รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 1/๒๕๕8
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕8 เวลา ๑4.0๐ น.
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 4
-----------------------------------ผู้มาประชุม
คณะกรรมการส่วนที่ 1
๑. นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (ประธาน)
2. พ.อ.กาจน์ กอรี
(แทน) ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 32 (ที่ปรึกษา)
3. นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
4. พ.ต.นิพนธ์ บุตรกระจ่าง
(แทน) รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง (ฝ่ายทหาร)
5. พ.ต.ท.นิมิตร เอ๋ยานะ
(แทน) อัยการจังหวัดลําปาง
6. นางบรรณธนา บุญยวง
(แทน) ปลัดจังหวัดลําปาง
7. นางกุลรัตน์ ไชยพรม
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
8. นายศักด์ชัย ถนัดวณิชน์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําปาง
9. นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลําปาง
10. นายศรชัย อินต๊ะเทพ
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลําปาง
11. นายปริทรรศน์ ล่องชูผล
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
12. ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
13. นายพรหมมินทร์ สายนาคํา
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง
14. นางอําภา ศรีโพธิ์
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
15. นายถิรไชย แจ้งไพร
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)ลําปาง
16 นางสาวทิพย์วรรณ แปงสาย
(แทน) นายอําเภอเมืองลําปาง
17. นางกัลยารัตน์ นิลยกานนท์
(แทน) นายอําเภอเกาะคา
18. นางสาวนลินี ปวงแก้ว
(แทน) นายอําเภอห้างฉัตร
19.นายธนาวรรธน์ จันทรบุญมาวงศ์
(แทน) นายอําเภอเมืองปาน
20. ว่าที่ ร.ต.ธนากร จินจํา
(แทน) นายอําเภอแจ้ห่ม
21. นายธนชาติ มังจิต
(แทน) นายอําเภอวังเหนือ
22. ว่าที่ ร.ต.ศตวรรษ บุคนาค
(แทน) นายอําเภอเสริมงาม
23. นางจินตนา ทิพย์วงศา
(แทน) นายอําเภอแม่ทะ
24. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
(แทน) นายอําเภอสบปราบ
25. นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า
นายอําเภอแม่พริก
26. นายธวีชัย จริตงาม
(แทน) นายอําเภอเถิน
27. พ.ต.ประเสริฐ จันทร์เสนา
หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นทีร่ อยต่ออําเภอเมืองลําปาง
อําเภอเมืองปานและอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลําปาง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
28. ร.อ.วรพล แก้วบุญเรือง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ํา อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
29. น.ส.พรรณี การะกัน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
30. นางจันทร์สม เสียงดี
(แทน) นายกเทศมนตรีนครลําปาง
31. นายประสงค์ เรือนสอน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
/32. นางกนกวรรณ...

-232. นางกนกวรรณ สมานวงศ์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
33. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
34. นายชัยรัตน์ ทองใบ
ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง
35. นายศรีสะเกษ สมาน
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง
36. นางจุราพร จันทร์ขาว
ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดฯ
37. นางศิรเิ รือน สุประดิษฐ์อาภรณ์ ผู้แทนภาคประชาสังคม
38. ร้อยตรีชัย องค์ตระกูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม
39. นายสมยศ วงศ์เจริญ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
40. นางสาวธนิดา ต่อปัญญา
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําปาง สนจ.ลป.
41. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
หัวหน้ากลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ลป.
42. นางสาวเกศศิริ ศรีละมูด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.ลป.
คณะกรรมการส่วนที่ 2
2.1 คณะทํางานมิตดิ ้านสิง่ แวดล้อม (ดิน ป่า พัฒนาแหล่งน้ําและพลังงานทดแทน)
1) นายชินวัตร แก้วทอง
(แทน) ผูอ้ ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง
2) นางมนธิดา รัตนมณีอุดมเดช (แทน) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
3) นางธราภรณ์ ปักษาจันทร์ (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
4) นายเกษม สังข์ทอง
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
5) นางสาวพรนภา แลวลิต
(แทน) พลังงานจังหวัดลําปาง
6) นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา (แทน) ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 2
7) นางสาวชาลินี วัฒนวรรณะ (แทน) ผูอ้ ํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง
8) นายวัชระ เอกวิริยะโชติ
(แทน) ผูอ้ ํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลําปาง
9) นายไพรัช มณีงาม
(แทน) ผู้อาํ นวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
10) นายสุบิน คุ้มสลุด
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง
11) นายเทเวศร์ ส่วนบุญ
(แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานลําปาง
2.2 คณะทํางานมิตดิ ้านคุณภาพชีวติ (ศิลปาชีพ คนพิการ/คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์)
1) นายชุมพล กาไวย์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
2) พ.อ.กาจน์ กอรี
(แทน) ผูบ้ ัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
3) นายดํารงศักดิ์ จินากาศ
(แทน ) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง
4) นางสาวชนม์ฑิกาญจน์ วงค์รัตน์ (แทน) แรงงานจังหวัดลําปาง
5) นางสาวธัญวรัตน์ เชื้อสุวรรณ (แทน) ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
6) นายอรรถพล โลกิตสถาพร ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
7) นายไพทูลย์ นักปราชญ์
(แทน) ผู้อํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
8) นายเศกสันติ์ ทาตายุ
(แทน) ผูอ้ ํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10
9) นายประเสริฐ ฉิมจันทึก
ผู้อํานวยการศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลําปาง
10) นางกุลรัตน์ ไชยพรม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
2.3 คณะทํางานมิตดิ ้านเกษตร (เกษตรทฤษฎีใหม่)
1) นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลําปาง
2) นายสมรรถชัย ทองคําชุม (แทน) ประมงจังหวัดลําปาง
/3) นายภาสกร สินวงค์...

-33) นายภาสกร สินวงค์
4) นายสันติ พรพิพัฒน์สิริ
5) นายชูเกียรติ เทพสาร
6) นายยุทธการณ์ ไทยลา

(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอ้ ํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

2.4 คณะทํางานด้านมิติวถิ ีชีวิต (ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1) นายศรชัย อินต๊ะเทพ
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลําปาง
2) นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
3) นายสุธี ขันทอง
(แทน) สหกรณ์จังหวัดลําปาง
4) นางเกษสุนยี ์ สรรพกิจกําจร (แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลําปาง
5) นายธนาวุฒิ บัวละวงค์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
6) นายสรศักดิ์ ธนันไชย
(แทน) พาณิชย์จังหวัดลําปาง
7) นางพรทิวา ขันธมาลา
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
8) นางสาวฉันทนา ปัญญาเสน (แทน) ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
9) นางละไม เตชะสืบ
ผู้อํานวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ
10) นายศรชัย อินต๊ะเทพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
2.5 คณะทํางานมิตดิ ้านอื่นๆ (สอดคล้องกับพืน้ ที/่ ภูมสิ งั คม อาทิ การศึกษา โครงสร้างพืน้ ฐาน ความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ฯลฯ)
1) นายสมยศ วงศ์เจริญ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
2) นางชีวพร สุริยศ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑
3) นางรักษ์สุดา คําดี
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
4) นางจินดา สุวรรณชัญ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
5) นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช (แทน) ผูอ้ ํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลําปาง
6) นายชาตรี แขนงแก้ว
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทลําปาง
7) นายกฤชเทพ สุภัทร์วัน
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคลําปาง
8) นางจันทร์เพ็ญ นันทวงศ์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดลําปาง
9) นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง
คณะกรรมการส่วนที่ 3
1) นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
หัวหน้าศูนย์ประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง
2) นางบรรณธนา บุญยวง
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
3) นายศรชัย อินตะเทพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
4) นายสุกิจ อยู่นิยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
5) นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอห้างฉัตร
6) นายชุมพล กาไวย์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
7) นายปาณสิน สองแคว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลําปาง
/8) นายชวลิต ไชยวรรณ...

-48) นายชวลิต ไชยวรรณ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลําปาง
9) นายเทเวศร์ ส่วนบุญ
นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานลําปาง
10) นายมนัสพร เดชะวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
11) นางทรงนล กาศวิบูลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง
12) นางสาวธัญญ์รวี ธนศิริพูลภัทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง
13) นายสมพงษ์ ปิคอุด
นายช่างเทคนิคชํานาญงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง
14) นางสาวเกศศิริ ศรีละมูด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
15) นางนงลักษณ์ ใจปลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
16) นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
17) นางกมลทิพย์ จันทรานิมิตร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร
2. นายอําเภอแม่เมาะ
3. นายอําเภองาว
4. ประธานหอการค้าจังหวัดลําปาง
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
6. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
7. ประธานสภาวัฒนาธรรมจังหวัดลําปาง
8. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑ ลําปาง
9. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 (ลําปาง)
10. ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
11. ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง
12. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
13. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัยยา สุทธนะ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลําปาง)
2. นางสาวนริศรา ชุ่มธิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
3. นางสาวรัชนีกร ต๊ะม่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําปาง
4. นายพงษ์เดช กาวินชัย พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
เริ่มประชุมเวลา

๑4.0๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง
ประธานฯ
มาจากพระราชดําริจังหวัดลําปางครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2558 สืบเนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยได้ ใ ห้ จั ง หวั ด ขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ และ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงในภาค
การเกษตรและชนบท โดยให้ ป รั บ โครงสร้ า งและความรั บ ผิ ด ชอบงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
/1. แต่งตั้ง ทบทวน...

-51. แต่งตั้ง ทบทวน หรือปรับปรุงคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีอยู่เดิมทุกระดับในพื้นที่ ให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทุกภาคส่วน (ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา)
อาทิ คณะกรรมการประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ คณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระฯ) โดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
สําหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธานและพิจารณา
แต่งตั้งฝ่ายเลขานุการตามความเหมาะสมของภารกิจฯ
2. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริของจังหวัดภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด โดย
จัดให้มี เจ้าหน้ าที่ ผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทําหน้าที่เสมือนสํานั กงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระดับจังหวัด
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.ศ.2557-2560) รวมทั้งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงาน
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัด คณะกรรมการ
สนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และรับสนองพระราชดําริกระแสพระ
ราชดํารัสของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ในคราวเสร็จในพื้นที่
3. กรอบแนวทางการดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริของจังหวัด ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านคุณภาพชีวิต
มิติด้านการศึกษา มิติด้านวิถีชีวิตและมิติอื่นๆ(ตามความสอดคล้องกับพื้นที่/ภูมิสังคม)
4. การจั ดทํ าคํ าเสนอของบประมาณประจํ าปี พ.ศ.2560 ให้ ตั้ งงบประมาณ 10-20
ล้านบาท จากงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้สําหรับใช้ในการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สําหรับปี
พ.ศ.2559 ให้จังหวัดปรับแผนงาน/โครงการและเกลี่ยงบประมาณของจังหวัด เพื่อใช้ในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ไปพลางก่อน
5. รายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแนวพระราชดําริที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ และโครงการที่เกี่ยวกับพระราชดําริ
ต่างๆให้กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อประสานงานและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ สํานักราชเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันมาจาก
พระดําริ และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น
6. กรณีที่มีพระราชดําริ กระแสพระราชดํารัส ในคราวเสด็จพระราชดําเนินของพระบรมวงศานุว งศ์ ทุก พระองค์ใ นพื้ นที่ เ กี่ย วกั บ การพั ฒ นาและการบรรเทาความเดื อ ดร้อ นของ
ประชาชนในพื้ นที่ หรื อเรื่องอื่ น ใดให้ รายงานให้ กระทรวงมหาดไทยทราบโดยทันที และ
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานสนองพระราชดําริ กระแสพระราชดํารัส ดังกล่าวจนกว่า
จะดําเนินการแล้วเสร็จ
/7.โครงการทุนการศึกษา...

-67.โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือก ติดตามผลการเรียน ความเป็นอยู่ของผู้ได้รับทุนฯ
จนสําเร็จการศึกษาและภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าวส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศจังหวัดลําปาง
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง บางส่วนได้มีการขับเคลื่อนใน
ภารกิจปกติของหน่วยงานแล้ว บางส่วนได้มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุ กต์ ตามพระราชดําริ ซึ่งใช้แนวทางและกระบวนการของโครงการปิ ดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ โดยจังหวัดลําปางมีพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานร้อยละ 25 ของ
หมู่บ้านทั้งหมด คือ จํานวน 272 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 13 อําเภอ ซึ่งจะได้มีการหารือให้
เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดดังกล่าวในวาระการประชุมต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพือ่ ทราบ
2.1 ประกาศจั ง หวั ด ลํ า ปาง ลงวั น ที่ 16 ธั น วาคม 2558 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดลําปาง
เลขานุการฯ
จังหวัดลําปางได้มีคําสั่งที่ 562/2556 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม กํากับดูแลและขยายผลการดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดลําปาง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนในพื้นที่
จังหวัดลําปาง และคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 5475/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและ
การดํ า เนิ น งานตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจั ง หวั ด ลํ า ปาง เพื่ อ เป็ น องค์ ก รในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทในระดับ
จังหวัดและอําเภอ รวมทั้งเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย 272 หมู่บ้านครอบคลุมทุกอําเภอ
โดยใช้แนวทางการดําเนินงานของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริมาเป็น
กรอบแนวทางในการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นให้ ดี ขึ้ น เห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง ในปี 2559
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยให้น้อมนําและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งได้กําหนดกรอบ
แนวทางการดําเนินงานประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านคุณภาพชีวิต มิติ
ด้านการเกษตร มิติด้านวิถีชีวิต และมิติด้านอื่นๆ (ตามความสอดคล้องกับพื้นที่/ภูมิสังคม) และให้
พิจารณาแต่งตั้งหรือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจากคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม
แล้วให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
/จังหวัดลําปางได้ออก...

-7จังหวัดลําปางได้ออกประกาศจังหวั ดลําปาง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่อง
แต่งตั้ งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดลําปาง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 คณะกรรมการประสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา 7 ท่าน และคณะ
คณะกรรมการฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเป็นประธาน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
เป็นกรรมการและเลขานุการ นายอําเภอทุกอําเภอและส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ส่วนที่ 2 คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดลําปาง แบ่งเป็น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะทํางานมิติด้านสิ่งแวดล้อม คณะทํางาน
มิติด้านคุณภาพชีวิต คณะทํางานมิติด้านเกษตร คณะทํางานมิติด้านวิถีชีวิต และคณะทํางาน
มิติอื่นๆ อาทิ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งแต่ละคณะมีหัวหน้าส่วน
ราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องเป็นหัวหน้าคณะทํางาน
ส่วนที่ 3 สํานักงานศูนย์ ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดํ า ริ ฯ มี หั ว หน้ า ศู น ย์ ป ระสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปางมี
บุคลากรจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
2.2 สรุปผลการดําเนินงานการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ทีป่ ระยุกต์ตาม
พระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปางประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558

เลขานุการฯ

ตามที่รัฐบาลโดยการนําของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ.2557-2560 โดยกําหนดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ดําเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
ของหมู่บ้านทั่วประเทศ คือ จํานวน 24,086 หมู่บ้าน โดยกําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ไว้ 7 ด้าน ซึ่งยุ ทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้เน้นพื้นที่ (Area-based Approach) เป็นหลักและให้มีการบูรณาการการทํางาน
ในพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์หรือแผนชุมชนที่เกิดจากการระเบิดจากภายใน ตามแนวทางการพัฒนาตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดลําปางมีพื้นที่ดําเนินการ จํานวน 272 หมู่บ้าน
โดยผู้ ว่าราชการจั งหวั ดลํ าปางขณะนั้น (นายธานิน ทร์ สุภาแสน) ได้ม อบนโยบายในการ
ดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ และการดําเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
ณ บ้านผาปัง ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลําปาง และได้ Kick off ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา
โดยใช้แนวทางและกระบวนการของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริมาเป็น
กรอบแนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งได้แต่งตั้งองค์กรการขับเคลื่อนขึ้น 3 คณะ คือ
/1. คณะกรรมการอํานวยการ...

-81. คณะกรรมการอํานวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ 6 มิติการพัฒนา ตามโครงการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ นายอําเภอทุกอําเภอ เป็นคณะกรรมการฯ มีหวั หน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดําริ และการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
ลําปาง ซึ่งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ เป็น 3 โซนคือ พื้นที่โซนเหนือ ประกอบด้วย อําเภอเมืองปาน
แจ้ห่ม วังเหนือ และงาว มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางขณะนั้น (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
เป็นหัวหน้าคณะทํางาน พื้นที่โซนกลาง ประกอบด้วย อําเภอเมืองลําปาง เกาะคา ห้างฉัตร
แม่เมาะ และแม่ทะ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางขณะนั้น (นายมงคล สุกใส) เป็นหัวหน้า
คณะทํางาน และพื้นที่โซนใต้ ประกอบด้วย อําเภอเสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก
มีปลัดจังหวัดลําปางขณะนั้น (นายวีระเดช สมวรรณ) เป็นหัวหน้าคณะทํางาน
3. คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ และการ
ดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ จํานวน 13 อําเภอ
นอกจากนี้ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทํางานคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริจังหวัดลําปาง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้
เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
ทั้งนี้ ได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยเป็นไปตามกระบวนการ 8 ขั้นตอนซึ่ง
ปัจจุบันได้แผนฯ ครบถ้วนทั้ง 272 หมู่บ้าน และมีแผนงานโครงการมี 3 รูปแบบ คือ
1. โครงการที่ดําเนินการเองโดยหมู่บ้าน ซึ่งไม่ใช้งบประมาณ
2. โครงการที่ดําเนินการร่วมระหว่างหมู่บ้านกับ อปท. หรือส่วนราชการ โดยลักษณะ
ใช้แรงงานของชาวบ้าน อปท. หรือส่วนราชการสนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุ
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเนื่องจากเกินขีดความสามารถของหมู่บ้าน
เมื่อได้แผนงาน โครงการทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวแล้ว ได้กําหนดให้
1. ให้ดําเนินการตามโครงการที่แก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน (Quick win) ทั้ง 272
หมู่บ้าน ภายในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งโครงการที่ดําเนินการอาจเป็นโครงการทั้ง 3
ประเภทดังกล่าว คือ ทําเอง ทําร่วม หรือขอรับการสนับสนุน
2. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
นําเสนอเข้าข้อบัญญัติงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2559 โดย
ให้ส่งให้ อปท. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด งบประมาณของ
กรม กระทรวงต่าง ๆ (Function) ปี 2560 ให้จัดส่งให้สํานักงานจังหวัด ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2558 เพื่อให้คณะทํางานบูรณาการระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของ
ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 20 กระทรวง ดําเนินการบูรณาการแผนงาน/
โครงการของหมู่ บ้ า น เพื่ อ บรรจุ เ ข้ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนงบประมาณของ
Function กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดได้ส่งแผนฯ กรม กระทรวง ในส่วนกลางแล้ว แต่ยัง
ไม่มีรายละเอียดโครงการของปี 2560 จึงขอให้ส่วนราชการในพื้นที่ได้ประสานงานเพื่อใน
/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

-9ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะได้มีงบประมาณดําเนินการใน 272 หมู่บ้าน ซึ่งข้อจํากัด
ของแผนฯ ที่ได้ดําเนินการยังของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของแผนฯ
สรุปแผนงานของทั้ง 272 หมูบ่ ้าน ใน 13 อําเภอ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 มีดังนี้
1. จํานวนครัวเรือนทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร์ 57,643 ครัวเรือน ทําการสํารวจ
ครัวเรือนที่มีอยู่จริง จํานวน 44,186 ครัวเรือน
2. แผนงาน Quick win ในปี 2558 ที่ดําเนินการระหว่างห้วงจัดทําแผนจนถึงวันที่
30 กันยายน 2558 โดยเป็นโครงการที่ดําเนินการเองโดยหมู่บ้าน จํานวน 264 โครงการ
งบประมาณ 880,500 บาท เป็นโครงการที่ดําเนินการร่วมระหว่างชาวบ้านกับส่วนราชการ
จํานวน 384 โครงการ งบประมาณ 82,710,955 บาท
3. แผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ในปี 2559 จํานวน 1,556
โครงการ งบประมาณ 525,549,795 บาท
4. แผนงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560
- ในส่วนของ อปท. จํานวน 1,304 โครงการ งบประมาณ 515,932,762 บาท
- ในส่วนของงบกรม (Function) จํานวน 723 โครงการ งบประมาณ
487,190,330 บาท
- ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัด จํานวน 334 โครงการ งบประมาณ
508,106,470 บาท
จากการประมวลผลการติดตามการทํางานของทีมงานอําเภอ ทีมงานหมู่บ้านในทุก
อํ า เภอแล้ ว ทราบว่ า ปั ญ หาสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานการจั ด ทํ า แผนนั้ น ยั ง มี ค วาม
จําเป็นต้องเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ทีมงานในทุกระดับ เพื่อที่จะทําให้การดําเนินงานตามแผน
เกิดความยั่งยืน ดังนั้น จังหวัดลําปางจึงได้ดําเนินการเพิ่มศักยภาพให้แก่ทีมงานทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้านของจังหวัด
ลําปาง โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดํ า ริ จัง หวั ด ลํ า ปาง ที่บ้า นถ้ํา หมู่ 1 ต.ทุ่ง กว๋า ว อ.เมื องปาน เมื่อวัน ที่ 22
กรกฎาคม 2558 และได้จัดอบรมให้ความรู้ตามกระบวนการแนวทางโครงการปิดทองหลั ง พระฯ ทั้ ง 8 ขั้ น ตอน เพื่ อ สร้ า งที ม วิ ท ยากรครู ก. ให้ แ ก่ ที ม อํ า เภอ ผู้ เ ข้ า อบรม
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการระดับจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 16 ส่วนราชการ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ระดับอําเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน จํานวน 3 รุ่น ๆ ละ 40 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2558 และรุ่นที่ 3
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 โดยเฉพาะในรุ่นที่ 3 มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดตรัง ขอเข้าร่วม
สังเกตการณ์และฝึกอบรมด้วย จํานวน 9 คน
ผู้แทน มทบ.32

การจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริในปีงบประมาณ 2558
ที่ผ่านมาเป็นกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกันกํากับดูแล
โดยใช้แนวทางของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริไปดําเนินการ
/ฝ่ายเลขานุการฯ...
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กระบวนการจัดทําแผนชุมชน/หมู่บ้านที่ดําเนินการไม่ได้ทําทุกหมู่บ้านของพื้นที่จังหวัด
ลําปาง แต่ดําเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 25 % คือ จํานวน 272 หมู่บ้าน ซึ่งกําหนดโดย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยซึ่งในระดับหมู่บ้านชาวบ้านต้องทําเองโดยเป็นอาสาสมัคร
พัฒนา มีส่วนราชการอําเภอ ตําบล อปท.เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทีมวิทยากรได้รับการอบรมใน
กระบวนการจัดทําแผนฯ จากบ้านห้วยปุก จังหวัดน่าน
รับทราบ
2.3 โครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและ
การดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปางประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

เลขานุการฯ

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยใช้กรอบแนวทางการดําเนินงานซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ
ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านคุณภาพชีวิต มิติด้านการเกษตร มิติด้านวิถีชีวิต และมิติ
ด้านอื่นๆ (ตามความสอดคล้องกับพื้นที่/ภูมิสังคม) รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด ตลอดจนให้จัดตั้งงบประมาณ
10-12 ล้ า นบาท จากงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งจังหวัดลําปาง
ได้อนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด) เพิ่มเติม โดยให้ดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ลําปาง งบประมาณ 2,000,000 บาท โดยมีสํานักงานจังหวัดลําปางเป็นหน่วยงานหลัก
ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง
อําเภอทุกอําเภอและส่วนราชการระดับอําเภอทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชน เป็นหน่วยสนับสนุน ซึ่งในระดับอําเภอได้
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการฯ โดย
จัดสรรให้ตามจํานวนหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 3,000 บาท จํานวน 272 หมู่บ้าน
เป็นเงิน 816,000 บาท ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้ทุกอําเภอดําเนินการตามโครงการและให้
บรรลุ เ ป้ า หมายตามตั ว ชี้ วั ด และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง ที่ ลป
0017.2/ว 28045 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การมอบอํานาจในการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ
ให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว ซึ่ ง งบประมาณที่ จั ด สรรให้ ห มู่ บ้ า นเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ขั บเคลื่ อ นการดํา เนิ นงานตามแผนฯ ภายใน 3 ปีใ ห้ถึ งระดั บ อยู่ร อด ทุก หมู่ บ้า นมีก าร
ดําเนินงานตามแผนฯ อย่างน้อยร้อยละ 10 และให้มีหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางโครงการ
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อําเภอละ 1 หมู่บ้าน
/มติทปี่ ระชุม...
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รับทราบการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ทีป่ ระยุกต์
ตามพระราชดํ าริแ ละการดํา เนิน งานตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงจัง หวัด
ลํ า ปางประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 โดย สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ลํ า ปางเป็ น
หน่วยงานหลัก ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง อําเภอทุกอําเภอและส่วนราชการระดับอําเภอทุกส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชน
เป็นหน่วยสนับสนุน ทั้งนี้ ให้ทุกอําเภอใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผนฯ ของหมู่บ้านเป้าหมาย 272 หมู่บ้านให้ได้ร้อยละ 10 ของ
แผนงานโครงการทุกรูปแบบที่กําหนดไว้

2.4 ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและขยายผล
การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดา้ นต่างๆของส่วนราชการ
ในพืน้ ที่จังหวัดลําปาง
1) โครงการพัฒนาพืน้ ที่รอยต่ออําเภอเมืองลําปางอําเภอเมืองปานและอําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หัวหน้าชุดปฏิบตั กิ าร
โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการฯ จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน
โครงการพัฒนา
มีแผนงานหลักการดําเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น ๔ แผนงาน
1. งานอํานวยการและประสานงาน
พืน้ ที่รอยต่อฯ
2. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร แบ่งเป็น 6
กลุ่มงาน คือ
- งานเครื่องปั้นดินเผา เป็นการดําเนินงานฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแก่กลุ่มสมาชิก
ในการผลิตชิ้นงาน เป็นประเภทของที่ระลึก แจกันขนาดรูปทรงต่างๆ
- งานแกะสลักไม้ งานที่ดําเนินการได้แก่ ฝึกอบรมสมาชิกจัดทําผลิตภัณฑ์ให้มี
ลักษณะ และรูปแบบให้มีความหลากหลาย เช่น การแกะสลักจากตอไม้ แกะสลักภาพ
รูปปลาในจินตนาการ รูปสัตว์ และภาพลักษณะนูนต่ํา/ภาพ ลอยตัว โดยชิ้นงานส่งไปยัง
กองศิลปาชีพ
- งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการปลูกหม่อน/เลี้ยงไหม โดยเฉลี่ย ๔ รุ่น/ปี ซึ่งเส้น
ไหมที่ ได้ จากการเลี้ ยงไหมจั ดส่งไปยังกองศิลปาชีพเพื่อประเมินราคาค่าตอบแทนให้
สมาชิก
- กลุ่มเลี้ยงผึ้ง โดยดําเนินการส่งเสริม กํากับดูแล ให้คําแนะนํากลุ่มสมาชิกในการ
เลี้ยงและขยายพันธุ์ผึ้ง ซึ่งผลผลิตน้ําผึ้งจําหน่ายในพื้นที่ และจัดส่งไปยังกองศิลปาชีพเพื่อ
ประเมินราคา
- งานทอผ้า สมาชิก จํานวน 263 คน รับเส้นด้ายจากกองศิลปาชีพ เพื่อทอผ้าและ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกองศิลปาชีพและมอบเงินพระราชทานตอบแทนค่าผลิตภัณฑ์ให้กับ
กลุ่มราษฎร
- งานปักผ้าด้วยมือ ที่ดําเนินการ ได้แก่ กํากับ ดูแลกลุ่มราษฎร ผลิตชิ้นงานส่วน
ใหญ่เป็นงานที่ได้รับรูปแบบลายปักจากกองศิลปาชีพ (งานการบ้าน) ได้แก่ ลายภาพวิว
ธรรมชาติ ลายภาพสัตว์ และอื่นๆ แบบออกเป็นงานขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก
ตามความสามารถของราษฎร โดยชิ้นงานจัดส่งไปยังกองศิลปาชีพฯ เพื่อประเมินราคา
/3. แผนงานป้องกัน...
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3. แผนงานป้องกันดูแลรักษาป่า รับผิดชอบพื้นที่รอยต่อ 3 อําเภอ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้ช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่
4. แผนงานการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน มวลชน ในการดูแลรักษาป่า จัดกิจกรรม
รณรงค์ปลุกจิตสํานึกในการรักษาป่าไม้
งบประมาณค่าผลิตภัณฑ์ที่กองศิลปาชีพมอบให้แก่สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ปี พ.ศ.
2558 (เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558)
ปัญหาทีส่ ําคัญคือปัจจุบันฝั่งตรงข้ามอ่างเก็บน้ําห้วยเป็ง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ําได้มี
กระบวนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
ขอให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานป่าไม้ช่วยไปตรวจสอบดูแลพื้นที่ดังกล่าวด้วย

2) โครงการพัฒนาบ้านแม่ตา๋ํ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
หัวหน้าชุดปฏิบตั กิ าร
โครงการพัฒนา
พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๔ ตําบลเสริมกลาง อําเภอ
บ้านแม่ต๋ําฯ
เสริมงาม ซึ่งในโอกาสนั้นได้ทรงทราบจาก พระครูโสภณฯ เจ้าคณะอําเภอเสริมงามว่ามี
หมู่บ้านแม่ต๋ํา ที่มีราษฎรยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ภูมิประเทศเป็นภูเขา ราษฎรดํารงชีพ
ด้วยการรับจ้างตัดไม้ เลื่อยไม้ออกขาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงทราบ จึงเสด็จไปทอดพระเนตรสภาพหมู่บ้านในวันนั้น และทรงรับสั่งให้ท่านผู้หญิง
สุประภาดา เกษมสันต์ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ดําเนินการตรวจสภาพพื้นที่อย่างละเอียด
และทรงโปรดให้นําโครงการศิลปาชีพพิเศษ มาช่วยเหลือเพื่อเป็นการเสริมรายได้และ
อาชีพสุจริตให้แก่ราษฎร ปัจจุบันมีแผนดําเนินงาน ดังนี้
1. งานอํานวยการและประสานงานโครงการฯ
2. แผนงานโครงการศิลปาชีพ
3. โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
4. โครงการฟาร์มตัวอย่าง
แผนงานกลุ่มศิลปาชีพมี 4 กลุ่มงาน สมาชิก 102 คน สําหรับงบประมาณที่ได้รับจาก
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นําส่งกองศิลปาชีพฯ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน
2558
- กลุ่มงานเครื่องปั้นดินเผา
เป็นเงิน 262,326 บาท
- กลุ่มงานแกะสลัก
เป็นเงิน 322,100 บาท
- กลุ่มงานทอผ้า (ผ้าไหมและผ้าฝ้าย)
เป็นเงิน 391,570 บาท
- กลุ่มงานจักสาน
เป็นงาน 28,380 บาท
สําหรับงบประมาณที่เบิกจ่ายจากกองศิลปาชีพฯ ประจําปีงบประมาณ 2558
จํานวน 6,264,775.97 บาท
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย กรม
วิทยาศาสตร์ ได้สนับสนุนเครื่องกวนน้ําดิน ขนาด ๑๐๐ กก. ๑ เครื่อง/เครื่องกวนปูน
แบบปรับความเร็วได้ ๑ เครื่อง /ตู้พ่นเคลือบ ๑ เครื่อง/รางบดน้ําดิน ๑ เครื่อง/เครื่องกลึงปูน
๑ เครื่อง และบอลมิลค์ ๕๐ กก. ๑ เครื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลําปาง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อทําการฝึกอบรมหลักสูตร“การขึ้นรูปด้วยจิ๊กเกอร์”และหลักสูตร
“การทําบรรจุภัณฑ์” จํานวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มกราคม 2558 และ
/องค์การบริหารส่วน...

-13องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง สนับสนุนงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ในการ
ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงฝึกงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ปรับปรุงภูมิทัศน์
สําหรับแผนการดําเนินงานในห้วงมกราคม 2559 จะจัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ ,
งานศิลปาชี พ และงานการเกษตร จํ านวน ๓๑,๒๐๐ บาท และจัดอบรมให้ความรู้
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จํ า นวน ๑๑,๖๐๐ บาท รวมทั้ ง สิ้ น ๔๒,๘๐๐ บาท
กิจกรรมในส่วนของโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ประกอบด้วย การปลูกป่าเสริม
ธรรมชาติ ห้องเรียนศึกษาธรรมชาติ การเพาะชํากล้าไม้ โรงสีขาวพระราชทาน ฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น การทําเตาถ่านเจ้าสัว การป้องกันไฟป่า การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การสาธิตการ
ปลูกผักหวาน การปลูกพืชสมุนไพร และการป้องกันรักษาป่าไม้และประชาสัมพันธ์ สําหรับ
กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ํา จะเป็นกิจกรรมด้านไม้ผลและพืชผักตามฤดูกาล
กิ จ กรรมด้ า นปศุ สั ต ว์ / ประมง ซึ่ ง ยอดจํ า หน่ า ยผลิ ต ผลและแปรรู ป โดยรวม จํ า นวน
600,000 บาทต่อปีความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ําฯ ที่ผ่านมาในภาพรวม
สามารถดําเนินการพัฒนาโครงการฯ ในแผนงานต่างๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่กําหนดไว้ ปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ ก่อนจัดตั้งโครงการฯ ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ
๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งนับว่าเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรบ้านแม่ต๋ําและหมู่บ้านใกล้เคียง
ผู้แทน มทบ.32
มทบ 32. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อกํากับ
ดูแล ทั้ง 2 โครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ให้มี
อาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น และการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของ
ชุ ม ชน ซึ่ ง ในเรื่ อ งการป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ทํ า ลายป่ า ไม้ และการฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ ทั้ ง
2 โครงการพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ขณะเดียวกันการดําเนินโครงการฯ มีนโยบายที่จะ
ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะมีการประเมินผลใน 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ประเพณี
3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา
ผู้แทนโครงการ
การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ
ชลประทานลําปาง และการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี พ.ศ.2560 จากการตรวจสอบใน
เบื้องต้นมี 2 โครงการ คือ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยชมพู งบประมาณ 2 ล้านบาท
และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําแม่ไพร งบประมาณ 2 ล้านบาท โครงการที่เข้าบรรจุแผน
ปี 2563 มี 2 โครงการ คือ โครงการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านหัวเสือ ตําบล
หัวเสือ อําเภอแม่ทะ งบประมาณ 16 ล้านบาท และโครงการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า
บ้านห้วยมะเกลือ งบประมาณ 14 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 โครงการอ่างเก็บน้ํา
ห้วยสองแคว งบประมาณ 20 ล้านบาท
4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ปรึกษานายก
เทศบาลนครลําปางมีโครงการสํารวจไม้ใหญ่ที่หายาก ชื่อโครงการไม้หมายเมืองซึ่ง
เทศมนตรีนคร
อยู่ระหว่างนําเสนอเพื่อเข้าโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ลําปาง
สยามบรมราชกุมารี เป็นการจัดทําจุดพิกัดไม้ และชื่อทางวิทยาศาสตร์ ประมาณ 200 ชนิด
โดยให้ชุมชนสํารวจทุกวันพุธ เทศบาลฯ จะออกไปติดตามงาน อาทิ ต้นขะจาว ที่หน้าวัด
ท่าคราวน้อย ต้นมะขามใหญ่ที่ประตูม้า ต้นฉําฉาหน้าวัดปงสนุก เป็นต้น
/5) โครงการ...

-145) โครงการ To Be Number One
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
มีการจัดประชุมคณะกรรมการ To Be Number One จังหวัดลําปาง ไปแล้ว
สุขภาพ สสจ.ลป. 1 ครั้ง และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซด์ ๒ เว็บไซต์ ติดตั้ง Cut Out
จํานวน ๔ จุด คือ บริเวณหน้าสํานักงานสาธารณจังหวัดลําปาง บริเวณสี่แยกสนามบิน บริเวณ
หน้ าสํ านั กงานสาธารณสุ ข อํ าเภอเมื อ งลํ าปาง และบริ เวณหน้ าวั ดศรี ร องเมื อง จั ด ทํ า
สติ๊ ก เกอร์ จดหมายข่ า ว จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ผ่ า นเวที ห มออนามั ย ครอบครั ว และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนให้รับรู้การดําเนินโครงการฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
โครงการฯ รวมทั้ง ร่ว มกับ สํา นัก งานแรงงานจัง หวัด ประชาสัม พัน ธ์โ ครงการในสถาน
ประกอบการต่างๆ นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ประกวด TO BE NUMBER ONE
Teen Dancercise Thailand Championship 2016 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ โดย
ส่งเข้าประกวด 3 รุ่น โดย รุ่น Junior ส่ง 2 ทีม ได้รับชมเชย 1 ทีม คือ ทีม “Hug you
เด้อ Future Kids” ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
และโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รุ่น Pre-Teenage ไม่ได้รับรางวัล
สําหรับรุ่นTeenage จากโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยเป็นเงินและโล่รางวัล ส่วน
สถาบันสอนเต้น AFS At First Sight ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของภาคเหนือ โดย
จะเข้าประกวดระดับประเทศในวันที่ 23-24 มกราคม 2559 สําหรับแผนดําเนินงาน
ต่อไปในส่วนของกิจกรรมในชุมชนจะมีการขับเคลื่อนใน 16 หมู่บ้าน 13 อําเภอ โดยใช้
งบประมาณพัฒนาจังหวัดลํ าปาง ในสถานศึกษาจะขั บเคลื่อนในสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาทั้ง 3 เขต เลือกเขตละ 2 โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
35 จํ า นวน 2 แห่ ง ในส่ ว นของสถานประกอบการอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาร่ ว มกั บ
สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สําหรับกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม
2559 จะมี กิจ กรรมคั ดเลื อกเยาวชนหนุ่ม หล่อสาวสวย อายุ 15-19 ปี บุ ค ลิกดีเข้ า
ประกวด To Be Number One Idol ประกวดที่ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 และจะคัดเลือกวันที่ 25 มกราคม 2559
6) โครงการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษานายก
ในนามของประธานชมรมรักในหลวงจังหวัดลําปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิบุคคล
เทศมนตรีนคร พอเพียง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ปัจจุบันมีสมาชิก 3,100 คน วัตถุประสงค์การ
ลําปาง
ก่อตั้งเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาใน
ชีวิตประจําวันและการทํางาน และปกป้องเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแล้ว
บางส่วน และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดประชุมประธานชมรมทั่วประเทศ ซึ่ง
ได้ให้ความสําคัญการสร้างผู้นําแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน โดยจะร่วมกับจังหวัดคัดเลือก
แกนนํ า จัง หวั ด ละ 4 คนเข้ า อบรม ซึ่ ง มู ล นิ ธิฯ ร่ ว มกั บ โครงการพลั ง ปั ญ ญามิ ติใ หม่ข อง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งศาสตร์ ข องพระราชาและศาสตร์ ส ากล กรอบการดํ า เนิ น งาน คื อ
ทําอย่างไรจะปรับทัศนคติของสมาชิกที่ถูกต้องในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และ หลักการ
คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี ค วามสมดุ ล และสั ม พั น ธ์ กั บ ธรรมชาติ อี ก กิ จ กรรม คื อ ร่ ว มกั บ
สํ า นั ก งาน กปร. ในแนวทางของเศรษฐกิ จ ทฤษฎี ใ หม่ แ ละการลดรายจ่ า ยเพิ่ ม รายได้
จะนําไปสู่การคิดโครงการตามพระราชดําริในพื้นที่ต่างๆ และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนั้นได้
ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรกุลแต่ละจังหวัด เรื่อง การวางแผนการเงิน เรื่อง เคล็ดลับและเคล็ด
/ไม่ลับของเศรษฐกิจพอเพียง...
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จิตสํ านึ กคุ ณธรรมเพื่ อ ให้แ ก่ บ้านเมือง ซึ่งมีการดําเนินการที่ โรงเรี ยนสบปราบ 1 แห่ ง
สํ า หรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องแกนนํ า ที่ จ ะคั ด เลื อ ก 4 คน คื อ อายุ ไ ม่ เ กิ น 65 ปี มี พื้ น ที่ ทํ า
การเกษตรของตนเอง และทําไร่มาไม่น้อยกว่า 1-10 ปี ไม่รับเงื่อนไขของโครงการอื่น โดย
มูลนิธิฯ จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดประมาณคนละ 200,000 บาท ในส่วนสมาชิกของ
มูลนิธิฯ จะมีการประเมินผลเมื่อผ่านการฝึกอบรม และจะขอความร่วมมือกับภาคราชการ
ในการคัด เลื อ กกลุ่ม เป้า หมายอํา เภอละ 100 คน เพื่อขยายเครื อข่ายการพัฒ นาตาม
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะประเมินเรื่อง 3 ห่วงโช่ 2 เงื่อนไข คือ หลักของความ
พอประมาณ มีเหตุ ผ ล มีภูมิคุ้มกันที่ ดี และ 2 เงื่อนไขเรื่องความรู้ และคุณธรรม เพื่ อ
เป้าหมายการพัฒนาชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาที่มี
ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 การดํ า เนิ น งานตรวจสอบสถานะแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต าม
พระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปางให้
เป็ น ไปตามคู่ มื อ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอพี ย งในภาค
การเกษตรและชนบทและด้านความมั่นคง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เลขานุการฯ
กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสํานักนายกรัฐมนตรีว่าคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลในคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็น
ประธานได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นว่า “เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคการเกษตรและชนบท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกระดับกระทรวงมหาดไทย
ควรกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนและกํากับดูแลการดําเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับ
กรมพัฒนาชุมชนในทุกระดับ จึงขอความร่วมกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นกลไกหลักในการสั่งการและบูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด สําหรับการขับเคลื่อน
โครงการในระดับอําเภอควรมอบหมายให้นายอําเภอรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน กระบวนการ ที่กําหนดไว้ในคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทและด้านความมั่นคง รวมทั้งการพิจารณาการใช้จ่าย
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด” และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคการเกษตร
และชนบทเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดและเกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกระดับ
จึงให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1) แต่งตั้ง ทบทวน หรือปรับปรุงคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีอยู่เดิมทุกระดับในพื้นที่ ให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทุกภาคส่วน (ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา)
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวั ดที่ ได้ รับมอบหมายเป็ นประธาน และหัวหน้ าสํ า นั กงานจังหวัด เป็น กรรมการและ
เลขานุการ สําหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธานและ
/พิจารณาแต่งตั้ง...
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กรรมการฯ เป็นไปตามคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบทและด้านความมั่นคง
2) การเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่ อขอรับการสนั บสนุนงบประมาณ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริม
การขับเคลื่อน ฯ และให้รับรองว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินการจากแหล่งงบประมาณอื่นใด รวมทั้งการบริหารงบประมาณต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ประหยัด เรียบง่าย โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า
ในการดําเนินการ และสามารถวัดผลสําเร็จของโครงการได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องมาจาก
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการ
“ระเบิดจากข้างใน” โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ ยกเว้น การ
ดําเนินการที่เกินศักยภาพของประชาชนจึงจะใช้วิธีการจ้างเหมา และโครงการต้องผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้านด้วย
เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น งานตามคู่ มื อ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาคการเกษตรและชนบทและด้ า นความมั่ น คงดั ง กล่ า ว
กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างให้จังหวัดศึกษาทําความเข้าใจในกระบวนการและอยู่ระหว่าง
กําหนดวัน Kick off ซึ่งคาดว่าจะจัดภายในเดือนมกราคม 2559 รวมทั้งรายละเอียดใน
การดําเนินงานอีกหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการหารือกับส่วนราชการส่วนกลาง อาทิ ช่อง
ทางการนําเสนอแผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานดําเนินการในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชน หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น จังหวัดจึงขอให้ทุกอําเภอ
ดํ า เนิ น การตามแนวทางและคู่ มื อ ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง ตรวจสอบประเมิ น ผลสถานะของ
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ทั้ง 272 หมู่บ้าน ตลอดจนข้อมูลหลักฐานแบบสํารวจ
เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทางกายภาพ รายงานการประชุม หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้ง
แผนงานโครงการตามแผนฯ ทั้งหมดได้ดําเนินการเอง หรือได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง
งบประมาณต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 , 2559 หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนการ
เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณปี 2560 จากแหล่ง ต่ า งๆ สํ าหรั บ การขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทฯ จาก
สํานักงาน กปร. จะต้องนําโครงการจากแผนฯ ของหมู่บ้านมาจัดทํารายละเอียดซึ่งต้อง
เป็นไปตามคู่มือ ทั้งนี้ จังหวัดจะชี้แจงหลังจากที่ส่วนกลางได้ชี้แจงแนวทางดําเนินการแล้ว
ซึ่งการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย จํานวน 272 หมู่บ้าน ของจังหวัด
ได้มีการ Kick off มาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยใช้กระบวนการของโครงการปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริข้างต้น ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมยืนยันหมู่บ้านเป้าหมายทั้ง
272 หมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการการประชุมพิจารณาระดับพื้นที่/ชุมชน และอําเภอแล้ว
เพื่อจะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงาน กปร.ต่อไป
บัญชีรายชื่อ 272 หมู่บ้านเป็นบัญชีเดิมของปี 2558 ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครมี
รองปลัดเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 3 หมู่บ้านอยู่ในบัญชีนี้หรือไม่
/ฝ่ายเลขานุการฯ...
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อําเภอเมืองลําปางมีจํานวนหมู่บ้านเป้าหมาย 39 หมู่บ้าน ในส่วนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
มี 5 หมู่บ้าน คือ บ้านลําปางกลางตะวันตก ศาลาดอน หัวฝาย อิ่วเมียน และหนองห้า
ตะวันออก ซึ่งจะได้รับเงินจัดสรรหมู่บ้านละ 3,000 บาท เพื่อไปทบทวนกระบวนการ ซึ่ง
ขอให้เก็บหลักฐานในการดําเนินงานให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันในการมีกระบวนการและขั้นตอน
ที่ถูกต้องของโครงการปิดทองหลังพระฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและยืนยันการขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาคการเกษตรและชนบทและด้ า นความมั่ น คง จํ า นวน 272
หมู่บ้าน โดยใช้กระบวนการของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ซึ่ง
ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากระดับพื้นที่/ชุมชน ตําบลและอําเภอแล้ว โดยขอให้ทุก
อําเภอตรวจสอบประเมินผลสถานะของแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ทั้ง 272
หมู่ บ้ า น ตลอดจนข้ อ มู ล หลั ก ฐานแบบสํ า รวจเศรษฐกิ จ สั ง คม ข้ อ มู ล ทางกายภาพ
รายงานการประชุม หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งแผนงานโครงการตามแผนฯ ที่ได้
ดําเนินการเอง หรือได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 , 2559 หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพของ
แผนฯ รวมทั้งการจัดเตรียมทํารายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับคู่มือการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทและด้านความมั่นคง
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3.2 การคัดเลือกหมู่บ้านนําร่องขยายผลตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริของอําเภอต่างๆ จํานวน 13 หมู่บ้าน ในปี 2559
จังหวัดได้อนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนงาน
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด) เพิ่มเติม เพื่อดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดลําปาง ปี 2559 งบประมาณ 2,000,000 บาท โดย สํานักงานจังหวัดลําปางเป็น
หน่วยงานหลัก ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ภาคเอกชนทุกแห่ง อําเภอทุกอําเภอและส่วนราชการระดับอําเภอทุกส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชน เป็นหน่วยสนับสนุน ซึ่งใน
ระดั บ อํ า เภอได้ จั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามวั ตถุ ประสงค์
โครงการฯ โดยจัดสรรให้ตามจํานวนหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 3,000 บาท จํานวน 272
หมู่บ้านเป็นเงิน 816,000 บาท และได้กําหนดให้ทุกอําเภอจัดทําหมู่บ้านพื้นที่ขยายผลตาม
แนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริต้นแบบ อําเภอละ 1 หมู่บ้าน โดย
ให้ทุกอําเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเพื่อดําเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนตามแนวทาง
โครงการปิดทองหลังพระฯ ที่มีการบูรณาการการทํางานมีความเข้มแข็งและความพร้อมใน
การดําเนินงาน โดยนําเสนอให้จังหวัดพิจารณา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 ทั้งนี้
เพื่ อ จั ง หวั ด จะได้ ใ ห้ ค ณะทํ า งานศู น ย์ ป ระสานงานฯ (วิ ท ยากรจั ง หวั ด )และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าไปร่วมบูรณาการแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการดําเนินงานของหมู่บ้าน
ต้นแบบในแต่ละอําเภอให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ที่ปรึกษาคณะ
ได้มีโอกาสเข้ารับขับเคลื่อนโครงการฯ เมื่อปี 2558 ปัญหาที่พบของหมู่บ้าน คือ การ
กรรมการฯ
เรียนรู้ของหมู่บ้านแต่ละระดับไม่เท่ากัน หมู่บ้านใดที่มีองค์ความรู้ก็จะขับเคลื่อนไปได้เร็ว
(นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง)
/แตกต่างกันไป...

-18แตกต่างกันไปตามบริบทหมู่บ้าน ซึ่งองค์ประกอบ/ปัจจัยในการขับเคลื่อนต้องมีการทบทวน/
ปรับปรุง ซึ่งแผนฯปี 2559 อําเภอต้องกับไปทบทวนรายละเอียดและความคุ้มค่าในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากคิดครอบคลุมตั้งแต่แรกความสําเร็จก็มีมากขึ้น
อําเภอต้องคัดเลือกบ้านที่มีความพร้อม 1 หมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านที่เหลือต้องขับเคลื่อนไปด้วย
เพื่อความต่อเนื่องซี่งกระบวนการขับเคลื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายผมจะใช้ประสบการณ์การทํางาน
เข้ามีช่วยเหลือในการบริหารจัดการขับเคลื่อนอีกทางหนึ่ง
มติที่ประชุม
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เห็นชอบให้ทุกอําเภอคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ 1 หมู่บ้าน ที่มีการบูรณาการการ
ทํางานมีความเข้มแข็งและความพร้อมในการดําเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอน
ของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ โดยนําเสนอให้จังหวัดพิจารณา
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อจังหวัดจะได้ให้คณะทํางานศูนย์ประสานงานฯ
(คณะวิทยากรจังหวัด )และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปร่วมบูรณาการแผนงาน/โครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบในแต่ละอําเภอให้เป็นรูปธรรมต่อไป
3.3 การจัดทําระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่จังหวัดลําปาง
จังหวัดได้จัดตั้งสํานักงานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ รวมทั้งการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ
หรือ การขยายผลพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง (พ.ศ.2557-2560) มีหัวหน้าศูนย์ฯ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านศู น ย์ รวมทั้ ง สิ้ น 20 คน เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดําริ หรือ การขยายผลพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ การ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในภาคการเกษตรและชนบทและด้ า นความมั่ น คง (พ.ศ.2557-2560) ที่
ดําเนินการในจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริยังไม่เป็นเอกภาพเห็นควรมีการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่จังหวัดลําปาง อาทิ ฐานข้อมูลหมู่บ้าน
ตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระฯ 272 หมู่บ้าน ฐานข้อมูลแหล่งน้ําตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฐานข้อมูลการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ต้น โดยในเบื้องต้นขอความร่ วมมือจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องได้ แจ้งข้อมูล
โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ค วรรวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มู ล ซึ่ ง สํ า นั ก งานศู น ย์ ป ระสานงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จะได้ประชุมคณะทํางานใน
การออกแบบฐานข้อมูล และรายละเอียดที่สําคัญที่ควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
/มติทปี่ ระชุม...
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ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พื้นที่จังหวัดลําปาง อาทิ ฐานข้อมูลหมู่บ้านตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระฯ
272 หมู่บ้าน ฐานข้อมูลแหล่งน้ําตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฐานข้อมูล
การดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือ
จากส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องที่ควรรวบรวมเป็น
ฐานข้อมู ลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ ซึ่ง สํานักงานศูนย์ป ระสานงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จะได้ประชุมคณะทํางานฯ
เพื่อออกแบบฐานข้อมูล และรายละเอียดที่สําคัญ ที่ควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุม

เวลา ๑6.3๐ น.
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