รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 1/๒๕60
วันพุธที่ 1 มีนาคม ๒๕60 เวลา ๑3.3๐ น.
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 4
-----------------------------------ผู้มาประชุม
คณะกรรมการส่วนที่ 1
๑. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลําปาง (ประธาน)
2. นายภาณุ ขวัญยืน
(แทน) อัยการจังหวัดลําปาง
3. นางสุจิตรา อาจิริยะ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
4. นางทองเพ็ญ สีวาโย
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําปาง
5. นายยุทธการณ์ ไทยลา
(แทน) เกษตรจังหวัดลําปาง
6. นายสุกิจ อยู่นิยม
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลําปาง
7. นายปริทรรศน์ ล่องชูผล
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
8. นางสาวปิยะรัตน์ ทองรพี
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
9. นายไกรสิห์ พิสิษฐ์กุล
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง
10. นางพิมพาภรณ์ เจริญจาตุภัทร์
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
11. นางสาวจันทร์สวย บุญนํามา
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ลําปาง
12. นางสาวทิพย์วรรณ แปงสาย
(แทน) นายอําเภอเมืองลําปาง
13. นางกัลยารัตน์ นิลยกานนท์
(แทน) นายอําเภอเกาะคา
14. นางลัดดาวรรณ ไชยเชียงทอง
(แทน) นายอําเภอแม่เมาะ
15. นายอภิชาติ กันธิมา
(แทน) นายอําเภอวังเหนือ
16. นางสาวรัตนกร หล้าบือ
(แทน) นายอําเภองาว
17. นางมาลี ทาไชยวงศ์
(แทน) นายอําเภอเสริมงาม
18. นางณัฐชานันทร์ สิงหกุลธีร์
(แทน) นายอําเภอแม่ทะ
19. น.ส.ณัฐนรี อินทร์พิจิตร์
(แทน) นายอําเภอสบปราบ
20. นายโชคชัย ธรรมสอน
(แทน) นายอําเภอแม่พริก
21. นางเปรมสินี ณ นคร
(แทน) นายอําเภอเถิน
22. นางวรรณศรี อินทราชา
(แทน) นายกเทศมนตรีนครลําปาง
23. นายเดช วังโว
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
24. ว่าที่ร.ต.อรุณศักดิ์ ปัญญายืน
(แทน) ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง
25. นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดลําปาง
26. นายสงัด ศรีชุมภู
ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลําปาง
27. นางศิริเรือน สุประดิษฐ์อาภรณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม
28. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
29. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อํานวยการกลุ่มศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง สนจ.ลป
30. นางสาวเกศศิริ ศรีละมูด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ สนจ.ลป

/คณะกรรมการส่วนที่ 2...

-2คณะกรรมการส่วนที่ 2
2.1 คณะทํางานมิตดิ ้านสิง่ แวดล้อม (ดิน ป่า พัฒนาแหล่งน้ําและพลังงานทดแทน)
1) นายสุรชัย แสงศิริ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง
2) พ.ต.ยุทธพงษ์ วงศ์ไชย
(แทน) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
3) นายชิตนุพงศ์ รอดเพชร
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
4) นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
5) นายสมพงษ์ ปิคอุด
(แทน) พลังงานจังหวัดลําปาง
6) น.ส.ชาลินี วัฒนวรรณ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง
7) นายประภาศ อินทร์แก้ว
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง
8) นายธนวัติ จันตบุตร
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําภาค 1 ลําปาง
9) นางณัชดนัย มูลแฝง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง
10) นางอนงค์ มาลัยรุ่งสกุล
(แทน) ผูอ้ ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลําปาง
11) นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
12) นายสุรชัย แสงศิริ
(แทน) ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดลําปาง
2.2 คณะทํางานมิตดิ ้านคุณภาพชีวติ (ศิลปาชีพ คนพิการ/คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์)
1) นางสุจิตรา อาจิรยิ ะ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
2) นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล
แรงงานจังหวัดลําปาง
3) น.ส.ธัญวรัตน์ เชื้อสุวรรณ (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
4) นางอรวรัตน์ ทองคําชุม
(แทน) ผู้อาํ นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
5) นายธวัชชัย ไชยรินทร์
(แทน) ผูอ้ ํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10
6) นายพนม จอมอินตา
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
2.3 คณะทํางานมิตดิ ้านเกษตร (เกษตรทฤษฎีใหม่)
1) นายยุทธการณ์ ไทยลา
(แทน) เกษตรจังหวัดลําปาง
2) นายสิทธิชัย แจ่มสว่าง
(แทน) ประมงจังหวัดลําปาง
3) นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง
4) นายอนุวัต ชัยวงศ์
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง
2.4 คณะทํางานด้านมิติวถิ ีชีวิต (ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1) นายสุกิจ อยู่นิยม
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลําปาง
2) นางลัษมณ สรรพศีลบุตร
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
3) นายปรัชญา มากไมตรี
สหกรณ์จังหวัดลําปาง
4) น.ส.อมรฤทัย แก้วใจ
(แทน) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลําปาง
5) นายธนาวุฒิ บัวละวงศ์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
6) นางลัดดา คิดอ่าน
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
7) นางบูรณี ทิพยศ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
8) นางกุลวดี หมั่นมุ่งกิจ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคเหนือจังหวัดลําปาง
/2.5 คณะทํางานมิตดิ ้านอืน่ ๆ...

-32.5 คณะทํางานมิตดิ ้านอื่นๆ (สอดคล้องกับพืน้ ที/่ ภูมสิ งั คม อาทิ การศึกษา โครงสร้างพืน้ ฐาน ความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ฯลฯ)
1) นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
2) พ.ต.ท.หญิงสุทิน โกศลบัณฑิตกุล (แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
3) นางบุญจันทร์ เครือคําหล่อ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
4) นายลัญจกร ผลวัฒนะ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
5) นางบุญจันทร์ เครือคําหล่อ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
6) นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
7) นางสาวเกศสุดา ศรีใจ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
8) นางปาริชาติ ป้อมไธสง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
9) นายชีวพล แสงธิดา
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
10) นายกฤติเดช แช่มวงษ์
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทลําปาง
11) นายประครอง ศิริภัณฑ์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
12) นายศราวุฒิ แก้วบุญเรือง (แทน) โทรศัพท์จังหวัดลําปาง
คณะกรรมการส่วนที่ 3
1) นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี

หัวหน้าศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดลําปาง
2) นายสุกิจ อยู่นิยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
3) นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
4) นายเทเวศร์ ส่วนบุญ
นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง
5) นายสุกิจ อยู่นิยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
6) นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเกาะคา
7) นายยุทธการณ์ ไทยลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
8) นางทรงนล กาศวิบูลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง
9) นายชวลิต ไชยวรรณ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
10) นายปราการ จันทรยากุล เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
11) นายสมพงษ์ ปิคอุค
นายช่างเทคนิคชํานาญงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง
12) นายลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ สนง.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
13) นายทวีวุฒิ ศรีจันมาก
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
14) นางสาวเกศศิริ ศรีละมูด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
15) นางนงลักษณ์ ใจปลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
16) นายถาวร จันทร์ต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ช่วยราชการสํานักงานจังหวัดลําปาง
17) น.ส.วันวิสาข์ อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง (ฝ่ายทหาร)
2. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
3. ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง)
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง
/5. ผู้อํานวยการ...

-45. ผู้อํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
6. ปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
7. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
8. พาณิชย์จังหวัดลําปาง
9. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคลําปาง
10) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
11) ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
12) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง
13) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
14) นายอําเภอห้างฉัตร
15) นายอําเภอเมืองปาน
16) นายอําเภอแจ้ห่ม
17) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
18) นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
19) นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1) นายสมพร เงินเย็น
2) นางพรทิพย์ นวลอนงค์
3) นายสนิท หิรัญพิพัฒน์พงศ์
4) นางสาววราภรณ์ พ่วงสุข
เริ่มประชุมเวลา

เกษตรอําเภอสบปราบ
ประมงอําเภอเกาะคา
นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง

๑3.3๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2560 วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบผลความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และขยายผลการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านต่างๆ ของ
ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลําปาง และ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดลําปาง ในปี พ.ศ.2560
2. เพื่ อ หารื อคณะกรรมการฯ เรื่ อง การขยายผลการดํ าเนิ นการตามแนวทางและ
กระบวนการโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริให้ครอบคลุม 932 หมู่บ้าน
และการพัฒนาและจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูล GIS โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จั งหวั ดลํ าปางภาพรวม ซึ่ งจะมี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการนํ า เข้ า ฐานข้ อ มู ล GIS
แผนพั ฒนาชนบทเชิ งพื้นที่ ประยุกต์ตามพระราชดําริ ฯ และแผนพั ฒ นาหมู่บ้ าน/ชุม ชน
ในรายละเอียดจะมีการหารือในวาระต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...
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เรื่อง เพื่อทราบ
2.1 ประกาศจังหวัดลําปาง ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรือ่ ง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริจงั หวัดลําปาง
ฝ่ายเลขานุการฯ
จังหวัดลําปางได้มีประกาศจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ลงวันที่ 16 ธันวาคม
2558 เพื่ อ เป็ น องค์ ก รในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริในภาพรวม
การดํา เนิ นงานตามแผนพั ฒ นาชนบทเชิงพื้ นที่ป ระยุกต์ตามพระราชดํา ริ รวมทั้ ง การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง( พ.ศ.2557-2560)
ตามนโยบายรั ฐ บาล โดยจั ง หวั ด ลํ า ปางมี พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นเป้ า หมายการพั ฒ นา จํ า นวน
272 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดลําปางได้ใช้แนวทางการดําเนินงานและกระบวนการของโครงการ
ปิ ดทองหลั งพระสืบสานแนวพระราชดําริ มาเป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้า น
เป้าหมายดังกล่าวเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่มีคุณภาพ และได้มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดภายใต้
การกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ลํ า ปาง แต่ เ นื่ อ งจากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการและคณะทํางานบางส่วนได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งการบริหารและ
มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ทําให้ประกาศจังหวัดลําปางดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น
จังหวั ด ลําปางจึ ง ยกเลิ กประกาศจัง หวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ลงวันที่ 16
ธันวาคม 2558 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปางใหม่ ตามประกาศจังหวัดลําปาง ลงวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ซึ่งในส่วนของคณะทํางาน
ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
ลําปางได้มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก จํานวน 3 ราย คือ คณะทํางานลําดับที่ 2, 13
และ 19 และปรับรายชื่อออก 2 ราย เนื่องจากมีการโยกย้ายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ
จังหวัดอื่นและมีสับเปลี่ยนหน้าที่ของคณะทํางาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งประกาศจังหวัด
ลําปางดังกล่าว ให้คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งรับทราบแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.2 โครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ และ
การดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปาง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ฝ่ายเลขานุการฯ
รัฐบาลโดยการนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ.2557-2560 โดยกําหนดพื้นที่เป้าหมายดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
หมู่บ้านในประเทศไทย (จํานวน 24,086 หมู่บ้าน) และกําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ไว้ 7 ด้าน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ได้เน้นพื้นที่ (Area-based Approach) เป็นหลัก
/และให้มีการบูรณาการ...

-6และให้มีการบูรณาการการทํางานในพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนนําไปสู่การจัดทํา
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่หรือแผนชุมชนที่เกิดจาก“ระเบิดจากข้างใน”ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช สํ า หรั บ จั ง หวั ด ลํ า ปางมี ห มู่ บ้ า น
เป้าหมายการพัฒนา จํานวน 272 หมู่บ้าน และได้ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย
โดยใช้แนวทางและกระบวนการของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
มาเป็นกรอบในการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา รวมทั้งกําหนดให้
หมู่บ้านเป้าหมายจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและใช้แผนฯ
ดังกล่าวเป็นกรอบในการพัฒนาหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง
จั ง หวั ด ได้ อนุ มั ติ โ ครงการงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ลําปาง งบประมาณ 2,000,000 บาท โดยมีสํานั กงานจั งหวัดลําปาง เป็นหน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก โดยเป็น ค่าใช้จ่าย ดังนี้
-ระดั บ จั ง หวั ด เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ที่กําหนดไว้ จํานวน 1,184,000 บาท อาทิเช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวทางพระราชดําริ
และการดํ า เนิ น งานตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจั ง หวั ด ลํ า ปาง ได้ แ ก่ ค่ า อาหาร
เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าวัสดุประกอบการประชุมและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ระดับอําเภอสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้จัดสรรให้ตามจํานวนหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 3,000 บาท) จํานวน
272 หมู่บ้านเป็นเงิน จํานวน 816,000 บาท อาทิเช่น เป็นค่าใช่จ่ายในการขับเคลื่อนของ
คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปาง ระดับอําเภอทุกอําเภอ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุประกอบการประชุมและฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 39 หมู่บ้าน เป็นเงิน 117,000 บาท
2. อําเภอเกาะคา จํานวน 17 หมู่บ้าน เป็นเงิน 51,000 บาท
3. อําเภอห้างฉัตร จํานวน 15 หมู่บ้าน เป็นเงิน 45,000 บาท
4. อําเภอแม่เมาะ จํานวน 13 หมู่บ้าน เป็นเงิน 39,000 บาท
5. อําเภอเมืองปาน จํานวน 23 หมู่บ้าน เป็นเงิน 69,000 บาท
6. อําเภอแจ้ห่ม
จํานวน 18 หมู่บ้าน เป็นเงิน 54,000 บาท
7. อําเภอวังเหนือ จํานวน 20 หมู่บ้าน เป็นเงิน 60,000 บาท
8. อําเภองาว
จํานวน 22 หมู่บ้าน เป็นเงิน 66,000 บาท
9 .อําเภอเสริมงาม จํานวน 24 หมู่บ้าน เป็นเงิน 72,000 บาท
10.อําเภอแม่ทะ
จํานวน 27 หมู่บ้าน เป็นเงิน 81,000 บาท
11.อําเภอสบปราบ จํานวน 25 หมู่บ้าน
เป็นเงิน 75,000 บาท
12.อําเภอแม่พริก จํานวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน 30,000 บาท
13.อําเภอเถิน
จํานวน 19 หมู่บ้าน เป็นเงิน 57,000 บาท
/ ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัด...

-7ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดลําปางจะได้แจ้งผลการอนุมัติโครงการฯ ดังกล่าวให้ทุกอําเภอเพื่อ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป0017.2/ว 31808
ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 สํ า หรั บ กิ จ กรรมสํ า คั ญ ที่ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ลํ า ปาง
จะดํ าเนินการ อาทิ การ ลงพื้นที่ติดตามทบทวนกระบวนการจัดทําแผนฯ พื้นที่เป้าหมาย
272 หมู่บ้าน และในพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานฯ เผยแพร่ เป็นต้น
รับทราบ
2.3 ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะทํางานในระดับหมูบ่ า้ นต้นแบบ 13 หมูบ่ า้ นและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ
ที่ดาํ เนินการในปี พ.ศ.2559 และแผนฯ ที่จะดําเนินการในปี พ.ศ.2560 ของหมูบ่ า้ น
เป้าหมาย 272 หมู่บา้ น
ฝ่ายเลขานุการฯ
จังหวัดลําปางได้มอบหมายให้คณะทํางานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ ห้องศู นย์ ประสานงานการขับ เคลื่อ นและขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ จั งหวั ด ลํ าปาง ศาลากลางจั ง หวั ด ลํา ปาง ชั้ น 3 เพื่อ หารื อ แนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการ
ดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปาง หรือ การขับเคลื่อนและขยายผล
ตามแนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการปิ ด ทองหลั ง พระสื บ สานแนวพระราชดํ า ริ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อให้การขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จังหวัดได้แจ้งให้ทุกอําเภอดําเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทํางานในระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนในพื้นที่หมู่บ้าน
ต้นแบบ 13 หมู่บ้าน โดยมีนายอําเภอเป็นประธาน และปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)
เป็ นเลขานุการ มีคณะทํางานประกอบด้ วยผู้ใหญ่บ้ านของหมู่ บ้านต้ นแบบ ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้นําชุมชน อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน นายช่างจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหมด จํานวน 10 คน โดยส่งคําสั่งแต่งตั้งที่นายอําเภอลงนามแล้ว
ให้จังหวัดทราบเพื่อเตรียมการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
2. รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต าม
พระราชดําริ หรือ กิจกรรม/โครงการตามแผนปิดทองหลังพระฯ ของหมู่บ้านเป้าหมาย
272 หมู่บ้านที่ได้ดําเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนฯ ที่จะดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแบบรายงานที่กําหนด ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
ซึ่งมีอําเภอที่ได้รายงานผลมา 1 อําเภอ คือ อําเภอแม่พริก สําหรับอําเภออื่นๆ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการขอให้เร่งรัดการรายงานผลความคืบหน้าผลการดําเนินการให้จังหวัดทราบต่อไป

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ
2.4 ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและขยายผล
การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดา้ นต่างๆของส่วนราชการ
ในพืน้ ที่จังหวัดลําปาง
/1)โครงการอันเนื่องมาจาก...

-81) โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา
ปีงบประมาณ 2560 โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ําทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก
ผู้แทนโครงการชลประทานลําปาง ที่มีแผนการดําเนินงาน 9 แผนงาน ดังนี้
1. อ่างเก็บน้ําห้วยต้อง อําเภอแม่พริก งบประมาณ 38 ล้านกว่า อยู่ระหว่าง
ประสานงานกับ สนง.กปร.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และอยู่ระหว่างการ
ประสานเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
2. ฝายทุ่งกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ํา อําเภอเมืองปานอยู่ระหว่างประสานขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
3. สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 พร้อมระบบส่งน้ํา อยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมด้านการออกแบบ
4. อ่างเก็บน้ําห้วยลอย อําเภอวังเหนือ งบประมาณ 40 ล้านอยู่ระหว่างประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
5. อ่างเก็บน้ําห้วยเย๊าะ ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน อยู่ระหว่างประสานงานขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ และขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
6 อ่างเก็บน้ําห้วยเฮี้ยะ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมืองลําปาง อยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมด้านการออกแบบ และขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
7. ฝายแม่อาง บ้านน้ําล้อม อําเภอเมืองลําปาง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
ด้านการออกแบบและขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
8. ฝ่ายแม่อ่างบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง อยู่ระหว่าง
เตรียมพร้อมด้านการออกแบบและขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
9. อ่างเก็บน้ําแม่จางตอนบน ตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ อยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมด้านการออกแบบและขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
สําหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริขนาดกลาง
ที่อยู่ระหว่างดําเนินงานของสํานักงานชลประทานที่ 2 มีดังนี้
1.อ่างเก็บน้ํ าแม่อ้อน 2 อั นเนื่องมาจากพระราชดํ าริ ตําบลบ้านอ้ อน อําเภองาว
งบประมาณ 400,654,000 บาท ดําเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2558 – ปีพ.ศ. 2561
ผลการดําเนินงานโครงการขณะนี้ประมาณ 51.16 % คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2561
2. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตีบ (วังแดง) ตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ จะดําเนินงาน
ระหว่าง พ.ศ. 2561 – ปีพ.ศ. 2563
3. โครงการประตูระบายน้ําแม่น้ําวังบ้านวังยาว ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จะดําเนินงาน
ระหว่าง พ.ศ. 2563 – ปีพ.ศ. 2565
4. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยโป่งผาก ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จะดําเนินงาน
ระหว่าง พ.ศ. 2562 – ปีพ.ศ. 2564
ประธานฯ
การเตรียมการเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ขณะนี้ดําเนินการอย่างไร
ผู้แทนโครงการสําหรับโครงการพระราชดําริหรือโครงการเพื่อความมั่นคงของประเทศ หลังจาก
ชลประทานลําปาง ยื่นคําขออนุญาตและกรมชลประธานมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ ก็สามารถ
ดําเนินการได้เลย เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว
/ประธานฯ...

ประธานฯ

มติที่ประชุม
ผู้แทน สสจ.ลป.

-9ขอให้เร่งรัดดําเนินการเนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องแหล่งน้ํา
โดยเฉพาะเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ทําเรื่องไปยังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ได้เลย โดยแนบหลักฐานหนังสือของ สนง.กปร.ที่แจ้งว่าได้รับเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้ว
รับทราบ
2) โครงการ To Be Number One
โครงการ To Be Number One เป็นโครงการตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อปี 2545 เนื่องจากทรงห่วงเรื่อง
ปัญหาเรื่องยาเสพติดของเยาวชน ใช้ชื่อว่าภาษาไทยว่า “โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยให้ความสําคัญ
กับระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกันป้องกันเยาวชน
จากปัญหายาเสพติด แนวคิดปัจจุบัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปางใช้หลักการ
ทํางานแบบ เล็ก ยาว ลึก เล็ก คือ กลุ่มเป้าหมายชัดเจน ยาว คือ ทําให้มีความต่อเนื่อง
ยั่งยืน ลึก คือ ทํางานในเชิงคุณภาพ จึงทํางานยากขึ้น เพราะต้องมีการประชาคมและระดม
สมอง ซึ่งการดําเนินงานโครงการฯ ในปี พ.ศ.2560 มี 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การณรงค์ป ลุกจิตสํา นึกและสร้างกระแสที่เอื้ อต่อการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น การสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ รายการวิทยุ 104.5 mhz (10.00-12.00 น.) แผ่นพับ Social media
เช่น Line/Facebook จดหมายข่าว To Be Number One ทําสื่อโดยเน้น
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เด็กได้ตระหนัก รู้คุณค่าของตนเอง และเพื่อให้เด็กมีความภูมิใจ
ในตนเอง เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทําสติ๊กเกอร์แจก ทําป้าย Cut Out ประชาสัมพันธ์
คัดเลือกเยาวชนไปออกรายการวิทยุการส่งเด็กเข้าประกวดแข่งขัน To Be Number
One Teen dancercise ซึ่งในปี 2555-2557 ลําปางได้เป็นแชมป์ To Be Number
One Teen dancercise ของภาคเหนือต่อเนื่องถึง 3 ปี และในปี 2557 ได้แชมป์
ระดับประเทศ ในปี 2558 , 2559 ,2560 เราเป็นรองแชมป์ภาคเหนือ เนื่องจาก
จังหวัดอื่นก็ให้ความสําคัญด้านนี้มากขึ้น ดังนั้น ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําปางจะผลักดัน
พัฒนาเด็กให้ไปแข่งขันในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
2.1 ในปี 2559 ได้ทําอุทยานการเรียนรู้ To be number one เปิดตั้งแต่ 13.00 น.20.00 น. หากหน่ ว ยงานไหนต้ อ งการจั ด กิ จ กรรมที่ อุ ท ยานเรี ย นรู้ ส ามารถติ ด ต่ อ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปางเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ โทร. 054 227 527 ต่อ 407
2.2 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนําศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ปี 2559
ได้ดําเนินการในช่วงมิถุนายน สําหรับปี 2560 จะดําเนินการในช่วงมีนาคม- เมษายน
2560 นี้ รุ่นละ 100 คน อบรมชมรม To Be Number One ในชุมชนและสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะดําเนินการในเดือนมีนาคม 2560 นี้ ให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ 10,000 บาท ระหว่าง
วันที่ 6-15 ธันวาคม 2559 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้าน 16 แห่ง แห่งละ
40 คน ได้จัดสรรงบฯ ดําเนินการช่วงปลายปีงบฯ ครั้งที่ 2 ของปี 2559 ระหว่างวันที่
29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 และ ปีงบฯ 2560 ดําเนินการเมื่อวันที่ 7-14
ธันวาคม 2559
/นอกจากนั้น...
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ซึ่งต้องเป็นจังหวัดที่ได้ชมรม to be number one ดีเด่นเท่านั้น จึงจะได้สิทธิส่งตัวแทน
เยาวชนเข้าค่าย ซึ่งปีนี้เราคัดเลือกเด็กส่งไปเข้าค่ายปลายเดือนนี้จํานวน 3 คน ในส่วน
โครงการใครติดยายกมือขึ้น เลือกเด็กที่ติดยาเสพติดและเด็กในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน เข้ าเฝ้าทู ลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญ ญา สิ ริวัฒนาพรรณวดี
จํานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2554 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และทําค่ายศูนย์ขวัญ
แผ่นดิน 4 ค่าย ซึ่งมีค่ายโซนเหนือ โซนใต้ ค่ายที่อําเภองาว กับค่ายโซนกลางที่อําเภอ
ห้างฉัตร ซึ่งได้มีพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว สําหรับในเรือนจํากลางลําปาง ทัณฑสถานบําบัด
พิเศษ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ มีโครงการ/กิจกรรม “ปลดโซ่
ตรวนใจในห้องขัง” กิจกรรมที่จัด คือ ดนตรี นวดแผนไทย ชกมวย เล่นลิเก ทําสมุนไพร
เสริมสวย ซึ่งได้จัดทั้ง 3 แห่ง และที่ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ มีโครงการลูกเสือ To Be
Number One และโครงการอบรมธรรมะ To Be Number One ซึ่งสถานที่ทั้ง
3 แห่งนี้ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One”แล้ว
3. การสร้างและพัฒนาครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีนี้
จังหวัดลําปางได้ก้าวสู่ จังหวัด To Be Number One ระดับเงินปีที่สอง การสร้างและ
การขยายเครือข่ายจึงเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งมีการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพระสงฆ์
ทหารเกณฑ์ นักเรียนในหอพัก นักเรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งปีนี้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีการสร้างเครือข่ายศึกษาดูงาน มีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง ที่ โ รงเรี ย นเถิ น วิ ท ยา และที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง โดย
เฉพาะที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้มีการขยายเครือข่ายไปใน 8 สถาบัน เมื่อวันที่ 24-25
กันยายน 2559 นอกจากนั้น ในหมู่บ้าน/ชุมชนเราได้ทํา 1 อําเภอ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน
ต้นแบบ ซึ่งหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบที่ได้รับงบประมาณไปจะมีการติดตามในช่วง 2 เดือน
ที่จะถึงนี้ สําหรับในสถานประกอบการในปีที่แล้วมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2 แห่ง และ
เดือนมีนาคมนี้จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ
และมีโครงการค้นหาคนดีในองค์กรต้นแบบในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับมอบโล่และ
ใบประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและแรงงานจังหวัดเป็นอย่างดี สําหรับ
ผลการดําเนินงานในปี 2560 ณ 31 มกราคม 2560 เรามีสมาชิกครอบคลุ มถึ ง
98.8 มีการจัดตั้งชมรมเพิ่มขึ้น 2 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One
เพิ่มขึ้น 19 % ขณะนี้มี 172 ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาใด
ยังไม่มีศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One หากมีความพร้อมขอให้จัดตั้งได้เลย
ซึ่งอาจจะฝากไว้ที่มุมให้คําปรึกษา มุมนันทนาการ หรือมุมวิชาการ ล่าสุดได้มีการจัดตั้ง
เพิ่มขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ในส่วนของสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 84 % และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางได้ให้
คําปฏิญาณไว้ว่า จะรณรงค์ให้จังหวัดมีสมาชิกให้ครบ 100% และพัฒนาให้สมาชิก
To Be Number One มีภูมิคุ้มกันเพิ่มให้ได้อย่างน้อย 10 % และขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุ ม ครบทุ ก เซ็ ท ติ้ ง ทั้ ง นี้ เดื อ นพฤษภาคม 2560 คณะกรรมการโครงการ
To Be Number One ระดับประเทศ จะมีการเข้ามาประเมินระดับพื้นที่จังหวัด
/To Be Number One...
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โรงเรียนเถินวิทยาได้รับมาตรฐานระดับเงินปีที่ 3 และ โรงเรียนลําปางกัลยาณีได้รับ
ดีเด่นภาคเหนือจะมาให้คะแนนระดับพื้นที่ 50 คะแนน ก่อนที่จะเข้าประกวดมหกรรม
ที่เมืองทองธานีช่วงประมาณวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 นี้
3) โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวทาง
ประชารัฐภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ ปี พ.ศ. 2560
ผู้แทน สนง.สิ่งแวดล้อม
ในปีงบฯ 2560 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 2 ลําปาง
จํานวน 180,000 บาท โดยดําเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งได้ดําเนินโครงการ
ที่บ้านถ้ํา หมู่ที่ 1 อําเภอเมืองปาน ในปีนี้ได้ขยายการดําเนินการเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ 10 ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน ลักษณะโครงการเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทั้งเรื่องขยะมูลฝอยและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึก
และปรับพฤติกรรมประชาชนในชุมชน โดยให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและสามารถ
นําขยะมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งปีนี้ได้เพิ่มในเรื่องการนําขยะมาใช้ประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่าง
หารื อ บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ ไ ทยว่ า ขยะประเภทไหนที่ นํ า กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ แ ละ
มีผลคุ้มค่า ในส่วนของเรื่องการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําโดยการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างง่ายได้ ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ตั้งแต่ ธันวาคม
2559 –กันยายน 2560 ทั้งนี้ สํานักงานฯ ได้รับการจัดสรรงบฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2560 ขณะนี้ได้ประสานพื้นที่หมู่บ้านที่จะดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการเริ่มคัดแยก
ขยะและทดสอบคุณภาพน้ําอย่างง่าย และมีจะมีการไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ซึ่งเป็นองค์กรได้รับรางวัลชุมชน
ปลอดขยะ (Zero waste)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 การขยายผลการดําเนินการตามแนวทางและกระบวนการโครงการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริให้ครอบคลุม 932 หมู่บา้ น

เลขานุการฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางได้เห็นชอบให้คณะทํางานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประชุ ม หารื อ เพื่ อขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริและการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และ
23 มกราคม 2560 ณ ห้องศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จั ง หวั ด ลํ า ปาง ศาลากลางจั ง หวั ด ลํ า ปาง ชั้ น 3 โดยมี
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเป็นประธาน ซึ่งได้หารือใน
ประเด็นที่เป็นข้อสรุปร่วมกันในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวว่า ควรมี
การขยายผลแนวทางและกระบวนการของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว
/พระราชดําริ...
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เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะทําให้การจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น
มี คุ ณ ภาพและเป็ น แผนฯ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน
ที่แท้จริง ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
1. ให้ ทุก อํ า เภอสนั บสนุ นส่ง เสริม คณะกรรมการหมู่บ้า น (กม.) ในการจัดทํ า
“แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน” ให้เป็นรูปธรรมและให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม
2560
2. ให้ทุกอําเภอปรับปรุง ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอําเภอ (อ.ก.อ.)
และคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) ให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็ น กลไกในการ
ขับเคลื่อน “จัดทําแผนพัฒนาอําเภอ” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560
3. ให้สํานั กงานจังหวั ดลําปางบู รณาการการจั ดทํ าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัดกับส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ที่ทําการปกครอง
จังหวัดลํา ปางเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการทํา ความเข้ า ใจในรู ป แบบและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ นการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปางสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปางเป็นหน่วยงานหลัก
สนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา และเป็นวิทยากรกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
4. สํ า หรั บ การพั ฒ นาการจั ด ทํ า “แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน” ให้ มี คุ ณ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ หลังจากที่ทุกหมู่บ้านได้จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างเป็น
รู ป ธรรมแล้ ว (ยกเว้ น 272 หมู่ บ้า นที่มี ก ารขั บ เคลื่ อ นมาตั้ง แต่ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2558) จังหวัดลําปางจะนํากระบวนการและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริมาเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาต่อไป
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบแนวทางการการขับเคลื่อนการขยายผลการดําเนินการตามแนวทางและ
กระบวนการโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริให้ครอบคลุม
932 หมู่บา้ น โดย
(1) ให้ทุกอําเภอสนับสนุนส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทํา
“แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน” ให้ เ ป็ น รู ป ธรรมและให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ น
พฤษภาคม 2560
(2) ให้ทุกอําเภอปรับปรุง ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอําเภอ
(อ.ก.อ.) และคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่ อน “จัดทําแผนพัฒนาอําเภอ” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
2560
(3) ให้สํานักงานจังหวัดลําปางบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดกับส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ที่ทําการปกครองจั ง หวั ด ลํ า ปางเป็ น หน่ ว ยงานหลัก ในการทํ า ความเข้ า ใจในรูป แบบและ
แนวทางปฏิ บัติในการบูรณาการจั ดทําแผนพัฒ นาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปางสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ

-13กับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปางเป็น
หน่วยงานหลักสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและเป็น
วิทยากรกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
(4) สําหรับการพัฒนาการจัดทํา“แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน” ให้มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพหลังจากที่ทุกหมู่บ้านได้จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างเป็น
รู ป ธรรมแล้ ว (ยกเว้ น 272 หมู่ บ้ า นที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นมาตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558) จังหวัดลําปางจะนํากระบวนการและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริมาเป็นกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป

เลขานุการฯ

3.2 การพัฒนาและจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูล GIS โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดลําปางภาพรวม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการนําเข้าฐานข้อมูล GIS
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน
สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จั ง หวั ด ลํ า ปาง ศาลากลางจั ง หวั ด ลํ า ปาง ชั้ น 3 โดยมี
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเป็นประธาน ได้ให้สํานักงาน
จังหวัดลําปางเป็นหน่วยดําเนินการพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริภาพรวม สํานักงานจังหวัดลําปางจึงได้จัดทําโปรแกรมฐานข้อมูล GIS
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และกํ า หนดจั ด กิ จ กรรมการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการนํ า เข้ า
ฐานข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปางและแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่าง
วันที่ 13-17 และ 20-24 มีนาคม 2560 จํานวน 10 รุ่นๆ ละประมาณ 100 คน
รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 4
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือ คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อาสาสมัครพัฒนา
หมู่บ้าน จํานวน 932 หมู่บ้าน ผู้แทนอําเภอ 13 อําเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํา ริ จั งหวั ด ลํา ปาง 55 หน่ว ยงาน จึ งขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายละเอี ย ด
หัวข้อที่ควรเพิ่มหรือปรับในโปรแกรมฐานข้อมูล GIS และระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
นําเข้าข้อมูล ดังนี้
1) การนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถนําเข้าระบบฐานข้อมูล GIS
ทั้ง 932 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
2) การนําเข้าข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ และ
แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ของปี พ.ศ.2560 ต้ อ งเป็ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณดําเนินการแล้ว โดยกิจกรรม/โครงการใน 3 ลักษณะ คือ ดําเนินการเอง
(ไม่ใช้งบประมาณราชการ) ดําเนินการร่วม และขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ/
หน่วยงานต่างๆ โดยขอให้นําเข้าข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2560
/3) การนําเข้าข้อมูล GIS...
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อบต.จ.ลําปาง
มติที่ประชุม

3) การนําเข้าข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ
272 หมู่บ้าน ย้อนหลังปี 2558 และ ปี 2559 ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ขอให้อําเภอรวมรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 932 หมู่บ้านๆละ 1 คน ให้จังหวัด
ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกอําเภอเพื่อประสาน
กลุ่มเป้าหมายทั้งทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์และทางไปรษณีย์แล้ว
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 104 แห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการนําเข้าฐานข้อมูล GIS ฯ ดังกล่าวด้วย
เห็นชอบการพัฒนาและจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริและการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จั ง หวั ด ลํ า ปาง และแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ซึ่ ง จั ง หวั ด ลํ า ปางได้ กํ า หนดจั ด
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนําเข้าฐานข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ และแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างวันที่
13-17 และ 20-24 มีนาคม 2560 จํานวน 10 รุ่นๆ ละประมาณ 100 คน
รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ณ ห้องประชุมาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 4
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือ คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อาสาสมัคร
พัฒนาหมู่บ้าน จํานวน 932 หมู่บ้าน ผู้แทนอําเภอ 13 อําเภอและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลําปาง 55 หน่วยงาน โดยกําหนดห้วงระยะเวลาใน
การนําเข้าข้อมูล ดังนี้
(1) การนําเข้าข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ
และแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 932 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
เป็นต้นไป
(2) การนําเข้าข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ
และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของปี พ.ศ.2560 ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับงบประมาณดําเนินการแล้ว โดยเป็นกิจกรรม/โครงการใน 3 ลักษณะ คือ
ดําเนินการเอง (ไม่ใช้งบประมาณราชการ) ดําเนินการร่วม และขอรับการสนับสนุน
จากส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ โดยขอให้นําเข้าข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในเดือน
พฤษภาคม 2560
(3) การนําเข้าข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริฯ
(โครงการปิ ด ทองหลั ง พระสื บ สานแนวพระราชดํ า ริ ) 272 หมู่ บ้ า น ย้ อ นหลั ง ปี
2558 และ ปี 2559 ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560
(4) ให้อําเภอรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 932 หมู่บ้านๆละ 1 คน
ให้จังหวัดภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว
(5) กรณีที่ ผู้แทนประธานองค์การบริหารส่ วนจัง หวัดลํ าปางได้ขอให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ด้วย สํานักงานจังหวัด
ลําปางจะได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จัดกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มอีก 1 รุ่น
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 104 แห่ง ซึ่งจังหวัดจะแจ้ง
รายละเอียดกําหนดการและวันที่จะดําเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
/ระเบียบวาระที่ 5...

-15ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
- โครงการขยายผลเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการปวงประชาเป็นสุข
ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
เลขานุการฯ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งได้ให้จังหวัดเสนอโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตาม
พระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ภายใต้ โ ครงการ
“ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และเสนอกิจกรรมต่อยอดโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ”ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี”
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนเดิม
ที่ ได้ รั บการจั ดสรรงบฯ โรงเรี ยนละ 50,000 บาท ในปี งบฯ พ.ศ. 2559 ซึ่ งในปี งบฯ
พ.ศ.2560 จะจัดสรรงบฯ เพิ่มเติมให้ในวงเงินโรงเรียนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องให้คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดให้ความเห็นชอบด้วยสําหรับจังหวัดลําปางมีโรงเรียน
ที่ดําเนินโครงการฯ ในปีงบฯ 2559 จํานวน 3 แห่ง คือ
1) โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตําบลท่าผา
2) โรงเรียนบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน
3) โรงเรียนบ้านสบต๋ําวิทยา (แปงภักดิ์อุปถัมภ์) หมู่ที่ 3 ตําบลนาแก้ว
ผู้แทนอําเภอ
ได้เสนอรายละเอียดกิจกรรมที่จะดําเนินการต่อยอดโครงการฯ โดยโรงเรียนบ้าน
ศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตําบลท่าผา และ โรงเรียนบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน
เกาะคา
จะต่อยอดกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และการเพาะเห็ด
สําหรับโรงเรียนบ้านสบต๋ําวิทยา (แปงภักดิ์อุปถัมภ์) หมู่ที่ 3 ตําบลนาแก้วต่อยอดกิจกรรม
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเลี้ยงกบ
ผู้แทน สนง.กศน.
การดําเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จ.ลําปาง
สยามบรมราชกุมารี ขณะนี้ได้ลงไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่บ้านหวด
ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม ซึ่งสํานักงานฯ ยังไม่พร้อมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนี้
แต่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการในปีต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการปวงประชาเป็นสุข
ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของ โรงเรียน 3 แห่ง ในพื้น ที่อํา เภอเกาะคา โรงเรีย นละ 30,000 บาท
ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตําบลท่าผา
2) โรงเรียนบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน
3) โรงเรียนบ้านสบต๋ําวิทยา (แปงภักดิ์อุปถัมภ์) หมู่ที่ 3 ตําบลนาแก้ว
/สําหรับการดําเนินโครงการ...

