม แตมีความสําคัญที่สุด สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย#ของประเทศ อันเปYน
“1 ใน 3 ประสาน” ของหลักการ “บวร” ตามแนวทางพระราชดําริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้
สืบเนื่องจาก เดือนพฤศจิกายนทุกปV เปYนเดือนแหงการรณรงค#ยุติธรรมความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัวซึ่งรัฐบาลไดรณรงค#ใหทุกคนทุกฝMายชวยกันสรางกําลังใจ และเปYนพลังใหกับทุก
คนในครอบครัว ดวยการใชคําพูดดี ๆ สําหรับคนในครอบครัว เชน เหนื่อยไหม – รักนะ – มีอะไรให
ชวยไหม – เกง/ดี/เยี่ยม – ขอบคุณนะ – ขอโทษนะ เปYนตน รัฐบาลยังไดถือเปYน “วาระแหงชาติ”
ของการไมดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปYนอยู และสิ่งแวดลอมในชุมชน ซึ่งเปYนไปตาม
หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
ซึ่งประเทศไทยเปYนภาคีอยูหลายฉบับ ดังนั้น หากสังคมไทยสามารถรักษาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ควบคูกับวางรากฐานการพัฒนาที่เปYนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลแลว ก็จะเปYนการพัฒนา
ที่สอดคลองกับนโยบาย “ไทยแลนด# 4.0” ของรัฐบาลไดอยางยั่งยืน (มอบทุกสวนราชการ/
หนวยงาน ถือปฏิบัติ)
มติที่ประชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติ และขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของนําเสนอความคืบหนา/ปEญหา
อุปสรรค และแนวทางดําเนินการแกไขปEญหาใหที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง การบูรณาการขอมูลขาวสารและประสานการดําเนินการระหวาง สวนราชการ /
หนวยงาน / องค0กร / อําเภอ
5.1 พิธีทําบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,337 รูป ฉลองเมืองลําปางครบ 1,337 ปV
ผอ.สน.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ จั งหวั ด ลํ า ปาง โดยคณะสงฆ# จั งหวั ด ลํ า ปาง สํ า นั กงานพระพุ ทธศาสนาจั ง หวั ด
ลําปาง ภาคีเครือขายชาวพุทธ และ อําเภอเกาะคา ขอเชิญทุกภาคสวนรวมพิธีทําบุ ญตักบาตร
พระภิกษุสามเณร 1,377 รูป ฉลองเมืองลําปางมีอายุครบ 1,377 ปV ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 10
ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหนาวัดพระธาตุลําปางหลวง อําเภอเกาะคา โอกาสนี้
ไดนิมนต#พระสงฆ# และสามเณร จากวัด 700 แหงใน 13 อําเภอของ จ.ลําปาง มารับบิณฑบาต
ขาวสาร และอาหารแหงจากประชาชนชาวลําปาง และจะเปYนภาพแหงประวัติศาสตร#ที่มีประชาชน
ชาวลําปางนุงขาวหมขาวมารวมทําบุญตักบาตรจนเต็มถนนดานหนาวัดพระธาตุลําปางหลวงแหงนี้
ซึ่งเปYนวัดเกาแกอายุกวา 1,000 ปV เพื่อความเปYนสิริมงคลแกตนเอง และครอบครัว รวมถึงสงจิตอธิ
ฐานใหบานเมืองเกิดความสงบสุข รมเย็น และยังเปYนการทําบุญเพื่อนอมถวายเปYนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10
ผบ.มทบ.32
5.2 ประสานใหนายอําเภอทุกอําเภอ ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว
ตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ทั้งสถานที่ที่มีอยูแลว และจะพัฒนาขึ้นใหม โดยเฉพาะตามเสนทางการ
เดินทาง และในแหลงทองเที่ยว โดยอาจจะพิจารณาจัดชุดชวยเหลือนักทองเที่ยวกรณีเรงดวน/ฉุกเฉิน
การจั ดการเรื่องขยะมู ล ฝอยในแหลงทองเที่ ย ว การสํ า รวจดานภาวะราคาสิ นคาและบริการภายใน
แหลงทองเที่ยว ที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคา เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ#การทองเที่ยวของเมืองลําปาง
โดยเฉพาะตามแคมเปญ ลําปางปลายทางฝEนดวย
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พลังงานจังหวัดฯ
5.3 การดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ดานการประหยั ด พลั ง งานระดั บ จั ง หวั ด ประจํ า ปV 2560
เนื่องจากมีหลายสวนราชการ/หนวยงาน ยังไมไดมีการบันทึกขอมูลผลการใชพลังงานซึ่งเปYนตัวชี้วัด
ประจํา ปV 2560 รายละเอี ยดตามเอกสารที่ แจกจายใหที่ ป ระชุ มทราบ และขอความรวมมื อเรงรั ด
ใหดําเนินการภายใน 30 พฤศจิกายน 2560 ตอไป
ประธานฯ
5.4 โครงการ “กาว คนละกาว เพื่ อ 11 โรงพยาบาลทั่ ว ประเทศ” มอบหมายให
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเตรียมความพรอมตอนรับ
และอํานวยความสะดวกแกคณะวิ่งตามโครงการฯ ซึ่งจะวิ่งผานในจังหวัดลําปาง ในหวงปลายเดือน
ธันวาคม 2560 นี้ รวมทั้งการรณรงค#เงินบริจาคเพื่อสมทบเขาโครงการฯ ตอไป
5.5 การเชิญกลุมชมรมนักธุรกิจรุนใหมจังหวัดลําปาง เขามารวมเปYนภาคีในการขับเคลื่อน
และพัฒนาจังหวัดลําปาง เพื่อรวมเปYนเครือขายสําคัญของการพัฒนาพัฒนาจังหวัด ฝากใหหอการคา
จังหวัดลําปาง เปYนตัวประสานที่สําคัญกับกลุมคนเหลานี้
ผูแทนวิทยาลัยสงฆ#ลําปาง 5.6 ขอเชิญ รวมพิธีวางศิลาฤกษ# พุทธาภิเษก การกอสรางอนุสาวรีย#รูปเหมือนหลวงพอ
เกษม เขมโก ในวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2560 เวลา 09.39 น. ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณ# ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ#นครลําปาง เพื่อเปYนที่เคารพ สักการะ และเปYนมรดกของคณะสงฆ#และพี่นอง
ชาวจังหวัดลําปาง รวมถึงชาวไทยพุทธ สําหรับรูปเหมือน จะหลอดวยโลกหะสัมฤทธิ์ มีขนาดหนาตัก 9
เมตร สูง 12 เมตร ภายใตฐานองค# พระใชเปY นหองโถงแสดงพิ พิธ ภัณฑ# ชีว ประวัติ ของหลวงพอฯ
ซึ่ ง จะกํ า หนดใหเปY น "แลนด# ม าร# ค " ซึ่ ง เปY น ไปตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ลํ า ปาง เพื่ อ เปW ด โอกาสให
พุทธศาสนิกชน และนักทองเที่ยวไดมาสักการะกราบไหวเพื่อเปYนสิริมงคลสืบไป
รับทราบ
มติที่ประชุม
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
บุญเกิด การิยา ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญเกิด การิยา)
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนชํานาญการ

