สรุปประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอาลัมภางค1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ลําดับ
ประเด็น
หนวยงานรับผิดชอบ
1 วาระลําปางเมืองแหงการเรียนรู เมืองนาอยูสําหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุนใหม
ขอใหปรับบทบาทและภารกิจใหเป'นหนวยอํานวยการและยุทธศาสตร+ โดยมุงเนนการพัฒนา สํานักงานศึกษาธิการ
วางแผน และขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร+ ด านการศึ ก ษาควบคู กั บ งานบริ ห ารงานบุ ค คล โดย จังหวัดลําปาง
กระบวนการใหหารื อ หนวยงานที่ เ กี่ ย วของในหนวยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ผูทรงคุ ณวุ ฒิที่สํ าคั ญของจั งหวั ด สถาบัน การศึกษา ใหมี เป5 าหมายการพัฒ นาที่ ชัด เจนและมี
คุณภาพ ทั้งนี้ อาจจะนําผลการวิจัยของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ไดเคยดําเนินการในพื้น ที่
จั ง หวั ด ลํ า ปาง นํ า มาพิ จ ารณาและประยุ ก ต+ ใ ชในการวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ ใหการ
ดําเนินงานเป'นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทําไดจริง โดยจังหวัดจะใหการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินงาน
2

วาระรั กลํ า ปาง รั กษ+ วิ ถีล านนา และวาระลํ า ปางเมื อ งศิ ล ปะ นครหั ต ถศิ ล ป< ถิ่ น อารยธรรม
ขอใหแจงเวียนทุกภาคสวนฯ ทั้งสวนราชการ อําเภอ สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน สํานักงานวัฒนธรรม
ใหรณรงค+แตงกายชุดดวยพื้นเมืองในทุกวันศุกร+ของสัปดาห+ และพูดภาษาเหนือ (คําเมือง) เพื่อ จังหวัดลําปาง
ปลูกฝAงและสงเสริมอัตลักษณ+/เอกลักษณ+ทางทองถิ่นของลําปางไวใหยั่งยืน

3

วาระลําปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรผสมผสาน นวัตกรรมการเกษตร
ขอให ผลักดันใหเมืองลําปางเป'นเมืองปศุสัตว+อยางเป'นรูปธรรม โดยมีแผน/ยุทธศาสตร+การ
พัฒนาที่ชัดเจน สอดคลองกับการพัฒนาเกษตรสุขภาพ เกษตรผสมผสาน และนวัตกรรมทาง
การเกษตรใหมๆ
วาระลําปางแข็งแรง : คนจิตอาสา ครอบครัวอบอุน ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาเด็กปฐมวัย ใสใจ
ผูสูงอายุ
ขอใหมีการระดมความคิดเห็น และผลักดันใหวาระนี้เกิดผลอยางเป'นรูปธรรม อาทิ การป5องกัน
โรคที่ไมติดตอ เชน โรคมะเร็ง เชื่อมโยงไปกับการพัฒนาดานอาหารปลอดภัย เกษตรสุขภาพ ผัก
ปลอดสารพิษ การรณรงค+เรื่องการไมใชโฟม บุหรี่ แอลกอฮอล+ อาหารและสุขภาวะในโรงเรียน
การไมใชผงชูรส หรืออาหารที่มีคุณภาพต่ํามาในโรงเรียน โดยรณรงค+ใหเกิดกระแสอยางจริงจัง
ทุกวันพุธของสัปดาห+ใหมีการรณรงค+แตงชุดกีฬาเพื่อรณรงค+การทํา Big Cleaning Day
ภายในหนวยงาน และสถานที่ราชการตาง ๆ ชูภาพลักษณ+ลําปางสะอาด ใหเป'นรูปธรรม

4

5

วาระลําปางนาเที่ยว : ปAกหมุดลําปาง เสนทางตองแวะ
ในปU 2561 จังหวัดลําปางมีเป5าหมายนักทองเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดไมนอยกวา 2
ลานคน โดยดึงนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในภาคเหนือใหได อยางนอย 10% ดังนั้น จึงตองมีการ
วางแผนระบบการจั ดการและการวางแผนที่ดี อาทิเ ชน การจั ด การทองเที่ย วชุ มชน การจั ด
กิจกรรมที่ตอบโจทย+นักทองเที่ยว การจัดระบบบริษัทนําเที่ยว จะทําอยางไรใหมีคนมาทองเที่ยว
ในลําปางไดอยางมีความสุข การพัฒนา Sport Tourism การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนทั้ง
เชิงเกษตร และธรรมชาติ ทั้งนี้ พิจารณาจัดทําปฏิทินการทองเที่ยวทั้งปU ใหสอดคลองกัน และให
ทบทวนแผนงาน/โครงการ ใหเป'นไปในทิศทางเดียวกัน

สํานักงานปศุสัตว+
จังหวัดลําปาง

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลําปาง
ทุกสวนราชการ/
หนวยงาน
-สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ลําปาง
-สวนราชการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ลําดับ

6

7

ประเด็น
ขณะนี้ จังหวัดฯ ไดดําเนินการออกแบบโลโกในรูปแบบ “ลําปาง ปลายทางฝAน” และป5าย
ประชาสัมพันธ+ในแบบตาง ๆ ติดตั้งบนถนนสายสําคัญของจังหวัดเพื่อเป'นสื่อการประชาสัมพันธ+
และเผยแพรภาพลักษณ+ของจังหวัดลําปาง ในปU 2561 ใหเป'นที่รูจักกันอยางแพรหลาย ขอให
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน ไดรวมกันรณรงค+และเป'นสวนหนึ่งของเจาบานที่ดีในการตอนรับ
นักทองเที่ยวตอไป
วาระลําปางปAนสุข : เมืองอารยสถาปAตย+ สวัสดิการทั่วถึง ฐานรากเขมแข็ง ลดความเหลื่อมล้ํา
แบงปAนความสุข
การสราง Model Lampang ที่เชื่อมโยงทั้งดานการทองเที่ยว การเกษตร สุขภาพ ภายใต
วาระลํ า ปางปA น สุข ลํ าปางทองเที่ ย ว และลํา ปางปลายทางฝA น เขาดวยกั น โดยประสานภาค
ประชารัฐเขารวมดําเนินการ
ขอใหนําเสนอยุทธศาสตร+การพัฒนาเมืองเกา 20 ปU หรือโครงการอนุรักษ+และพัฒนาเมือง
เกานครลําปาง นําเสนอตอที่ประชุมครั้งตอไปดวยเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาดาน
อื่น ๆ

หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการ/
หนวยงาน

-สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ลําปาง
-เทศบาลนครลําปาง
-สวนราชการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ประเด็นอื่น ๆ
7.1 การจัดเตรียมความพรอมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อยางเป'นทางการ สํานักงานจังหวัด
(ครม.สัญจร) ในเดือนธันวาคม 2561 ณ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ลําปาง และหนวยงาน
ไดรวมกันเตรียมขอมูล แผนงาน/โครงการใหผูวาราชการจังหวัด นําไปรวมประชุมและนําเสนอ ที่เกีย่ วของ
ขอมูลและความตองการในการพัฒนาจังหวัดลําปาง
7.2 ผูวาราชการจังหวัดลําปาง มีกําหนดเยี่ยมสวนราชการ และสถานศึกษาตาง ๆ ในพื้นที่ ทุกสวนราชการ/
จังหวัดลําปาง โดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา เนนย้ําใหทุกสวนราชการดูแลเรื่องความสะอาด หนวยงาน
ของสถานที่ราชการ โรงเรียน ทั้งหองน้ํา อาคาร และความเป'นระเบียบเรียบรอยโดยรอบ เพื่อ
ชูภาพลักษณ+ลําปางสะอาด ทั้งนี้ การดําเนินงานของแตภาคสวนอาจจะเชื่อมโยงกับงานจิตอาสา
ของแตละสวนในการรวมกันพัฒนาและดูแลสถานที่ราชการแตละแหงดวย
7.3 ขอใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยใหลด ทุกสวนราชการ/
เรื่ อ งการศึ ก ษาดู ง าน การซื้ อ ของทั้ ง ที่ เ ป' น วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ+ สํ า หรั บ การใชตราจั ง หวั ด หนวยงานที่ไดรับการ
ประกอบการจัดทําโครงการ ลักษณะงานที่เป'นงานตาม Function ใหใชตราของหนวยงาน จัดสรรงบฯ
(กรม) เป'นหลัก สํ าหรับโครงการที่เป' นงบพัฒ นาจังหวัด สามารถใชตราจังหวั ด/กลุมจังหวั ด
ตามความเหมาะสม
7.4 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ใหพิจารณาจัดจากพื้นที่อาคาร ลานอเนกประสงค+ที่มีอยูอยาง
เต็มที่ โดยไมเนนการใชเตนท+ ลักษณะกิจกรรมเนนใกลชิดชาวบานและชุมชน ไมมีพิธีเปoด ไมเนน
รูปแบบและพิธีการ โดยผูวาราชการจังหวัดจะไปพบปะชาวบาน และพี่นองประชาชนดวยตนเอง
ขอใหหัวหนาสวนราชการไดแนะนําตัวและภารกิจของหนวยที่นําออกไปบริการในพื้นที่ อําเภอ
เจาของพื้ น ที่ ใหแจงโครงการที่ ส วนราชการ/หนวยงาน เขาไปดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ใหพี่ น อง
ประชาชนไดรับทราบ สํานักงานพาณิชย+จังหวัดใหพิจารณาจัดธงฟ5าทุกครั้ง ผูสูงอายุที่มารับถุง
ยังชีพ เบี้ยยังชีพ ไมตองใหรอนาน ภาคเชาเป'นการประชุมและพบปะผูนําทองที่ทองถิ่นในพื้นที่
เนนการพู ด คุ ย งาน และการหารื อ การพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ภาคบายเป' น การลงพื้ น ที่
การเยี่ยมเยียนพี่นองประชาชน กลุมอาชีพ ฯลฯ

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดลําปาง
และสวนราชการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ลําดับ

ประเด็น
7.5 ขอใหตรวจสอบเรื่องความสะอาด และความเป'นระเบียบเรียบรอยของวัดและศาสน
สถานทั้งที่เป'นวัดทั่วไป และวัดที่เป'นแหลงทองเที่ยว เพื่อชวยเสริมภาพลักษณ+ทางการทองเที่ยว
ของจังหวัดอีกทางหนึ่ง

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

7.6 ขอให สํารวจพื้นที่ในลักษณะภูมิประเทศที่เป'นเนิน หรือที่ราบ และเสนทางคมนาคม
สะดวก ซึ่งจังหวัดมีแผนที่เพื่อปลูกดอกไม พรอมที่จะพัฒนาเป'นแหลงทองเที่ยว

-สํานักงานเกษตร
จังหวัด
-สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัด

กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดลําปาง โทร. 054-265014

