รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 1/๒๕๕9
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา ๑4.0๐ น.
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 4
-----------------------------------ผู้มาประชุม
คณะกรรมการส่วนที่ 1
๑. นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (ประธาน)
2. นางสาวฉัตตริน บุญเกิด
(ผูแ้ ทน) ผู้อํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สํานักงาน กปร.
3. พ.อ.กาจน์ กอรี
(แทน) ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 32 (ที่ปรึกษา)
4. นางสุชานันทน์ แก้วจิตคงทอง
(แทน) ปลัดจังหวัดลําปาง
5. นางสาวนริศรา ชุ่มธิ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
6. นายยุทธการณ์ ไทยลา
(แทน) เกษตรจังหวัดลําปาง
7. นายศรชัย อินต๊ะเทพ
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลําปาง
8. ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
9. นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
10. นางจันทร์สวย บุญนํามา
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)ลําปาง
11 นางสาวทิพย์วรรณ แปงสาย
(แทน) นายอําเภอเมืองลําปาง
12. นางกัลยารัตน์ นิลยกานนท์
(แทน) นายอําเภอเกาะคา
13. นางสาวนลินี ปวงแก้ว
(แทน) นายอําเภอห้างฉัตร
14. นางลัดดาวรรณ ไชยเชียงทอง
(แทน) นายอําเภอแม่เมาะ
15. นายธนาวรรธน์ จันทรบุญมาวงศ์
(แทน) นายอําเภอเมืองปาน
16. นางอังครินทร์ กิ่งแก้ว
(แทน) นายอําเภอแจ้ห่ม
17. ว่าที่ ร.ท.บํารุง คําไว
(แทน) นายอําเภอวังเหนือ
18. นายมาโนชย์ สมศักดิ์
(แทน) นายอําเภองาว
19. นายประเสริฐ สันบุญเป็ง
(แทน) นายอําเภอเสริมงาม
20. นางจินตนา ทิพย์วงศา
(แทน) นายอําเภอแม่ทะ
21. นางสาวณัฐนรี อินทร์พิจิตร์
(แทน) นายอําเภอสบปราบ
22. นางบุญเทียม ดีประสิทธิ์
(แทน) นายอําเภอแม่พริก
23. นายอนุสรณ์ แก้วชมภู
(แทน) นายอําเภอเถิน
24. พ.ต.ประเสริฐ จันทร์เสนา
หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นทีร่ อยต่ออําเภอเมืองฯ
25. ร.อ.วรพล แก้วบุญเรือง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
26. นายปรีชา กันหล้า
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
27. นางปวีณา พรหมเพชร
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
28. นายประยูร เตชะปัน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
29. นายเวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดลําปาง
30. นายนิรันดร์ เป็งสลี
ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดฯ
31. นายสวัสดิ์ ลาดปาละ
ผู้แทนภาคประชาสังคม
32. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดรักษาราชการแทน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง (เลขานุการ)
33. นางสาวเกศศิริ ศรีละมูด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.ลป.
/คณะกรรมการส่วนที่ 2...

-2คณะกรรมการส่วนที่ 2
2.1 คณะทํางานมิตดิ ้านสิง่ แวดล้อม (ดิน ป่า พัฒนาแหล่งน้ําและพลังงานทดแทน)
1) นายชวลิต ไชยวรรณ
(แทน) ผูอ้ ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง
2) นางธวัลย์รัตน์ ไชยอินปัน (แทน) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
3) นางสาวสุรางค์ กลั่นการบุญ (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
4) นางสาวณัฐภัสสร พงษ์จักร (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
5) นายสมพงษ์ ปิคอุด
(แทน) พลังงานจังหวัดลําปาง
6) นายอาวีระ ภัคมาตร์
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง
7) นางสาวมนัสพร สง่าเมือง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลําปาง
8) นายอาคม บุญโนนแต้
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
9) นายวีระ พรหมศร
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําภาค 1 ลําปาง
10) นางบุศรินทร์ เครือคําหล่อ (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) นายทรงศักดิ์ จินะกาศ
(แทน ) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง
4) นายขจร วงศ์สวย
(แทน) แรงงานจังหวัดลําปาง
5) นางจุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
6) นายศักดิ์สุเมธ สมใสเจริญสุข (แทน) ผูอ้ ํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
7) นางนงนิต อิงศรีสวัสดิ์
(แทน) ผูอ้ ํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10
8) นายนิรันดร์ ก่อเกิด
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลําปาง
2.3 คณะทํางานมิตดิ ้านเกษตร (เกษตรทฤษฎีใหม่)
1) นายยุทธการณ์ ไทยลา
(แทน) เกษตรจังหวัดลําปาง
2) นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ (แทน) ประมงจังหวัดลําปาง
3) นายกิติพันธ์ พรรษาวัฒนา (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
4) นายเชิดศักดิ์ ธรรมรัตน์เกษม (แทน) ผูอ้ ํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง
2.4 คณะทํางานด้านมิติวถิ ีชีวิต (ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1) นายศรชัย อินต๊ะเทพ
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลําปาง
2) นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
3) นายสุธี ขันทอง
(แทน) สหกรณ์จังหวัดลําปาง
4) นางศศิธร พันธ์เสนา
(แทน) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลําปาง
5) นางสาวชุลีพร โยธาวุฒิ
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
6) นายสรศักดิ์ ธนันไชย
(แทน) พาณิชย์จังหวัดลําปาง
7) นางรัตนา เกิดเวียงใหม่
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
/2.5 คณะทํางานมิตดิ ้านอืน่ ๆ...

-32.5 คณะทํางานมิตดิ ้านอื่นๆ (สอดคล้องกับพืน้ ที/่ ภูมสิ งั คม อาทิ การศึกษา โครงสร้างพืน้ ฐาน ความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ฯลฯ)
1) นางรักษ์สุดา คําดี
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
2) นายชนินทร์ บุญมี
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
3) นายคเชนทร์ มะโนใจ
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
4) นายชาตรี แขนงแก้ว
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทลําปาง
5) นายณัฐวัฒน์ บวรภัสพงศ์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
6) นายกฤชเทพ สุภัทร์วัน
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคลําปาง
7) นางกุลธิดา นาถะพินธุ
โทรศัพท์จังหวัดลําปาง
คณะกรรมการส่วนที่ 3
1) นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
หัวหน้าศูนย์ประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง
2) นายสุกิจ อยู่นิยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
3) นายชุมพล กาไวย์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
4) นายปาณสิน สองแคว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลําปาง
5) นายเทเวศร์ ส่วนบุญ
นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานลําปาง
6) นายยุทธการณ์ ไทยลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
7) นายสมพงษ์ ปิคอุด
นายช่างเทคนิคชํานาญงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง
8) นางสาวเกศศิริ ศรีละมูด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง (ฝ่ายทหาร)
2. อัยการจังหวัดลําปาง
3. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําปาง
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
6. ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
7. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
8. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
9. ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 2
10. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 (ลําปาง)
11. ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
12. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
13. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง
14. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
15. ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
16. ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลําปาง
17. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
/18. ผู้อํานวยการ...

-418. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
19. นายกเทศมนตรีนครลําปาง
20. นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
21. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
23. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
24. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง
25. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไพโรจน์ จินกุล
เกษตรอําเภอสบปราบ
2. นางทองเพียน ศรีนุต
พัฒนาการอําเภอสบปราบ
3. นายนิเวศน์ สายวงค์ปัญญา สาธารณสุขอําเภอสบปราบ
4. นางธราภรณ์ ปักษาจันทร์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาสบปราบ
5. นางสาวจีรภา จําศิล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง
6. นางพรพิมล มีทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
7. นายวรรณวัฒน์ ขอดเมือง
นักวิชาการป่าไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่
เริ่มประชุมเวลา

๑4.0๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง
ประธานฯ
มาจากพระราชดําริจังหวัดลําปางครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2559 ซึ่ งเป็นการ
รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและขยายผล
การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านต่างๆ ของส่วนราชการใน
พื้นที่จังหวัดลําปาง ที่สําคัญเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สืบสานแนวพระราชดําริ คู่ฟ้า พระบารมีแห่งแผ่นดิน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม
2559 ณ ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
อําเภอเกาะคา โดยเป็นการจัดงานที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สําคัญเป็นการ
จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รวมทั้งพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งจะได้พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 13
มกราคม ๒๕๕8

เลขานุการฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่
13 มกราคม ๒๕๕8 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 19 หน้า
/มีหน่วยงาน...

-5มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 1 หน่วยงาน คือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง โดยขอแก้ไขหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 28 ข้อ 2.23)ข้อความเดิม
“นายดํารงศักดิ์ จินากาศ”แก้ไขเป็น“นายทรงศักดิ์ จินะกาศ” ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯได้แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพือ่ ทราบ
3.1 คําสั่งจังหวัดลําปางที่ 2013 /2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทํ า งานติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปาง
เลขานุการฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางได้มอบหมายให้นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลําปาง ประชุมหารือคณะทํางานของศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จังหวัดลําปาง และคณะทํางานในระดับอําเภอ ตําบล
และหมู่บ้านของทุกอําเภอเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปาง หรือหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริในพื้นที่ 13 อําเภอ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม
อาลั ม ภางค์ ศาลากลางจั ง หวั ด ลํ า ปาง ชั้ น 4 ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า ควรมี ก ารติ ด ตามผลการ
ดํ า เนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชดํ า ริ แ ละการ
ดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ของหมู่บ้านต้นแบบ 13 หมู่บ้าน รวมทั้ง
หมู่บ้านเป้าหมาย 272 หมู่บ้าน โดยมีการแต่งตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานในพื้นที่ทุกอําเภอ 3 โซน รวมทั้งหมู่บ้านต้นแบบ โดยโซนเหนือ ประกอบด้วย
อําเภอวังเหนือ แจ้ห่ม งาว และเมืองปาน โซนกลาง ประกอบด้วย อําเภอเมืองลําปาง ห้างฉัตร
เกาะคา แม่เมาะ และแม่ทะ โซนใต้ ประกอบด้วย อําเภอเสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก
ทั้งนี้ ในแต่ละโซนให้มีผู้แทนของ SCG ปตท. และ กฟฝ.เป็นคณะทํางานด้วยดังนั้น เพื่อให้
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชดํ า ริ แ ละการดํ า เนิ น งานตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงจังหวัดลําปาง หรือ หมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางโครงการ ปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริของ 13 อําเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัด ได้แต่งตั้ง “คณะทํางาน
ติด ตามผลการดําเนิน งานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดํา ริ การดํา เนิน งานตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปาง” ขึ้น และได้แจ้งทุกอําเภอรับทราบ และแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานฯ ทราบแล้ว
/3.2 ผลการตรวจติดตาม...
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มติที่ประชุม

3.2 ผลการตรวจติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฯในหมู่บ้าน
ต้นแบบการดําเนินงานตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
จังหวัดลําปาง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
สํ า นั ก งานศู น ย์ ป ระสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริจังหวัดลําปาง โดยผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/หัวหน้าศูนย์
ประสานงานฯ สํานักงานจังหวัดลําปาง ได้จัดประชุมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานฯ เพื่อ
กําหนดแนวทางการขั บเคลื่อ นการดํ าเนินงานที่ เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้น ที่
ประยุกต์ฯ (หมู่บ้านปิดทองหลังพระฯ) การขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุ่มปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์ ฯลฯ (เป็นโครงการ Quick win ของศูนย์ฯ) ในหมู่บ้านเป้าหมาย 272 หมู่บ้าน
ณ ห้ องประชุ ม สํ านั กงานจั งหวั ดลํ าปาง ศาลากลางจั งหวั ดลํ าปาง ชั้ น 4 เมื่ อวั นอั งคารที่
7 มิ ถุ นายน 2559 และได้ มี กํ าหนดปฏิ ทิ นการออกตรวจติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานตาม
แผนพั ฒนาชนบทเชิ งพื้ นที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชดํ า ริ ฯ ระหว่ า งวั น ที่ 13-23 มิ ถุ น ายน
2559 ณ หมู่บ้านต้นแบบการดําเนินงานตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริจังหวัดลําปาง 13 หมู่บ้าน โดยวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ลงตรวจติดตามบ้าน
โป่ง หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านโป่ง อําเภองาว วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่
12 ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ วันที่ 15 มิถุ นายน 2559 ลงพื้นที่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6
ตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3
ตําบลวอแก้ว อําเภอห้างฉัตร วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่บ้านแม่สุกสามัคคี หมู่ที่ 12
ตําบลแม่สุก อําเภอแจ้ห่มและบ้านถ้ํา หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน วันที่ 20
มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 ตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปางและบ้าน
หัวฝาย หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่บ้านท่าไม้
หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ปุ อําเภอแม่พริกและบ้านสบเตินหมู่ที่ 6 ตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน วันที่ 22
มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ วันที่ 23 มิถุนายน
2559 ลงพื้นที่บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งงาม อําเภอเสริมงามและบ้านจัวเหนือ หมู่ที่ 3
ตํ า บลสมั ย อํ า เภอสบปราบ สํ า หรั บ ปั ญ หาที่ พ บ คื อ การดํ า เนิ น งานยั ง ไม่ ค รบถ้ ว นตาม
กระบวนการจัดทําแผนฯ การสํารวจข้อมูลตามแบบสํารวจเศรษฐกิจ สังคมยังไม่ครบถ้วน
ชัดเจนและสมบูรณ์ จะต้องให้กลับไปทบทวนทีมงาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการจัดทําแผนฯ
เป็ นอย่ า งมากหากไม่มี ทีม งานที่ม าจากส่วนราชการที่เกี่ย วข้ องทุ ก ฝ่ าย ไม่ว่า จะเป็นส่ว น
ราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นแกนนํา
สําคัญในการจัดทําแผนฯ จะได้มีหน่วยงานต่างๆ มาสอดรับหรือมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ
และนําไปปฏิบัติต่อไป และการสื่อสารระหว่างทีมงานกับประชาชน ซึ่งทีมงานระดับจังหวัด
อําเภอ จะต้องลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสื่อสารทําความเข้าใจในระยะต่อไป เพื่อให้การจัดทําแผนฯ
มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
รับทราบ
3.3 ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและขยายผล
การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านต่างๆ ของส่วนราชการใน
พื้นที่จังหวัดลําปาง
/โครงการพัฒนาพืน้ ที่...

-71) โครงการพัฒนาพืน้ ที่รอยต่ออําเภอเมืองลําปางอําเภอเมืองปานและอําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการฯ จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน
โครงการพัฒนา
จํานวนสมาชิก 708 คน กําลังพลฝ่ายทหาร 10 นายครูฝึกและเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 คน
ได้รับงบประมาณค่าผลิตภัณฑ์ที่กองศิลปาชีพมอบให้แก่สมาชิก 6 กลุ่ม คือ กลุ่มแกะ
พื้นที่รอยต่อฯ
สลักไม้ น้ําผึ้ง เส้นไหม ผ้าทอ ปักผ้าด้วยมือ และจักสาน รวมจํานวน 7,514,600 บาท
งบประมาณที่ได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆ ซึ่งนําส่งกองศิลปาชีพ ห้วงเดือน
ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 รวมเป็นเงิน 740,303 บาท
2) โครงการพัฒนาบ้านแม่ตา๋ํ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ําฯ ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕27 โดยได้รับการ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดําเนินโครงการฯ จากกรมป่าไม้ ระหว่างปี พ.ศ.2532 – 2562 ซึ่ง
โครงการพัฒนา
บ้านแม่ต๋ําฯ
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อเนื่อง ประมาณ 32,000 ไร่ วัตถุประสงค์หลัก
โครงการ คือ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาราษฎรที่ไม่มีที่ทํากิน ด้วยการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น เพื่อป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มี
สภาพสมบูรณ์ รวมทั้งรักษาระบบนิเวศวิทยาให้คงอยู่ควบคู่กันไป โดยมีเป้าหมายให้
ราษฎรบ้านแม่ต๋ํามีที่ทํากินและมีหลักประกันในการดํารงชีพและให้ราษฎรบ้านแม่ต๋ํามี
อาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สําหรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้จากส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ งบจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ งบจากส่วนราชการอื่นๆ และภาคเอกชน
หน่วยงานร่วมโครงการ ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดลําปาง สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ ๑๓ สาขาลําปาง สํานักงานชลประทานที่ ๒ ลําปาง สํานักงานเกษตร
จังหวัดลําปาง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลําปาง แผนงานหลักแบ่ง
ออกเป็น ๒ แผนงาน คือ แผนงานอํานวยการและประสานงาน ซึ่งมีพลตรี กิตติศักดิ์
แม้นเหมือน ผบ.มทบ.๓๒/ผอ.ศปร.มทบ.๓๒ เป็นผู้บริหาร และแผนงานโครงการศิลปาชีพ
มี ส มาชิก โครงการ 108 โดยเป็ น สมาชิ ก กลุ่มงานเครื่ องปั้นดิ นเผา 66 คน กลุ่ มงาน
แกะสลัก 14 คน กลุ่มงานจักสาน 8 คน กลุ่มงานทอผ้า 14 คน และลูกจ้างทั่วไป 6 คน
สํ า หรั บ การผลิ ต และจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม จั ก สาน ในห้ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2558 –
พฤษภาคม 2559 ได้ผลิตภัณฑ์ 429 ชิ้น มียอดจําหน่าย จํานวน 14,540 บาทกลุ่มงาน
ทอผ้ า ในห้ ว งเดื อ นมกราคม 2559 – พฤษภาคม 2559 ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 99 ชิ้ น
มียอดจากการประเมินเป็นเงิน 173,700 บาท กลุ่มงานเครื่องปั้นดินเผาในห้วงเดือน
ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม2559 ได้ผลิตภัณฑ์ 2,246 ชิ้น มียอดจําหน่าย จํานวน
188,584 บาท กลุ่มงานแกะสลักไม้ในห้วงเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559
ได้ผลิตภัณฑ์ 63 ชิ้น มียอดจากการประเมินเป็นเงิน 264,600 บาท
3) โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา
ผู้แ ทนโครงการ
การสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่บรรจุ
ชลประทานลําปาง ในแผนระยะ3 ปี ระหว่างปี พ.ศ 2560-2562 มีดังนี้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการในปี 2560 จํานวน 4 โครงการ คือ อ่างเก็บน้ําห้วยต้ อง อําเภอแม่พริก
อ่างเก็บน้ําห้วยลอย อําเภอวังเหนือ อ่างเก็บน้ําห้วยเยาะ อําเภอเถิน และอ่างเก็บน้ําห้วยเฮี๊ยะ
/อําเภอเมืองลําปาง...

-8อําเภอเมืองลําปาง ปี 2561 มีฝายแม่อาง บ้านน้ําล้อม อําเภอเมืองลําปาง ฝายแม่อาง
บ้ า นดงพร้ อ มระบบส่ ง น้ํ า อํ า เภอเมื อ งฯ อ่ า งเก็ บ น้ํ า แม่ จ างตอนบน อํ า เภอแม่ เ มาะ
โครงการสถานีสูบน้ําบ้านแม่เชียงรายลุ่ม อําเภอแม่พริก ฝายทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองลําปาง
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงาน กปร.
ผู้แทน สสจ.ลป.

4) โครงการ To Be Number One
การดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง อยู่ในมิติด้านคุณภาพชีวิต ในปี 2559 ได้รับงบประมาณจากแผนงานส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัด 2,431,100 บาท วัตถุประสงค์หลัก คือ
1.เพื่อสร้างกระแสของโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กว้างขวางและเผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายให้แพร่หลายมากขึ้น
2.เพื่อให้แกนนําชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีความเข้าใจแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER
ONE และสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน
3.เพื่อให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็น
คนเก่งและคนดีของสังคม
4. เพื่อให้แกนนําชมรม TO BE NUMBER ONEได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับแกนนําชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับ
ภาคและระดับประเทศ
5. เพื่อขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
จังหวัดลําปางได้เข้าร่วมเข้าประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 โรงเรียนเถินวิทยา
รักษาระดับต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 บริษัทธนบดีเดคอร์เซรามิค ดีเด่นระดับภาค ได้เข้า
ร่วมประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ที่อิมแพค เมืองทองธานี
สําหรับยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ทุกประเภท โดยจัดกิจกรรมสร้างกระแส เผยแพร่
โครงการผ่านสื่อต่างๆ ผ่านสื่อ social media เช่น facebook/ทูบีนัมเบอร์วันลําปาง/line
/ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ /จดหมายข่าวทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลําปาง แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จัดทํา website“tobelampang.org”
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ Smoothradio F.M. 104.5 MHz
2. การส่งทีมแข่งขัน ระดับภาคและประเทศ โดยส่งทีมแข่งขัน TO BE NUMBER
ONE Teen Dancercise โดยทีม At First Sight ได้เป็นตัวแทนจังหวัด/ระดับภาคเหนือ
ประกวดระดับประเทศ ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
ซึ่งได้ส่งนายคมสันต์ ปอกเครือ โรงเรียนสบจางวิทยาได้เป็นตัวแทนภาคเหนือในการเข้า
ร่วมการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 6
3. การจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ประกอบด้วย การแข่งขัน To Be Number One
Teen Dancercise ในงานฤดูหนาวและงานกาชาด ประจําปี 2559
/4. จัดรณรงค์...

-94. จัดรณรงค์ในวันสําคัญ/วาระต่างๆ โดยบูรณาการดําเนินงานร่วมกัน อาทิ การ
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก วันยาเสพติดโลก และวันเอดส์โลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน ประกอบด้วย
1. การถวายความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพระสงฆ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ผ่านการเทศนา
ธรรมให้แก่คนในชุมชน นําเยาวชนใครติดยายกมือขึ้นที่อายุเกิน 18 ปี เข้าร่วมศูนย์ขวัญ
แผ่นดิน และนําเยาวชนใครติดยายกมือขึ้นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการล้างใจ ใต้ร่มโพธิ์ ซึ่งผูผ้ ่านค่ายบําบัดรักษาครบสามารถประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม
2. คัดกรองกลุม่ เป้าหมายเด็กกลุ่มเสี่ยง 7 ประเภท ที่มีพฤติกรรม หนีเรียน ติดเกมส์
ก้าวร้าวทะเลาะวิวาท เด็กแว้น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ครู ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดใน
13 อําเภอๆ ละ 100 คน เข้าโครงการคืนคนดีสู่สังคม
3. การพัฒนาศักยภาพแกนนําชมรม TO BE NUMBER ONE อบรมแกนนําชมรม
TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและสถานประกอบการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559
4. จัดค่ายพัฒนาแกนนําศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 3 วัน
2 คืน ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดําเนินการอบรมสมาชิกเครือข่ายการดําเนินงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน/หมู่บ้าน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และเรือนจํากลางลําปาง
แผนในการดําเนินงานต่อไป มีดังนี้
1. สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จังหวัดและอําเภอ
2. สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการระดับอําเภอ / ตําบล
3. จัดทําจดหมายข่าว 2 ฉบับ (มิถุนายน- กรกฎาคม 2559 และ สิงหาคม –
กันยายน 2559
4. อบรมสมาชิกเครือข่ายการดําเนินงานเสวนา “แม่วัยใส TO BE NUMBER ONE”
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
5. การจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL / To Be Number One Cover
Dance / ประกวด Cool Boy & Cute Girl บูรณาการในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 และเปิดอุทยานการเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE
และจัดกิจกรรมของเรือนจํากลางลําปาง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลําปาง
6. เข้าประกวด จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
7. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดําเนินโครงการ
TO BE NUMBER ONE เดือนกรกฎาคม 2559
สรุปงบประมาณดําเนินการแล้วเสร็จ 40.43 % ระหว่างดําเนินการ 11.93 %
แผนดําเนินการในเดือน ถัดไป 47.64 %
/6) โครงการอื่นๆ...

-106) โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : รายงานผลการดําเนินงานโครงการการเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่จังหวัดลําปาง (มิติสิ่งแวดล้อม) ภายใต้โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทฯ ปีงบประมาณ
2559 ในพื้นที่ขยายผลโครงการหมู่บ้านปิดทองหลังพระฯ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 ตําบล
ทุ่งงาม อําเภอเสริมงาม และ บ้านถ้ํา หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน
ผอ.สํานักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 2 ลําปาง

มติทปี่ ระชุม

เลขานุการฯ

จากการสํารวจในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 พื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องขยะและคุณภาพน้ํา
สํานักงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ความรู้ การสาธิตนําสู่การปฏิบัติ
แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ประชาชน และอาสาสมัครในพื้นที่ในการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้นเรื่องการจัดการขยะ การบริหารจัดการคุณภาพน้ําและ
คุณภาพอากาศ พื้นที่บ้านดอนงาม หมู่ 8 ตําบลทุ่งงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ดําเนินการเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมบ้านดอนงาม โดยมีจํานวน
กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ซึ่งวันที่ 17 มิถุนายนกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในชุมชนเน้น
เรื่ อ งการนํ า ขยะไปรี ไ ชเคิ ล นํ า ขยะไปทํ า ปุ๋ ย หมั ก วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2559 เน้ น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เรื่องการจัดการขยะ คุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศ โดยการสาธิต
และการตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศและน้ํ า อย่ า งง่ า ยๆ และสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดําเนินการ สําหรับพื้นที่บ้านถ้ํา หมู่ 1 ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน
จะดําเนินการในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ขยายผลตาม
แนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดําริจังหวัดลําปาง บ้านถ้ํา
หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน
รับทราบ
3.4 กําหนดพิธเี ปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดลําปาง
สื บ เนื่ อ งจากกระทรวงมหาดไทยได้ใ ห้จัง หวั ด ขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท โดยให้ปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนวทางการดําเนินงาน ประการหนึ่ง คือ ให้
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของจังหวัดภายใต้การดูแลของสํานักงานจังหวัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจํา
ศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทําหน้าที่เสมือนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระดับจังหวัดและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.25572560) รวมทั้งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการ
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด รวมทั้งรับสนองพระราชดําริกระแสพระราช
ดํารัสของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ดังนั้น เพื่อให้มีศูนย์กลางในการทํางานร่วมกัน
คณะกรรมการประสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริจังหวัดลําปาง จึงได้ปรับปรุงห้องประชุมเขลางค์นครเดิม เป็นห้องศูนย์
/ประสานงานการขับเคลือ่ น...

-11ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง
โดยภายในห้องศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการหลักการ ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้นอกจากนี้เพื่อเป็นสถานที่ประชุมหารือการ
ทํางานของคณะทํางานฯ รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงขอ
เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 30
มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.ณ ชั้น 3 หรือ ห้องประชุมเขลางค์นครเดิม ศาลากลางจังหวัดลําปางโดยพร้อมเพรียงกัน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสบื สานแนวพระราชดําริ คูฟ่ า้ พระบารมีแห่งแผ่นดิน
เลขานุ การฯ
คณะทํ างานศู นย์ ประสานงานการขั บเคลื่ อนและขยายผลโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดํ าริ จั ง หวั ด ลํ า ปาง ได้ ป ระชุ ม หารื อ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปางได้มีการหารือเรื่องการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติเพื่อเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัด
ลําปาง ในเบื้องต้นได้มีข้อสรุปร่วมกันโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 ชื่อการจัดงาน/ระยะเวลาการจัดงาน/สถานที่ ใช้ชื่องานว่า “งานเฉลิมพระเกียรติ
สืบสานแนวพระราชดําริ คู่ฟ้า พระบารมีแห่งแผ่นดิน” จะจัดระหว่างวันที่ 11-12
สิงหาคม 2559 สถานที่จัดงาน กําหนดไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
2.2 เนื้อหาสาระของการจัดงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 การเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ หลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว 23 ประการ และพระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ
ส่วนที่ 2 การเผยแพร่องค์ความรู้หลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใน 6 มิติ คือ ดิน น้ํา ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน รวมทั้ง หนึ่งภูมิสังคม โดยให้
ส่วนราชการ 20 กระทรวงหลัก หรือ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ดําเนินโครงการตามแนว
พระราชดํ า ริ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงผลงาน ซึ่ ง รวมถึ ง โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดลําปาง และการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริของพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์และการขยายผลการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ส่ ว นที่ 3 เป็ น การนํ า เสนอกระบวนการพั ฒ นาตามแนวทางโครงการปิ ด ทอง
หลั งพระสื บสานแนวพระราชดําริ เพื่ อนําไปสู่การพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายจั งหวัดลํ าปาง
272 หมู่บ้าน 13 อําเภอ โดยเฉพาะหมู่บ้านต้นแบบ 13 หมู่บ้าน
2.3 กิจกรรมสําคัญ มี ดังนี้
1) พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ (อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเชิญหม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานพิธีเปิดงานและปาฐกถา
พิเศษ)
2) การนําเสนอวีดิทัศน์ผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดลําปาง
3) การจัดนิทรรศการและผลงานที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ 20 กระทรวง
4) จัดเวทีกลางเพื่อประกวด / เสนอผลงาน 6 มิติการพัฒนา
/2.4 กลุ่มเป้าหมาย...

