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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ ๑1/2560
วันที่ ๒8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอาลัมภางค ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
**************************
ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

10.พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ
11.นายสมเกียรติ ตันตระกูล
12.นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
13.พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ อินทฤทธิ์
14.พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร
15.พ.อ.จิตรกร แกวลาย
16.นางสาวศศิธร อินทกุล
17.นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี
18.นางพจนีย ขจรปรีดานนท
19.นายสุรินทร ปญญาจันทร
20.พ.ต.ยุทธพงษ วงศไชย
21.นายคมสัน สุวรรณอัมพา
22.นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์
23.นายมนตรี นาคถาวร
24.นายวาทิต ปญญาคม
25.นายธนิต สุภาแสน
26.นายสถาพร สุขโข
27.นายวรายุทธ คอมบุญ
28.นายสิทธิ์ศักดิ์ แยมพรายภิรมย
29.นายภูดิท ศรีสะอาด
30.นายสัมพันธ นนทสวัสดิ์ศรี
31.วาที่รอยตรีสมชาย สิริชูทรัพย
32.นายสังคม คัดเชียงแสน

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลําปาง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดลําปาง
รองผูอํานวยการ รมน.จังหวัดลําปาง (ฝายทหาร)
ปลัดจังหวัดลําปาง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 5
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
สัสดีจังหวัดลําปาง
พัฒนาการจังหวัดลําปาง
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
รกท. ทองถิ่นจังหวัดลําปาง
(แทน) หัวหนา สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
ผอ.ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
นายอําเภอเมืองลําปาง
นายอําเภอเกาะคา
นายอําเภอหางฉัตร
นายอําเภอแมทะ
นายอําเภอแมพริก
นายอําเภอแจหม
นายอําเภองาว
นายอําเภอเถิน
นายอําเภอวังเหนือ
นายอําเภอสบปราบ
นายอําเภอเสริมงาม
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33.นายนิมิตร ผดุงศิลปไพโรจน
34.นายยรรยง กุนาคํา
35.นางวิภาดา วิบูลยพันธ
36.นางเยาวรัตน สายศรีธิ
37.นางสุพัตรา วัฒนศิริ
38.นางสาวจิราพร พรหมยศ
39.นายชาฤทธิ์ เกาชีวิตเกรียงไกร
40.นายสมศักดิ์ หวลกสิน
41.นายทานทัต ยมเกิด
42.นายเมืองแมน เกิดนานา
43.นายดํารัส โพธิ์ประสิทธิ์
44.นางสาวธิดาวรรณ วรรณโวหาร
45.นางสาววฐพัชช พุทธา
46.นางสาวปญวรุณ กาญจนะ
47.นายทินกร ทาทอง
48.นายชูเกียรติ พงศศิริวรรณ
49.นายสุรัตนชัย อินทรวิเศษ
50.นางกูลรัตน ไชยพรม
51.นายอธิษฐาน วงศใหญ
52.นางสาวอุมา วันดี
53.นางสมจิตร สิทธิวงศ
54.นางสุวิมล ขามสาม
55.นางสุรียพร บุญเต็ม
56.นางขนิษฐา พานทองรักษ
57.นายปรีชา สุภานันท
58.นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย
59.นายพงศพัฒน ขัตพันธ
60.นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล
61.นายสุธี ขันทอง
62.นายสมรรถชัย ทองคําชุม
63.นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย
64.นายสมจิต อํานาจศาล
65.นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค
66.นางสาวจาตุวรรณ เถินบุรินทร
67.นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน
68.นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน
69.นางพัชรี ทองคําคูณ
70.นายวิทูร โพธิ์ศรี
71.นางจันทรฉาย มะทะ

นายอําเภอแมเมาะ
นายอําเภอเมืองปาน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
(แทน) คลังจังหวัดลําปาง
(แทน) สรรพากรพื้นที่ลําปาง
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่ลําปาง
(แทน) ธนารักษพื้นที่ลําปาง
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.ลําปาง
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 1 ลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลําปาง
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง
ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาอนามัยกลุมชาติพันธุชายขอบ
และแรงงานขามชาติ
(แทน) หัวหนากลุมเฝาระวังฯ ทางระบาดวิทยา
ผูอํานวยการศูนยโรคเรื้อนที่ 10 ลําปาง
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 1.2 ลําปาง
เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
ปศุสัตวจังหวัดลําปาง
เกษตรจังหวัดลําปาง
(แทน) สหกรณจังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดลําปาง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 2 ลําปาง
ผูอํานวยการโครงการชลประทานลําปาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวลําปาง
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 10
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําปาง
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72.นางสาวศิริ จัดสวาง
73.นางสุณีย ยศตื้อ
74.นางสาวอรพิชชา มูลวงศ
75.นางพรสวรรค สมาน
76.นายโสภณ พิทักษสาลี
77.นายประจักษ ปญญาเลย
78.นายเอกนรินทร จินทะวงศ
79.นายณรงค คําภิระวงศ
80.นายยุทธศักดิ์ ตอโชติ
81.นางนวพร มีวาสนา
82.นางกัญจนาภรณ ไซกัลป
83.นางเพ็ญจันทร บุญฮก
84.นางศรีเพ็ญ ลักษณะ
85.นายไพเราะ มาซา
86.นายชาคริตย เดชา
87.นายควง ใสแจม
88.วาที่ ร.ต.หญิง ดรุณี จันทรมล
89.นางกรพินธุ วงศเจริญ
90.นายโชค ริ้วพิทักษ
91.นายชาลี สมมาตร
92.นางปยนาถ พรินทรากูล
93.นางคะนึงนิจ อาลัยญาติ
94.นายวัชรินทร อิวปา
95.นางสุวรรณดี หนูเสริม
96.นางธิราพร ญาณะศรี
97.นายศุภชัย กัลปสันติ
98.นางสาวจันทรสวย บุญนํามา
99.นายพิทยา แสงรัตนา
100. นายบพิตร วิทยาวิโรจน
101. นางอุดมพร โรจนสัตตรัตน
102. นางอารีย เหลืองหิรัญ
103. นางสาวประภัสสร มวงมี
104. นายจารุเกียรติ ปญญาดี
105. นางสุพร แลกันทะ
106. นายพิษณุวัชร วีรัพงศเดช
107. นายฐิติพล ทศรฐ
108. นายศาตปญญ สีดานนท
109. นายชาตรี เขมะชาติ
110. นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ
111. นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ

หัวหนาศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนบน จ.ลป.
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
(แทน) หัวหนาดานกักกันสัตวลําปาง
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรฯ
ขนสงจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการศูนยสรางทางลําปาง
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่ 2
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทลําปาง
ผูอํานวยการทาอากาศยานลําปาง
แรงงานจังหวัดลําปาง
จัดหางานจังหวัดลําปาง
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10
ผูอํานวยการศูนยความปลอดภัยแรงงาน เขต 5
(แทน) หัวหนาศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลําปาง
ผอ.ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลําปาง
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําปาง
(แทน) ผอ.ศูนยพัฒนาการสวัสดิการสวัสดิการสังคม ผูสูงอายุฯ
(แทน) ผูอํานวยการสถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองกิ่วลมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ลําปาง
ผูอํานวยการสถานีวิทยุฯ เพื่อการศึกษา
วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
(แทน) พาณิชยจังหวัดลําปาง
หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-2 ลําปาง
พลังงานจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการ.สนอ.ประจําศาลจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 3 ลําปาง
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

นางสาววัณฑณา เปงอินตา
นางกรรณิกา พรหมวงศ
นายสมคิด ปริมิตร
นางละออง อยูยั่งยืน
นางสุนันทา คงพากเพียร
นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย
นายทิวา พันธไมสี
นายธนาวัฒน คําราช
นายประสิทธิ์ พรมศรี
นางชุลี ตันทา
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ
นายอลงกรณ ประสานสุข
นายพีรชัย มาลินีกุล
นางยุพิน บัวคอม
นายปณิทัต ลี้จินดา
นายวิเชียร เปยปลูก
นายแสวง บุญมากาศ
นายภูริต คันธชุมภู
นางจันทรเพ็ญ ณ ลําปาง
นายเจริญ ศิริวงศ
นายพิรุณ อินทรหาว
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร
นายบัญญัติ กันมาเวียง
นางสาวมาลิสา เนตรสวาง
นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
ผษ.ดร.กิตติกรณ สมุทธาวิทย
ผศ.ดร.ไกรสีห, พิสิษฐกุล
ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล
รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
นายปญญวัฒน อินเตชะ
ผศ.พิเชษฐ นนทรัตน
นางเกศกนก เดชมา
นายทรงเดช ยะจินะวงศ
นายโยธิน ทีฑทิมทอง
วาที่ ร.ต.ณรงคศักดิ์ คณูปถัมภ
นายสัจจพล จันทราช
นางพิมงาม ปนธรรมมา
นายอนุชา ศิริบวรเดช
นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง
ผูบัญชาการเรือนจํากลางลําปาง
ผูอํานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
สถิติจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง
รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
รกท. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลป.เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลป.เขต 2
ผูอํานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลป.เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
(แทน) ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง
ผูอํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางคนคร
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตอารี ลป.
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี กฟผ.แมเมาะ
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยลําปาง
(แทน) ผอ.สนง.สงเสริมสวัสดิการฯ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลําปาง
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการ ททท.สํานักงานลําปาง
(แทน) ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ (กฟผ.แมเมาะ)
นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดลําปาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กกท.จังหวัดลําปาง
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาลําปาง
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง

๕

152. นายอาชวิน ชวงสูงเนิน
หัวหนาไปรษณียจังหวัดลําปาง
153. นายสุชาติ ฐิติวรสกุล
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตลําปาง
154. นางจารุพร จันทรขาว
ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลําปาง
155. นางสุพรรณี สุขสันตรุงเรือง
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
156. นางอินทมาศ สมพงษ
(แทน) นายกเทศมนตรีนครลําปาง
157. นายจตุวัตน ตุยเต็มวงศ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร
158. นายเดช วังโว
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
159. นายชูฤทธิ์ อันนารา
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
160. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
161. นายประยูร แกวเดียว
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวนครลําปาง
162. นายประยูร แกวเดียว
นายกสมาคมทองเที่ยวนครลําปาง
163. นายธนชัย พงษโสภณวิจิตร
(แทน) นายกสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง
164. นายชัยณรงค จุมภู
นายกสมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวัดลําปาง
165. นายธนชัย พงษโสภาวิจิตร
นายกสมาคมผูประกอบการนําเที่ยวและรถเชานครลําปาง
166. นายศิริพงษ จงภู
ผูประสานงานเหมืองแมเมาะ (กฟผ.แมเมาะ)
ผูไมมาประชุม
1. ผูกํากับการการ 5 กองบังคับตํารวจทางหลวง
2. ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
3. ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.จังหวัดลําปาง
4. ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
5. ผูอํานวยการสถาบันคชบาลแหงชาติฯ
6. ผูอํานวยการ สกสค.จังหวัดลําปาง
7. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
8. หัวหนาศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
9. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลําปาง
10.นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
11.ผูจัดการสวนคลังปโตรเลียมลําปาง
12.ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.ลําปาง
13.โทรศัพทจังหวัดลําปาง
14.ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
15.ผูชวยหัวหนาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยฯ
16.สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดลําปาง
17.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง
18.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
19.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
20.นายกสมาคมผูสื่อขาวนครลําปาง
21.เลขาธิการสมาพันธแรงงานสัมพันธ สาขาภาคเหนือ
22.นายกสมาคมสหพันธทองเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลําปาง

๖

ผูเขารวมประชุม
1. นางศุกลรัตน จันทรมณี
2. นายธํารงค วงศทวีสุขเจริญ
3. นายกฤษฎา ทองจิบ
4. นางสาวอําพัน ใจอินตา
5. น.ส.สมภร แกวสิงห
6. นายวุฒิพงษ แกวปาเฟย
7. นายบุญเกิด การิยา
เปดประชุม
เวลา ๐๙.3๐ น.

ผอ.ศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําปาง
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ สนจ.ลําปาง
ผอ.กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ลําปาง
ผอ.กลุมงานอํานวยการจังหวัด สนจ.ลําปาง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดลําปาง
จาจังหวัดลําปาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.ลําปาง

พิธีการตาง ๆ
เรื่องที่ 1

การมอบประกาศเกียรติคุณ
1. การมอบประกาศเกียรติคุณ และเข็ม เชิ ดชู เกียรติแกสํานักทะเบี ยนที่ไดรับ รางวัล ตามโครงการ
คัดเลือกสํานักทะเบียนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง)
2. การมอบเกียรติบัตรผูส มควรไดรับการยกยองเชิ ดชูเ กียรติเป นปูช นียบุ คคลดานภาษาไทย ผู ใช ภาษาไทยดีเด น ผู ใช ภ าษาไทยถิ่น ดีเดน และผู มีคุณูป การต อการใช ภ าษาไทย ประจํ าป 2560 จํ านวน 4 ราย
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง)
เรื่องที่ ๒

การแนะนําหัวหนาสวนราชการมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
2. นายบรรจง ชัยขุนพล
สหกรณจังหวัดลําปาง
3. วาที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ
ประมงจังหวัดลําปาง
4. นายอภิรักษ อิ่มจิตอนุสรณ ผูอํานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
นอกจากนี้ ยังมีหัวหนาสวนราชการที่ยายไปดํารงตําแหนง ณ จังหวัดอื่น ๆ ดังนี้
1. นายบุญเลิศ โสภา
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางยายไปดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
2. นายพงศพัฒน ขัตพันธ
ปศุสัตวจังหวัดลําปาง ยายไปดํารงตําแหนง ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. ยินดีตอนรับหัวหนาสวนราชการทุกทานที่มาดํารงตําแหนงใหม ที่จะมาชวยกัน
ทํางานและพัฒนาจังหวัดตอไป
2. ขอขอบคุ ณทุกภาคสวนที่รวมกันทํางานตลอด 3 เดือนที่ ผานมา ขอชื่นชมการ
ทํางานของสวนราชการจังหวัดลําปางสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบคุณทุกภาคสว นที่ รว มกั นจั ดงานฤดูหนาวและของดีนครลํ าปาง ประจํา ป
2560 ซึ่งจัดไดดี และเปนประโยชน การแสดงศักยภาพของอําเภอและสวนราชการตาง ๆ
เพื่อความสุขของพี่นองประชาชนจังหวัดลําปาง
4. จั ง หวั ด กํ า หนดจั ด งานพบปะระหว า งหั ว หน า ส ว นราชการ/หน ว ยงานและ
สื่ อมวลชน ในช ว งต น เดื อ นมกราคม 2561 ณ โรงแรมเอเชี ย เพื่อประชาสั มพัน ธ การ
ขับเคลื่อนนโยบายและงานของจังหวัดที่จะดําเนินการในหวงตอไป

๗

5. ราวปลายเดือนมกราคม 2561 กําหนดจัด งานทามะโอ เรโทรแฟร จัดทุกวัน
เสารแรกของเดือน โดยเปนการบูรณาการเรื่องแกจน และตลาดประชารัฐ เปนการเปดเวที
ให คนรุ น ใหม ศิล ป น ในพื้น ที่ได มีโ อกาสเขา มาแสดงศักยภาพ โดยรู ป แบบงานที่ไมเ ป น
ทางการ จะมีการประชาสัมพันธใหทุกทานทราบในทุกๆ เดือนตอไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ ครั้ ง ที่ 9/2560 เมื่ อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอาลัมภางค ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ลํ า ปาง ซึ่ ง ฝ า ยเลขานุ ก าร ได นํ า ขึ้ น เว็ บ ไซต www.lampang.go.th เมื่ อ วั น ที่ ๒6
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอใหที่ประชุมพิจารณาใหการรับรอง
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
หัวหนาสํานักงานจังหวัดฯ - การติดตามประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2560
จากการที่มีป ระเด็นในการประชุ มหัวหนาสว นราชการ ครั้งที่ 10/๒๕๖๐ สํานักงาน
จังหวั ดลํ าปาง ไดจั ดทําสรุป เพื่อใหส วนราชการที่เกี่ยวขอ งพิจารณาไปดํ าเนินการ รายละเอียด
ตามสรุปประเด็นที่แจกจายใหที่ประชุมรับทราบ
ประธานฯ
ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของตามประเด็น และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
พรอมติดตามผล และ/หรือรายงานใหจังหวัดทราบในโอกาสตอไปดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ และถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 สรุปขอมูลทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ และขอมูลผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่อยางเปนทางการ ณ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
ตามที่นายกรัฐ มนตรี ได บัญ ชาให มีก ารพบปะหารื อระหวา งนายกรัฐมนตรีกับผู วา
ราชการจังหวัด ผูแทน ภาคเอกชน ผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกรในภาคเหนือ เรื่อง
ทิศทาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๓.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. ณ หองประชุมศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน พรอมดวย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผูบริหารสวนราชการที่เกี่ยวของ เขา
รวมการประชุม นั้น มีขอสั่งการดังนี้
๑. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ การพัฒนาโครงขายการขนสงทางอากาศ โดยขอใหพิจารณา (๑)
เรงรัดโครงการกอสร าง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหมแหงที่ ๒ ตามผลการศึกษาที่
สํานักงานการบินพลเรื อนแหงประเทศไทย ไดวาจา งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศึกษาไว
(๒) ปรับปรุงพัฒนาทาอากาศยาน ประกอบดว ย การขยายทางวิ่ง ทาอากาศยานลําปาง
แพร นาน และการพัฒ นาประสิทธิ ภาพระบบการให บริการประชาชนของทาอากาศยาน
พิษณุโลก

๘

ขอสั่ง การ : ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปเรงพิจารณาในรายละเอียดและจัดลําดับ
ความสําคัญ ตามความจําเปนเรงดวนตอไป
๑.๒ การพัฒนาโครงขายการขนสงทางบก โดยขอใหพิจารณาเรงรัดดําเนินการ (๑)
โครงการ มอเตอรเวยเชียงใหม-เชียงราย (๒) สรางศูนยการขนสงสินคาไปสูการขนสงหลาย
รูปแบบ (Multi Modals Transportation Logistics Center) ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก และเชื่อมตอไปยังสถานี รถไฟศิลาอาสน จังหวัดอุตรดิตถ (๓) พัฒนา
ระบบรถไฟฟารางเบา หรือ Light Rail Transit System (LRT) โดยรัฐบาลลงทุนเอง หรือ
รวมทุนกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) (๔) กอสรางทางหลวงแนว ใหม
(เชียงใหม-เลี่ยงเมืองลําพูน) จากทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข
๑๐๖ (๕) พัฒนาโครงการขายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ จังหวัดกําแพงเพชรสุโขทัย-อุตรดิตถ-แพร-นาน-พะเยา-เชียงราย เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวมรดกโลก และ
เสนทาง R3A, R3B และ (๖) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยการขยายชองทางจราจร
ดังนี้ ๑) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ เปน ๔ ชองทางจราจร (กม.๒๘-๕๐๗-๑๕๓+
๙๐๓) และสํารวจออกแบบชวงอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง–อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เชื่อม
ตอไปยั งอํา เภอ แมส ะเรี ยง–อําเภอขุน ยวม จัง หวัดแมฮองสอน ๒) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๑ อําเภอจุน –อําเภอปง– อําเภอเชียงมวน–จังหวัดนาน ๓) ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๕ กําแพงเพชร-พิจิตร-พิษณุโลก และ ๔) ทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๑ หลมสัก–เพชรบูรณ–ทาลี่–เลย
ขอสั่ง การ : ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปเรงพิจารณาในรายละเอียดและจัดลําดับ
ความสําคัญ ตามความจําเปนเรงดวนตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความเหมาะสม
ดานการลงทุนในรูป แบบร วมทุนกับ เอกชน (Public Private Partnership: PPP)
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และประโยชนที่ประชาชนในพื้นที่จะ ไดรับตอไปในอนาคต
๑.๓ การพัฒนาโครงขา ยการขนส งทางบก โดยขอใหพิ จารณาเร งรัดศึ กษา
ออกแบบเสนทาง (๑) การกอสรางสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข
๑๐๒๖ ตอนผาเวียง-ปากนาย (กม.๗๕+๙๕๗) เพื่อบรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๙ ตอน
น้ําปาด-ปากนาย (กม.๑๐๑+๒๑๘) และ (๒) เสนทางสาย แมสอด–ตาก เชื่อมทางหลวง
หมายเลข ๑๒ เพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก
ขอสั่งการ : ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปเรงพิจารณาในรายละเอียดและจัดลําดับ
ความสําคัญตามความจําเปนเรงดวนตอไป
๑.๔ การพัฒนาโครงขา ยการขนสงทางราง โดยขอให พิจ ารณาเร งรั ดสํ ารวจ
ออกแบบเสนทาง รถไฟจากลํานารายณ จังหวัดลพบุรี-เพชรบูรณ เพื่อเชื่อมโยงโครงขาย
โครงการรถไฟทางคูโครงการรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลอยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอน
ขอสั่ง การ : ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัดศึกษาความเหมาะสมของ
การพัฒนาโครงขายการขนสงทางราง โดยใหสํานักงบประมาณรับไปพิจารณางบประมาณ
การ ดําเนินการตามขั้นตอนโดยดวน ทั้งนี้ ในการจัดลําดับความสําคัญการขนสงทางบกและ
ทางราง ควรใหความสําคัญกับเสนทางเชื่อมโยง ระหวางจังหวัดภายในกลุมจังหวัด และ
ระหวางกลุมจังหวัด เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
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๒. ดานการบริหารจัดการน้ํา
ขอให พิจารณาสนับ สนุน การดําเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ํ าในลุมน้ํ าหลั กของ
ภาคเหนือ ประกอบดว ย (๑) ตอนบนของลุมน้ํา กอสรางแหลงเก็บกักน้ํา ทบทวนกฎหมาย
กับการพัฒนา และความตองการน้ําที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ศึกษาการผันน้ําระหวางลุมน้ํา
โครงการ กก-อิง-นาน เปนต น (๒) ตอนลางของลุมน้ํา กอสรางฝาย/ประตูร ะบายน้ํ า
ปรับปรุงระบบสงประสิทธิภาพการระบายน้ํา และ (๓) ลุมน้ํายม ขอใหพิจารณา ๑) เรง
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหสิ่งแวดลอมในพื้ นที่ปาอนุรักษ เพื่อกอสรางแหลงเก็บกักน้ําตาม
๒) เรง ดําเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ผันน้ําเลี่ยงเขจังหวัดสุโขทั ย
พิษณุโลก และพิจิตร และ ๓) เรงกอสรางประตูระบายน้ําในพื้นที่ตอนลาง
ขอสั่ง การ : เห็นชอบในหลักการและมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รว มกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําในลุมน้ําหลักของ
ภาคเหนือที่เสนอ โดยคํานึงถึงอนุรักษ ฟนฟู เพิ่มพื้นที่ปาตนน้ํา การแกไขปญหาน้ําทวม
ซ้ําซาก ภัยแลงที่เกิดจากการไมมีแหลงเก็บกักน้ําลําน้ําสาขาในลุมน้ําหลัก โดยเฉพาะลุมน้ํา
ยม โดยใหเรงดําเนินในพื้นที่ถึงประโยชนที่จะไดรับในทุกขั้นตอน เพื่อสรางการยอมรับและ
สนับสนุนการดําเนินการ และหากเปน โครงการขนาดใหญใหเสนอสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ขอรับ การ สนั บสนุ นงบประมาณตามความจําเปน เร งดวนตาม
ขั้นตอนตอไป
๓. ดานการเกษตรและแปรรูป
ขอรับการสนับสนุน “โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกภาคเหนือ” โดย
ใชผักและผลไม นํารอง ไดแก กลวยหอม สับปะรด กระเจี๊ยบเขียว ขิง มะมวง ขาว ไผ และ
พืชสมุนไพร การผลิตตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเปนอาหารอนาคต (Functional
Food/Healthy Food)
ขอสั่ง การ : ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รว มกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย ภาคเอกชน สภาเกษตรกรแหงชาติ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหนวยงานที่รับ
ไปพิจารณาใน รายละเอียดในการสนับสนุนโครงการฯ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับ
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) คุณภาพวัตถุดิบ และแปรรูป
สินค้ํ าที่ไดมาตรฐานตรงความตองคุมคา ในการดําเนิน การ และตองไมเปนภาระของรั ฐใน
อนาคต รวมทั้งใหกลุมเกษตรกร องค และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) มี
สว นร วมดําเนิ นการตั้ งแตตนทาง เพื่อใหการดําเนิ นการเป นไปอยา งมีประสิท ธิภ าพและ
ยั่งยืน
๔. ดานการคาและการลงทุน
๔.๑ การสงเสริมและอํานวยความสะดวกทางการคา การคาชายแดน การลงทุน
และการทองเที่ยวระหวา งไทยกับเมียนมา โดยขอใหพิจารณาสนับสนุน (๑) การอํานวย
ความสะดวกการผานแดนโดยการทํา Visa on Arrival (VOA) ณ ดานชายแดนไทยและ
เมียนมา (๒) การทําความตกลงทวิภาคีการเดิ นรถส วนบุคคลเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ระหวางไทย-เมียนมา (๓) การอนุญาตใหรถขนสงของเมียนมาเขาขนสงสินค้ําในฝงไทยดาน
ดานแมสอด จังหวัดตาก (๔) ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระเบียงตะวันตก (West
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Economic Corridor: WEC) ในพื้นที่จังหวัดตก พิษณุโลก และสุโขทัย และ (๕) เรงรัด
ดําเนินการเพิกถอนเสนทางในการกอสรางถนนเพื่อการคมนําคมและการค้ําระหวางยังจุ ด
ผอนบานหว ยตนนุน จังหวัด แมฮ องสอน ที่อยู ในพื้น ที่เขตรักษาพัน ธุแ มเงา-แมสํ าเพ็ ง
ระยะทาง ๙.๗ กิโลเมตร คิดเปนพื้นที่ ๓๖๕ ไร เพื่อยกระดับเปนจุดผานแดนถาวร
ขอสั่งการ :
๔.๑.๑ ใหกระทรวงมหาดไทยรว มกับกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคม และ
หนวยงานที่เกี่ย วของรับไปพิจารณาสนับ สนุน การอํานวยความสะดวกทางการคา การคา
ชายแดน การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางไทยกับเมียนมา โดยการทํา Visa on Arrival
(VOA) ณ ดานชายแดนไทยกับเมียนมา การทําความตกลงทวิภาคีการเปดเดินรถสวนบุคคล
และการอนุญาตใหรถขนสงสินค้ําในฝงไทยดานดานแมสอด จังหวัดตาก ตามขั้นตอนตอไป
๔.๑.๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับขอเสนอ การ
ขอสนับสนุนใหศึกษาเกี่ย วกับแนวทางการพัฒนาระเบีย งเศรษฐกิจ ภาคตะวัน ตก (West
Economic Corridor: WEC) ไปพิจารณาประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ภายใตแผนงาน
การพั ฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ ภูมิ ภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub
region: GMS)
๔.๑.๓ ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเปนหนวยงานหลักรับไปปกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงกลาโหม
และหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปเรงรัดการเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา และปาสงวน
แหงชาติปาแมเงา แมสําเพ็ง ที่จะกอสรางเสนทางคมนําคมและการคาระหวางประเทศไปยัง
จุดผอนปรนหวยตน นุน จังหวัดแมฮองสอน และเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนโดยดวน
และใหรายงาน ผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีทราบอยางตอเนื่อง
๔.๒ ขอใหพิจารณาสนับสนุน (๑) การจัดงานแสดงสินค้ําศักยภาพการเกษตรและอุ
เกษตรแปรรูปมูลคาเพิ่มสูงภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley & Fruit Expo)
และ (๒) การจัด งานแสดงสินคาและจับคูธุรกิจภาคเหนือในระดับนํานําชาติ (Northern
Thailand GMS Trade Fair and Business Forum)
ขอสั่ง การ : ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปหารือกับกระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุต สาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้น ที่ที่เกี่ย วขอ ง เพื่ อ
ดําเนินการตามที่เสนอ โดยใหขอรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป
๒๕๖๑ โดยคํานึงถึงความคุม การดําเนินงาน และใหประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุมคาเพื่อ
ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในป ตอไป
๕. ดานการแพทย การบริการผูสูงอายุ และสังคม
ขอใหพิจารณาสนับสนุน (๑) โครงการดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจรภาคเหนือ โดยใช
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการขับเคลื่อน และ (๒) ผลักดันนโยบายเมืองสมุนไพร (Herb
City) และ การแพทยแผนไทยเพื่อความเปนเลิศตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ขอสั่งการ :
๕.๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ และ หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาจัดทําแผนแมบทการดูแลผูสูงอํายุแบบ
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ครบวงจรภาคเหนือ โดยพิจ ารณา ถึง ความเหมาะสมของพื้น ที่ที่มีศัก ยภาพที่ พร อม
ดําเนินการ รวมทั้งภาระของภาครัฐในอนาคต กอ นที่จะดํ าเนินโครงการหรือขยาย
ผลสัมฤทธิ์ไปยังพื้นที่อื่นตอ
๕.๒ ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบัน การศึกษาในพื้น ที่
หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ งรับไปพิจารณาผลั กดันนโยบายเมืองสมุ นไพร (Herb City) และ
การแพทยแผนไทยเพื่อ ความเปนเลิศ และติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อขยายผลไปสู
พื้นที่ที่มีศักยภาพ
๖. ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โดยมุงเนน
การทองเที่ยวเพื่อ ชมความสวยงามของสถานที่ และการเลาเรื่ องราวความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรสนับสนุนการทองเที่ยวของภาคเหนือใหพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ซึ่งกระทรวง
วัฒนธรรมจะนําเสนอนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในคราวนี้ดวย
ขอ สั่งการ : ใหกระทรวงคมนาคมรับไปหารือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬ า และ
กระทรวง วัฒนธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมที่เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
จังหวัด กลุมจังหวัด ภูมิภาค รวมทั้งเป ดโอกาสใหป ระชาชนในทองถิ่นเขามามีสว นรว ม
เพื่อใหประโยชนจากการ ทองเที่ยว ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
๗. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
๗.๑ การสงเสริมการปลูกไผส รา งปา เศรษฐกิจ ใหกระทรวงมหาดไทย
รวมกับกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับไปพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป
๗.๒ การบริห ารจัดการทรัพยากรน้ํา และการทองเที่ย ว โดยขอรับการ
สนับสนุนลิงทุงหนองคอและทุงทะเลหลวง ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณา
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
๗.๓ การบริห ารจัด การน้ําแบบชุมชนมีสวนรวม : บางระกําโมเดล ใหกระทรวง
เกษตรและ สหกรณรับไปพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป.
ประธานฯ

นอกเหนือจากสรุป ผลการประชุมดังกลาว นายกรัฐมนตรี ไดมอบนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติราชการเพิ่มเติม ดังนี้
1. นโยบายของรัฐบาลไดให ทหารรวมกับทุกภาคสวน จัดวงดนตรีใหกับประชาชนใน
พื้นที่สาธารณะตาง ๆ เชน บริเวณตลาดประชารัฐ เพื่อสรางความสุขใหกับพี่นองประชาชน
ดังเชนที่เคยปฏิบัติมา
2. การจัด กิจกรรมสวดมนต ขามปขอใหมีการเผยแพร สอดแทรกคํา สอนใหช าวบา น
เขาใจไดงาย มีคําแปล ใหเพิ่มสาระใหกับพี่นองประชาชน
3. ที่ดินมีการประกาศเขตตางๆ ทับพื้นที่ทํากิ นของประชาชน รัฐบาลมีแนวทางที่จ ะ
แกไขปญหาเรื่องการจัดสรรพื้นที่ทํากินใหกับประชาชน ทั้งที่อยู และที่ดินทํากิน ใหอยูอยาง
มีความสุข
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4. ขอใหตรวจสอบว าผูที่มาลงทะเบีย นกับตลาดประชารัฐ ลงทะเบี ยนแลว ขายได
หรือไม ขอใหมีระบบการติด ตาม กรณีมี ปญหา/อุป สรรคใหเรงแกไ ขปญหา กรณียังไม มี
พื้นที่ขายใหจัดที่ลงโดยใหสอดคลองกับประเภทและความตองการ
5. ขอให ห น ว ยงานภาครั ฐ สร า งความเข า ใจให แ ก ภ าคประชาชน โดยจั ด ทํ า คู มื อ
ประชาชนที่ จํ า เป น ต อ งรู ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ป ระชาชน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ขอ
สถาบันการศึกษา จําเปนตองมีการสอดแทรกในแบบเรียน ใหเขาใจไดงาย
6. ขอใหเรงแกไขปญหาขอรองเรียน เชน กรณีใน Social ทันที สื่อสารกับประชาชน
ใหเร็ว
7. การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญ จร ในครั้งตอไป จะเนนเรี ยบงาย เน นการลงพื้น ที่
และการแกจน เชน แมฮองสอน เพื่อรับทราบปญหาในพื้นที่
8. แผนงาน/โครงการ และงบประมาณของหนวยงานรัฐที่ลงสูในระดั บพื้นที่ตองเนน
ใหเกิดเนื้องาน และเกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด
9. ขอใหสถาบันการศึกษา เนนเรื่องสรางงานใหนักศึกษาในชวงปดภาคเรียน และการ
เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการตรวจสอบตางๆ
สําหรับแนวทางการขับเคลื่อนงานของจังหวัดลําปาง ในหวงตอไป ขอเนนย้ําใหทุกสว น
ราชการ/หนวยงาน ไดถือปฏิบัติดังนี้
1. การขับเคลื่อนวาระดานศึกษา ฝากใหศึกษาธิการจังหวัด นัดหมายสวนราชการและ
ภาคสวนตาง ๆ ประชุมเพื่อหารือทิศทางการดําเนินงาน จะตองทํางานอยางไรในเชิงรุก เกิด
นวั ตกรรมใหมๆ สิ่ งที่รั ฐบาล และจัง หวัด ตอ งการให เห็น เป นรู ปธรรมเห็นคื อคุ ณภาพทาง
การศึกษา ประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกนักเรียน การเปลี่ ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ ตองคิด
ใหมทําใหมและหาวิธีการทํางาน และนวัตกรรมแบบใหม โดยแยกเรื่องภายในและภายนอก
ใหชัดเจน มีการริเริ่มและพัฒนาทิศทางใหม ๆ เชน รถโมบายหองสมุดที่กระจายไปในพื้นที่
ตาง ๆ การพัฒ นาและพั ฒ นาคุณ ภาพทางการศึกษาใหแกเ ด็กด อยโอกาส โรงเรียนดอย
โอกาส ใหเกิดเปนรูปธรรมโดยเร็ว
2. เนื่ องจากในป 2561 มี การปรับ งบประมาณใหส อดคล องกับ นโยบายของรัฐ บาล
อาจทําใหลาชา ในเรื่อ งการเบิกจาย ขณะนี้ ได ทยอยอนุ มัติโครงการแล ว จึงขอเรงรั ดการ
เบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป 2561 โดยเฉพาะด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ทั้ ง นี้ การ
ปรั บเปลี่ ยนแผนงาน/โครงการ ป 2561 ได อางอิงกับ นโยบายรั ฐ บาล ผลการประชุ ม
คณะรั ฐ มนตรี สั ญ จร และทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาคเหนื อ รวมทั้ ง นโยบายของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ที่เดินทางมามอบนโยบายที่ กฟผ.แมเมาะ โดย
ปรับใหสอดคลองกับแนวคิดและนโยบายดังกลาว
3. มอบหมายใหสํานักปศุสัตวจังหวัดพิจารณาการสงเสริมการปลูกหญาเพื่อเปนอาหาร
สัตว เชื่อมโยงกับฟารมสุกรในพื้นที่อําเภอหางฉัตร รวมทั้งโครงการที่สงเสริมการเลี้ยงสุกร
เพื่อนําผลผลิ ตมาแปรรูป เปนอาหารในลักษณะของฝากเพื่อสร างมูล คา เชน แคบหมู เปน
ตน
4. มอบหมายให เ กษตรและสหกรณ จั ง หวั ด ฯ บู ร ณาการจั ด ทํ าโครงการวนเกษตร
บริเ วณพื้นที่ที่เปนเนินเขา สงเสริมใหมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ชว ยแกปญหาเรื่องหมอกควัน
โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หลักการคือใหความรู และแจกพันธุกลาปลูก เริ่มที่
พื้นที่ อ.งาว เริ่มในปงบประมาณ 2561
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มติที่ประชุม

5. มอบหมายให แ ขวงทางหลวงลํ า ปาง ประสานกั บ อํ า เภอแม ท ะ พิ จ ารณาเรื่ อ ง
โครงการขยายทางหลวง หมายเลข 1036
6. การปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ของป 2561 ขอใหเรงรัดดําเนินการ
โดยเร็ว โดยใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจายงบประมาณ
7. ป ง บประมาณ 2562 จั ง หวั ด ได ป ระสานกั บ สํ า นั ก งบประมาณแล ว สามารถ
ปรับเปลี่ยนได ทั้งหมด โดยใหสอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ จะมี ปรับโครงการ
ใหมๆ เชน ครัวเรือนยากจนที่สุด ขอใหเตรียมการใหพรอม ใหทุกหนวยไปดํา เนินการปรับ
ใหสอดคลองโดยพิจารณาจากฐานในป 2561 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และทิศ
ทางการพัฒนาภาคเหนือดวย
8. นายกรัฐมนตรี กลาวย้ําใหม คิดใหม ทําใหม เพื่อใหบรรลุนโยบายและยุท ธศาสตร
การพัฒนาภาค
9. ในป 2562 ต องผลักดันลํ าปางใหเห็ นเปนรู ปธรรมและชัด เจนมากขึ้น เช น เรื่อ ง
ทองเที่ยว เกษตร
10.การขยายทาอากาศยานลําปาง อยูในแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอย
แลว ซึ่งจะไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
11.มอบหมายให สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ฯ ประสานกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ดูเรื่องสับปะรดใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
12.รองนายกรัฐมนตรีเนนย้ําใหมีการปรับปรุงทั้งดานโครงสรางและบุคลากร และคลัส
เตอร ของกระทรวงการทองเที่ย ว เนื่ องจากไมส อดคล องกับ คลั สเตอร ของจั งหวั ด /กลุ ม
จังหวัด เพื่อใหมีความยึดหยุนมากขึ้น ทั้งโครงสรางและบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13.เศรษฐกิจฐานราก และการใชประโยชนดิ จิตัลไทยแลนด จะนํา มาใชประโยชนใน
เรื่องยุทธศาสตรแกจน เนนเรื่องการประชาสัมพันธวาภาครัฐกําลังทําอะไร เพื่อสื่อสารใหพี่
นองประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบและทั่ว ถึง ทั้งนี้ ในสวนของจังหวัดจะใชงบพัฒนาจังหวัด
ป 2562 ลงไปดําเนินการอยางจริงจังมากขึ้น
14.การพัฒ นาเส น ทางสําหรั บ เดิ น ทางไปยั งแหล งทองเที่ย ว ให ห น ว ยงานในสั งกัด
กระทรวงคมนาคม บูรณาการทํางานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยว กรณี
เสนทางใดมีปญหาใหสํานักงานจังหวัดเปนหนวยรวบรวมขอมูล เพื่อเรงแกไขปญหาโดยเร็ว
15.ความเหลื่อมล้ํา ความยากจน ความยุติธรรม ผูมี อิทธิพล หนี้นอกระบบ เด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส ใหลงไปดูใหชัดเจน
16.มอบหมายให สํานั กงานจั งหวั ด ประสานกับ สํานั กงานเกษตรจั งหวั ด ดํ าเนินการ
ออกแบบสัญลักษณ “ลําปาง เกษตรสุขภาพ” และ“ลําปาง ปนสุข” เพื่อใชในกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนวาระของจังหวัด
17.ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจที่อนุญาตการดูดทราย ขอใหมีหนังสือเนนย้ํา
ใหถูกตองตามกฎหมาย เพื่อมิใหเกิดปญหาและผลกระทบตามมาภายหลัง
18.ขอให ทุกส วนราชการ/หน วยงาน รณรงคเ รื่อ งลํา ปางสะอาดใหต อเนื่องและเปน
รูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการขยะของแหลงทองเที่ยว ปายรกรุงรัง สายไฟ
19.ขอความรวมมือทุกสวนราชการ/หนวยงาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ
การออกกํ า ลั ง กายในทุ ก วั น พุธ ของสั ป ดาห และการแต งกาย ตามวั ฒ นธรรมพื้ น เมื อ ง
พูดภาษาเมืองในทุกวันศุกรของสัปดาห
รับทราบ และถือปฏิบัติ
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4.2 การซักซอมแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในรายการ
“ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
1) 5 ธันวาคม วันสําคัญของชาติ
เนื่องในโอกาส วันที่ 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันสําคัญของชาติ โดยเปนวันคลาย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร อีกทั้งเปนวันชาติและวันพอแหงชาติ นายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนพี่นองประชาชนคน
ไทยร วมจิต นอมสํ านึ กในพระมหากรุณาธิคุ ณ “ในหลวงรัช กาลที่ 9” ซึ่งทรงมีคุณู ปการ
อยางใหญห ลวง จึง ขอให รวมใจไทยทั้ง ชาติให เป นหนึ่ง เดี ยว เพื่อ สืบ สานพระราชปณิธ าน
พรอมนําพาประเทศของเราไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนั้น องคการอาหารและเกษตรแหง สหประชาชาติ (FAO) ไดกํ าหนดให
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปเปน “วันดินโลก” (World Soil Day) ตามวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ดวยพระองคท รงเปนผูนําในการดูแลดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ พรอ มทั้ง สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ ไดเขาเฝาทูลละอองธุ ลี พ ระบาท ทู ล เกล า ฯ ถวาย “รางวั ล นั ก วิ ท ยาศาสตร ดิ น เพื่ อ มนุ ษ ยธรรม” (The
Humanitarian Soil Scientist) แดในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งแสดงให เห็นถึงพระปรี ชา
สามารถถึงบทบาท และความสําคัญของทรัพยากรดินที่มีตอความมั่นคงทางอาหารของโลก
อยางมาก ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ในโอกาสวันสํา คัญดั งกลาว นายกรัฐมนตรีไดอัญเชิญ พระราชดํารั สอันทรงคุณคา
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ “ศาสตรพระราชา” ซึ่งทรงพระราชทานใหแกปวงชนชาว
ไทยไดนอมนําไปคิดและปฏิบัติ ดังนี้ “บานเมืองของเรากําลังตองการ การปรับปรุงและการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกัน ไดก็คือการที่ทําความคิดใหถูกและแนวแน ใน
อันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมือ งเปนที่ห มายตองเพลาการคิด ถึง ประโยชนเ ฉพาะตั ว
และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง” ทั้งนี้ “7 ทศวรรษ แหงการพัฒนาประเทศ” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงใหความสําคัญกับ “คน” ในฐานะที่เปน
ปจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาโดยทรงเนนการบําบัดทุกขบํารุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยู ของประชาชน เพื่อ ที่ประชาชนจะสามารถยืนหยัดอยู ได ดวยตนเองอัน เปน
พื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) การนอมนําพระราชดํารัสมาเปนมงคลแกชีวิตและการทํางาน
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจาอยู หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให นายกรัฐมนตรีนํารั ฐมนตรีใหม เขา เฝาฯ ณ พระที่ นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ โดยมีพระ
ราชดํารั สใหคณะรัฐ มนตรี มีกําลั งใจ กํา ลังกายและกํา ลั งสติป ญญาในการปฏิ บัติ หน าที่
ตามที่ ได ถ วายสั ต ย ป ฏิ ญ าณไว เพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของชาติ เพื่ อ ความสุ ข และความ
ปลอดภั ย ของประชาชนให ดํ า รงไว ซึ่ ง ชื่ อ เสี ย ง ภาพลั ก ษณ ตลอดจนวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี อัน งดงามของชาติ ซึ่งเรามีประวัติศาสตรมายาวนาน อันมี 3
สถาบันหลักของชาติ ปกปองคุมครองประเทศตลอดมา อีกทั้ง พระราชทานแนวทางในการ
ทํางานวา ยอมประสบกับอุปสรรค ปญหา ขอขัดของตาง ๆ ดังนั้น เราจําเปนตองใชปญญา
มีกําลังใจมีความมุงมั่นที่ดี และรูจักแกไขสิ่งตางๆ เหลานั้น ก็จะนําพาความสุขโดยรวม มาสู
ประเทศชาติและประชาชนอันเปนหลักชัยในการทํางาน สิ่งสําคัญ ขอให คํานึงถึง “ศาสตร
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พระราชา” แหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
รับสั่ งไวมากมาย และทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยาง หากไดศึกษาพระราชกรณียกิจให
ถองแท ก็จะเปนแนวทางที่ดีที่จะสืบสานตอยอดพระราชปณิธานของพระองค สืบไป
3) การแกไขปญหาทุจริต
นายกรัฐมนตรีขอฝาก “สมการแหงความสําเร็จ” ในยุค “ไทยแลนด 4.0” ไววา
“ความสําเร็จ ประกอบไปดว ย ความเพียรและความรว มมือ ” โดยชว ยกันสอดส องดูแ ล
สังคมและบานเมืองใหปราศจาก “เชื้อโรคทุจริตคอรรัปชัน” ทั้งนี้ วันที่ 9 ธันวาคมของทุก
ปถือ เปน“วัน ตอต านคอร รัปชันสากล” ซึ่งรัฐบาลและ คสช. ใหความสําคัญเปนวาระ
เร งด ว นและวาระแห ง ชาติ โดยได มีการดํ าเนิ น การตั้ งคณะกรรมการต อต านการทุจ ริ ต
แหงชาติ (คตช.) รวมทั้งมีศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีป ระสิทธิภาพประสิทธิ ผลมากขึ้น พรอม
ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณบูรณาการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ขับเคลื่อนงานและใชงบประมาณดานนี้อยางไมซ้ํ าซอน ขณะเดียวกันทรัพยสินที่ ป.ป.ช. ชี้
มูล – รองตอศาลให ริบ ทรัพย สิน ตกเป นของแผ นดิ น ในป งบประมาณ 2559 มีมูลค า
มากกวา180 ลานบาท และเพิ่มเปน 853 ลานบาท ในปงบประมาณ 2560 โดย ขอมูล
จากผลการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เกี่ยวกับดัช นีสถานการณคอรรัปชันของ
ไทย(Corruption Situation Index :CSI) เมื่อเดือนมิถุนายนปนี้ สะทอนใหเห็นผลจาก
ความพยายามของรัฐบาล - คสช. - ป.ป.ช. และองคกรอิสระต าง ๆ ในการตอสูกับปญหา
การทุจริต ภายใตแนวคิ ด Zero Tolerance “คนไทยไมทนตอการทุจริต ” พรอมมี
จิตสํานึกที่ ถูกตองเคารพในกฎหมายยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงพรอม
แสดงบทบาทพลเมืองดีในการตรวจสอบและเฝาระวังการทุจริต เพื่อใหประเทศไทยโปรงใส
และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
4) การพัฒนาชาติบานเมืองอยางยั่งยืน
นายกรั ฐ มนตรี ย้ํ า ต อ งปฏิ รู ป ตนเองด ว ยการ “พั ฒ นาจิ ต ใจ” 3 ระดั บ
ไดแก “จิตสํานึก” เชน การมีคุณธรรมจริยธรรม และการเคารพกฎหมาย ซึ่งเริ่มจากตัว เอง
กอน “จิต สาธารณะ” เช นการคิดคํา นึง ถึงสว นรวม เห็น ประโยชนสุข สว นรวมเหนื อกวา
ประโยชนสวนตน และ “จิตอาสา” ซึ่งเปนการแสดงออก แสดงพลังในสิ่งที่ถูกตอง โดยไม
นิ่งเฉยตอสิ่งที่ผิดและไมถูกกฎหมายบานเมือง
โครงการตั วอยา ง ในลั กษณะ “จิต อาสา” ที่นา ยกยองในปจจุ บัน คือ โครงการ
“กาวคนละกาวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ของตูนบอดี้สแลมและทีมงาน ที่ตั้งใจทํา
เพื่อประโยชนของประชาชนและสังคมในภาพรวม นอกจากจะเปนการสานตอพระราชดําริ
โครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” ซึ่งเปนโครงการสงเสริมใหประชาชนรวมกัน
ทําในสิ่ งดี ๆ เพื่ อบ านเมือ งของสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว แล ว ยั ง มีคุณ ประโยชน แฝงอยู ใ น
โครงการของตูนอีกมากมาย เชน ความตองการ “เงินบริจาคจํานวนนอย ๆ จากคนจํานวน
มาก มากกวาเงินบริจาคจํานวนมากจากคนสวนนอย” อีกทั้งเพื่อเปนการสรางรอยยิ้ม อัน
เปนลักษณะนิสัยประจําชาติของคนไทย ใหกลับคืนมาสูสังคมไทย เปนสะพานเชื่อมสายใย
แหงความรัก ความสามัคคีของคนทั้งประเทศจากทั่วทุกสารทิศเปนการ “คืนความสุขใหกับ
คนในชาติ” อยางแทจริ ง ตลอดจนเป นการปลุ กคนไทยใหสนใจหั นมาออกกํา ลัง เพื่อจะ
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รั ก ษาสุ ข ภาพ ซึ่ ง เป น ประโยชน อ ย า งมากต อ วงการสาธารณสุ ข ของประเทศ และเป น
มาตรการ “เชิงรุก” เนนการปองกันมากกวาการรักษา ทําใหมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและ
สุขภาพใจที่เขมแข็ง
5) กระแสโลกาภิวัฒน – โลกดิจิทัลในปจจุบัน
การกาวไกลไปอยางรวดเร็ว จะทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ํามากขึ้น ทั้งภาคการ
ผลิ ต และการส ง ออก ประเทศไทยจํ า เป น ต อ งปรั บ ตั ว ให ทั น โดยต อ งช ว ยกั น เร ง สร า ง
ภูมิ คุม กันเพื่ อรองรับ ความเสี่ ยงและความทา ทายดั งกลา วอยางมีส ติ และใชป ญญาในการ
บริ ห ารจั ดการตามพระบรมราโชบายของสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว โดย“หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทาง ซึ่งรัฐบาลและ คสช. เขาใจดีถึงปญหาความเหลื่อมล้ํา
ในการกระจายรายไดที่เ หมาะสม จึ งจํ าเปน ตองมีการหาแนวทางทําให เกิ ดเครือข าย การ
สรางความเชื่อมโยง ตั้งแตระดับบนลงมายังระดับลางใหได ในลักษณะที่เปนกลุมกิจกรรม ที่
ยึดโยงกั บกลุ ม –สหกรณ –วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ มีอยู ในป จ จุ บั น เพื่ อสร างความเขม แข็ง จาก
ภายในใหไดในทุกภาคการผลิต ที่เปน ไมโคร เอส เอ็ม อี (MSMEs) ใหสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุน–องคความรู– เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ซึ่งจําเปนตองสรางความเขมแข็งให
ภาคการผลิ ตของประเทศ ทั้ งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เป น เอส เอ็ม อี ไมโคร
เอส เอ็ม อี สมารทฟารมเมอร (SMEs + Smart Farmer) โดยกําหนดสัดสวนการผลิตให
สอดคลองกับความตองการอยางสมดุล สิ่งสําคัญที่สุดคือความเขาใจจากประชาชนทุกกลุม
อาชีพ โดยมีการพัฒนาตนเองและเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ
6) การขับเคลื่อนประเทศไทย
ดานเศรษฐกิจ
ธนาคารโลกไดจัดทํารายงานแนวโนม การเติบโตแบบมีสว นรวมของภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกในระยะยาว ซึ่งธนาคารโลกไดจัดกลุมประเทศตามความสามารถในการพัฒนา
ไปสูระดับรายไดที่สูงขึ้น โดยประเทศไทยอยูในกลุม เดียวกับมาเลเซีย ซึ่งถือ วามีพัฒนาการ
กาวหนาไปมาก โดยมีประชากรที่เริ่มหลุดพนจากความยากจน และมีสัดสวนของประชากร
ที่กาวสูรายไดระดับปานกลางในสัดสวนที่สูง ขณะเดียวกันธนาคารโลกไดเสนอวา การที่จะ
ลดระดับความยากจน และยกระดั บความเปนอยูของประชาชน เพื่อเขาสูการเปนประเทศ
รายไดปานกลางใหไดอยางยั่งยืนนั้นควรมีมาตรการสนับ สนุนที่ดําเนิ นการอยางตอเนื่ องใน
3 ดานพรอมๆ กัน ไดแก 1) การใหโอกาสทางเศรษฐกิจกับประชาชน เพื่อยกระดับรายได
และความเปนอยู ผานการสรางงานที่ใหรายไดสูงขึ้น และการเขาถึงบริการตางๆ ไดดีขึ้น 2)
การสรา งความมั่นคงทางรายไดใหกับประชาชนทุกกลุมผานการมีระบบการดูแลดานสังคม
สาธารณสุข ประกันสั งคม และการสง เสริมการออมและ 3) การที่ภาครัฐ เองสามารถ
ดําเนินการใหประโยชนทางเศรษฐกิจกระจายไปสูพี่นองประชาชนอยางทั่วถึงไดดีขึ้น ทั้งนี้
แนวทางในการแก ปญ หาความยากจน ด วยการสร างการเติบ โตทางเศรษฐกิ จอยา งยั่ งยื น
ควบคู กั บ การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ที่ ธ นาคารโลกได นํ า เสนอนี้ เ ป น สิ่ ง ที่ ส อดคล อ งกั บ
แนวนโยบายของรั ฐ บาลที่ได ดํ าเนิ น การมาอย างต อเนื่ อง รวมถึงการวางรากฐานในวั น
ขา งหนาโดยได บรรจุไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 และในช วงที่ผา นมา รัฐ บาลมี มาตรการตางๆ ที่ ดําเนิ นการชว ยลด
ความยากจนลงไดตอเนื่อง โดยจํ านวนประชากรที่อยูใกลเส นความยากจน 11 ลา นคน
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ลดลงจนเหลือ 7 ลานคน ในชวง 4-5 ปที่ผานมา แสดงใหเ ห็นวาที่ผานมาประเทศไทยมี
พัฒ นาการที่ดี มีร ากฐานทางเศรษฐกิจ ที่แข็ งแกรงและมี ตนทุนที่ ดีในการที่ จะส งเสริ มตอ
ยอดใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่อง
ดานการเกษตร
ดัชนีรายไดเกษตรกรป 2560 มีทิศทางที่แจมใสโดยขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอย
ละ 10 เมื่อเทียบกับป 2559 จากผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัว ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการ
บริ ห ารจั ด การน้ํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของรั ฐ บาลในช ว งป ที่ ผ า นมา ทํ า ให ทุ ก ภู มิ ภ าคของ
ประเทศสามารถทําการเพาะปลูกไดเพิ่มขึ้ นและยังมีน้ําตนทุนเหลือเพียงพอสําหรับการทํา
การเกษตรฤดูแล งป 2561 อีกดว ยนอกจากนี้ หนี้สิ นครัว เรือนเกษตรกร ป 2560 มี
แนวโนมใกลเคียงกับป 2559 จะเห็นวาสวนใหญหรือกวา 40% เปนการกูยืมเงินระยะสั้น
สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือเปนการลงทุนเพื่ออนาคต ไมใ ชการสรางหนี้ที่เกิดจาก
ความไร วินัยการออมหรือฟุ มเฟอ ย จากการสรางดี มานดเทียมแตเปนการดํา เนินการที่มี
แผนงานทั้งในการผลิตและเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอการจําหนาย ทั้งนี้ “หนี้สิน” ดังกลาว
สอดคลองกับทิศทางการขยายตัวของภาคเกษตรโดยรวม และสอดรับกับรายได เงินสดทาง
การเกษตรของครัว เรื อนป 2560 ที่มี แนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่ งประเมิ นไดว าเศรษฐกิจ ระดับ
ภูมิภาคของไทยขยายตัวตอเนื่องในหลายภูมิภาคเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปกอน ในขณะ
ที่หนี้ครัวเรือนไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลมีอีกหลายมาตรการที่
ตองการสรางความเขมแข็งใหกับพี่นองเกษตรกร ไดแก แพ็กเกจชว ยหนี้ เกษตรกรเป นการ
แกไขปญหาหนี้ สินพรอมกับการฟนฟูอาชีพการเกษตร ในรูปแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล
การทํ าไซโล (ยุงฉาง) เก็บผลผลิ ตการเกษตรเพื่อชะลอสิน คา เกษตรออกสูตลาดพรอมกัน
ตลอดจนมาตรการการสงเสริมใหรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนสหกรณและเกษตรแปลงใหญ
ที่เขมแข็ง โดยรัฐบาลไดติดตามปญหาพี่นองเกษตรทุกกลุมดวยความเปนหวงอยูเสมอ โดย
ไดกํ าชับใหทุกหนวยงานและขา ราชการที่เกี่ยวของไดติ ดตามข อมูล ขาวสาร ความคืบ หน า
และปฏิบัติงานเพื่อ เกษตรกรใหสมบูรณค รบถว นดว ยความเขา ใจพร อมสามารถชี้แจงทํา
ความเขาใจกับประชาชนได ตลอดจนทันต อสถานการณและต องทํางานเชิง รุกโดยเขาหา
ประชาชนทุกกลุมเปาหมายดวยการลงพื้นที่พรอ มใหพี่นองเกษตรกรไดติดตามขาวสารใน
ช องทางที่ ตนเองมี พร อ มพูด คุย กั บ เจ าหน าที่ข องรั ฐ ได ต ลอดจนใช ก ลไกของชุ มชนหรื อ
ทองถิ่นในการกระจายขาวสารใหรูทั่วถึงกันดวย
7) โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนทั่วประเทศ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและสิ่งหนึ่ งที่ อยูคูสังคมคือ “ตลาด”ซึ่งเปน
ปลายทางของวงจรเกษตรกรรม ทั้งนี้“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ที่นายกรัฐมนตรีไดริเริ่ม
ขึ้น นั้นเปนมากกวาตลาดสดทั่วไปแต จะเปน แหลงแลกเปลี่ ยนสินคา จับคูธุรกิจ กิจกรรม
ชุมชนทองเที่ยวในทองถิ่นไปในตั วปจ จุบันดํ าเนิ นการมา 37 ครั้ง 3 ปแลว มียอด
ผูประกอบการกวา 7,800 ราย และมีผูเ ขาชมกว า 3.8 ลา นคน และตลาดมียอดการ
จําหนายสั่งซื้ อสินคามากกวา 1,900 ลานบาท โดยจะปดตลาดลงสิ้น ปนี้ (27 ธันวาคม
2560) ซึ่งไดจัดงานตลาดคลองผดุงฯ ครั้งสุดทายนี้ ภายใตชื่องาน “สุด ยอด SMEs สง สุข
สงทายสงความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560” ระหวางวันที่ 12 – 27 ธันวาคมนี้
อยางไรก็ตามรัฐบาลไดขยายผลความสําเร็จดังกลาว ไปสู “ตลาดประชารัฐ” ซึ่งได
เปดตลาดพร อมกัน ทั่วประเทศไปแลว ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคมที่ผานมาโดยมีผูเขา รว ม
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โครงการทั้งสิ้นมากกวา 120,000 รายสวนใหญเปนกลุมผูคาในชุมชน ผูคาหาบเรแผงลอย
และเกษตรกร โดยได นําสินคา เกษตร ผัก ผลไม อาหารพร อมรับประทาน รวมทั้งสินคา
OTOP และ CPOT (สินคาทางวัฒนธรรม) เขาไปจําหนาย ในตลาดประชารัฐ “คนไทยยิ้ม
ได ” ของกรมการพัฒ นาชุมชนและตลาดประชารั ฐทองถิ่น สุขใจของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นทั้งนี้ผลการดําเนินงานจากการเปด “ตลาดประชารัฐ” พรอมกัน 6,520
แหง ทั่ว ประเทศ ช วง 5 – 7 ธัน วาคม ที่ ผา นมา มียอดผูป ระกอบการรายใหม เกือบ
48,000 ราย มีประชาชนชมงานรวมกิจกรรมและอุ ดหนุนสินคา เกือบ 5 แสนคน รวม
มูลคาการคาขายและสั่งซื้อสินคาผลิตภัณฑ ประมาณ 69 ลานบาท
นายกรัฐมนตรียั งมีความประทั บ ใจที่ไดรับ รายงานว ามีบางตลาดมีการขยายผล
เชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาของชุมชนของตนเอง และเมื่อรวมมือกับโครงการตลาดประชารัฐ
ของรัฐบาลทําใหรานคาที่มีแตเดิม 40 รานเพิ่มจํานวนเปนกวา 100 ราน มีประชาชนมา
เที่ยวชมและจั บจ ายใช สอยจนทํารายได เ พิ่มจากปกติวั น ละ 40,000 บาท เพิ่ม เป น
140,000บาทตอวั นส งผลใหกลุมกรรมการวั ดโตนดกลุมชมรมตลาดน้ําวัด โตนดกํา นั น
ผูใหญบานและกลุมชาวสวน ไดมารวมตัวกันชวยกันบริหารจัดการตลาดดังกลาวโดยรวมกัน
หารือ คิดคนริเริ่มและสรางสรรคเพื่อทํากิจกรรมเสริมใหมๆ เปนการตอยอดตลาดใหเปนที่
ถูกใจประชาชนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ในระยะตอไป จะเนนนําจุดเดน
ในเรื่องของตลาดสะอาด ปลอดภั ย และไม ใชภ าชนะที่ ทําจากโฟมไปเปนต นแบบตลาด
ประชารั ฐ และตลาดชุ มชนทั่วประเทศ พรอมกําหนดใหมี ผูบ ริห ารจัด การตลาดประชารัฐ
พรอ มทั้งจัดฝ กอบรมผูประกอบการรายใหมเพื่อสร างผูป ระกอบการที่ส ามารถคาขายและ
หาเลี้ ยงชี พไดดว ยตนเอง ตลอดจนคัดเลือกตลาดประชารั ฐที่ มีศักยภาพ เชื่อมโยงกับการ
ทองเที่ยว อีกทั้งสงเสริมกลยุทธดานการประชาสัมพันธ เพื่อนําไปสูการตอยอดและสงเสริม
ดานการตลาด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศใหเกิดความยั่งยืนตอไป
8) การขับเคลื่อนประเทศไทยดวย 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
เปน อี กส ว นสํ า คัญของ “ไทยแลนด 4.0” โดยระเบี ย งเศรษฐกิจ พิเ ศษภาค
ตะวันออก (EEC) นํารองอีก 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต สะทอนใหเห็นลูทาง
ที่สดใส โดยในระยะ 3 ปที่ผานมานี้ของรัฐบาลเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนโดยตอเนื่องอีกครั้ง
มีการขอรับการสงเสริมการลงทุน ทั่วประเทศแลว กวา 6,300 โครงการ คิดเปนมูลคาเงิน
ลงทุนกวา 2.7 ลานลานบาท เฉพาะในพื้นที่ EEC อีกเกือบ 1,700 โครงการ คิด เปน
มูลคาเงินลงทุน 1.3 ลานลานบาท หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของโครงการทั่วประเทศ ทั้งนี้ มี
มูลคาเกือบครึ่งที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI)
ทั้งนี้ ผลของการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ ดัง กลาว สืบ เนื่ องมาจากความมี เสถีย รภาพ
ทางการเมือง การมีนโยบายที่ชัดเจน และการบริหารประเทศอยา งมียุทธศาสตร สงผลให
นักลงทุนตางชาติมีความมั่น ใจในการนําเงิน จํานวนมากเขา มาลงทุนในประเทศไทย ซึ่ง
ความกา วหนาตาง ๆ เหล านั้ น นายกรัฐ มนตรี ขอนํา มาเลา ให พี่น องประชาชนไดรั บทราบ
และจะไดเ ตรี ยมความพรอ มสํ าหรับ การเปลี่ย นแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต
อยา งรูเทาทัน สถานการณโ ดยเฉพาะเยาวชน นักศึกษา แรงงาน จะไดม องเห็ นโอกาสของ
งานและความมั่นคงของอนาคตดวย
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9) ประชาธิปไตยกับพี่นองประชาชน
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน หากมองไปรอบ ๆ โลกจะเห็ นว า
หลาย ๆ ประเทศในโลกประสบปญหาทางการเมืองคลาย ๆ กัน ซึ่งตลอด 20 ปที่ผานมา มี
คนออกไปใชสิทธิ์ เลือกตั้งนอยลงอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนอังกฤษ ฝรั่ งเศส เยอรมนี หรือ
แมแตสหรัฐอเมริกาเอง ที่เคยมีผูออกไปใชสิทธิ์ เกือบรอยละ 90 ในป 1992 ลดลงมา
เหลือ ประมาณ 66% ในป 2012 ซึ่งอาจกลาวไดวา “ประชาธิปไตยในรูปแบบของสภา
ผูแทน” นั้น อาจหมดสมัยไปแลว กลายเปนยุค “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” โดยมีหลัก
5 ประการที่ตองคํานึง ถึง ไดแก ความซื่อสัต ยของนั กการเมือง นั บเปน หลั กการพื้นฐาน
สําคัญสุด ในการสรา งศรัทธาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งตองโปรง ใส นักการเมืองตอง
เปดเผยและยุติธรรม มีความรับผิดชอบ (โดยประชาชน) คือ ตองไมส นับสนุนนักการเมืองที่
เห็น แกเงิน หรือใชเ งินในการลงทุนเพื่อเขาสูการเมือง และแสวงหาผลประโยชนใ นอนาคต
รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยกัน โดยชวยกันสรางชุมชนที่แข็งแรง มีกฎเกณฑ และมีกฎหมายที่มี
คุณภาพสอดคลองกับบทบาทขององคกรภาคเอกชนที่มีมากขึ้ น ตลอดจนการเขา ถึง จิตใจ
ประชาชน โดยนักการเมือง รัฐบาล และขาราชการสามารถแบงปน พรอมสรางความเขาใจ
กับ ประชาชนได งา ยขึ้น ผ านเทคโนโลยี เชน อิ นเตอร เน็ ต และมีความโปรงใส ซึ่งจํ าเปน
จะตองมีเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับทุกภาคสวน
10) การแกปญหาความยากจนของผูมีรายไดนอย
ขอทําความเขาใจวา ไมมีใครสามารถทํ าได ในเวลาอันรวดเร็ว ไม วาจะเป น
นักการเมือง รัฐบาลเลือกตั้ง หรือไมเลือกตั้ง เพราะวาเปนปญหาเชิงโครงสรางซึ่งหยั่งราก
ลึกมานาน จําเปนตองแกปญหาในหลายดานไปพรอม ๆ กัน และตองใชเวลาซึ่งไมนาแปลก
ใจที่จะเห็นเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทยผูกติดไวกับผูประกอบการ
ขนาดใหญ ซึ่งถือเปนสวนนอย หรือ 1-10% ของประชากรของประเทศ และปญหาความ
เหลื่อมล้ํา นี้ที่ผานมานั้น เปนผลมาจากสวนแบงของผลประโยชนจากการประกอบการของ
นักธุรกิจ ซึ่งคนเหลานี้ก็ตองแบกรับความเสี่ยงตามหลักการธุรกิจ ก็ควรไดสวนแบงจากกําไร
มากที่ สุด ขณะที่ กํา ไรที่ถูก สงลงมาสูลูกจางและแรงงาน จะมี สัดสวนที่นอยกวาและต อง
นํา มาแบงสรรปนสวนใหกับ คนจํานวนมาก ที่รวมถึ งผูผลิตขั้น ตน ผูปลู ก เกษตรกร และ
แรงงาน ทั้งนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองเรงใหเกิดการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ใหทั้งกฎระเบียบ
ระบบการคาเสรี และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง 3 ปที่ผานมา รัฐบาลไดพยายามอยางเต็มที่ และ
ใหความสําคัญกับการวางรากฐานหรือวางโครงสราง ที่จะชวยสรางความยั่งยืนใหกับรายได
ของพี่นองประชาชนใน 3 ดานหลัก ไดแก การสรางความเขมแข็งใหกับพี่นองเกษตรกรและ
ชุมชน โดยยกระดับเปน smart farmer ที่พึ่งพาตัวเองได และผลิตสินคามีคุณภาพ การทํา
เกษตรแปลงใหญ ที่มีเกษตรกรเปนศูนยกลาง โดยมีภาครัฐสนับสนุนและมีกลุมเกษตรกรที่มี
การบริหารจัดการรวมกัน เพื่อจัดหาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเปนธรรม รวมถึงการ
ใช ก ลไกการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ประชารั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม รายได ใ ห กั บ ชุ ม ชน การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข งขั น โดยการพัฒ นาเกษตรสมัยใหม การยกระดับ นวัตกรรมและ
ผลิตภาพ การสง เสริม SMEs ทั้งในเรื่องการเขาถึงแหลงเงินทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
การถายทอดทักษะ การบริหารจัดการจากบริษัทขนาดใหญ ในโครงการพี่ชวยนอง และการ
สร างโอกาสให กั บ เกษตรกรและผู ป ระกอบการขนาดเล็ ก ผ านโครงการตลาดชุ มชนใน

๒๐

รูปแบบตาง ๆ เพื่ อใหเกษตรกรมีชองทางในการเชื่อมโยงกับ ธุรกิจ เชน ตลาดประชารัฐ
ตลาดชุมชนเพื่อ ธุรกิจ ทองถิ่น รวมถึง การสงเสริม SMEs และ Start ups เพื่อ ให
ผูประกอบการสามารถเขาสูตลาดตางประเทศไดดีขึ้น การพัฒนาศักยภาพของสินคา OTOP
และการพัฒนา E-Commerce ในการเปน ชองทางขยายตลาดของเกษตรกรและ SMEs
ขณะเดียวกันทุกกลุมทุกฝายตองชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันแกปญหาจากตนตอ พรอม
สรางการเรียนรู และรับรูถึงแนวทางที่ถูกที่ควรดวย
สําหรับระบอบประชาธิ ปไตยและระบบการคาเสรี อาจจะเปนระบอบที่ทุกคนคิด
วาดีที่สุด อยางไรก็ตามทุ กอยางเมื่อมีดี ก็ตองมี ไมดี หรื อมีผลขางเคียงเกิดขึ้ นด วย แตเ มื่อ
ตัดสินใจแลววาจะเปนประชาธิปไตย ก็ควรจะรวมมือกันแกปญหาดวยประชาธิปไตย แบบมี
ส ว นร ว มกัน ให ม ากขึ้น พร อ มฝากให ทุ กภาคส ว นช ว ยกั น คิ ด ว า มี สิ่ ง ใดบ างที่จ ะมาช ว ย
แกปญหาเหล านี้ไดรวดเร็วยิ่ งขึ้น ซึ่งมีหลายประเด็นที่ตองคิดถึงวิธีการนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับสถานการณ การบริห ารทรัพยากรให เป นประโยชน อยางเป นธรรม การปรับ
ระบบภาษี และเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนชวยกันประคับ
ประครองเพื่อนําไปสูการสรางประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนตอไป
11) การกาวสูศักราชใหม
นายกรัฐ มนตรีขอใหคนไทยทุกคนมองปญหาแบบใหม ๆ โดย “แปลงปญ หาเป น
โอกาส” ที่ทุกภาคสวนจะไดรวมแรง รวมใจกัน สานพลัง “ประชารัฐ” ผลักดันใหรวมกัน
ตอสูกับปญหานอยใหญ เชน จังหวัดกาฬสินธุที่มีรายไดนอย แตรายลอมดวยจังหวัดตาง ๆ
ที่มีรายไดสูง ก็ตองจัดทํายุทธศาสตรภาคและกลุมจังหวัด รวมกัน โดยไมทิ้งกาฬสินธุไ วขา ง
หลัง สรางความเชื่อมโยงใหไดในทุกกิจกรรม ซึ่งจะเสริมสรางความเขมแข็งรวมกันไดอยา ง
ยั่งยืน
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลได มี ยุ ท ธศาสตร ใ นการบริ ห ารประเทศในภาพรวม ตาม
นโยบาย “ไทยแลนด 4.0” เชน การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและการใหบ ริการประชาชน หรือ “โปลิศ ไอ เลิ้ท ยู” (Police i lert u) โดย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งไดขยายพื้นที่ปฏิบัติการเดิมเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไปสูทุกจังหวัดทั่วประเทศแลว ปจจุบันมียอดประชาชนดาวนโหลด “แอปฯ ชว ยชีวิต” นี้ไป
ใชแลว จํานวนกวา 2 แสนราย ซึ่งนายกรั ฐมนตรี ขอแนะนํ าใหเด็ก ผูหญิง คนชรา ผู
บกพรองทางรางกาย ไดมีไวใ ชยามฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุราย ซึ่งไม อาจคาดการณไดลวงหนา
หรือเกิดอุบัติเหตุจากกรณีที่มีการสัญจรทางถนนที่คับคั่ง พรอมทั้งมี “ศูนยกลางแอปพลิเค
ชัน ภาครัฐ” (GAC) ซึ่งเนน ให บริ การประชาชน โดยตอบสนองความต องการในการใช
ชีวิตประจําวันเปนหลัก
12) เนื่องในวันขึ้นปใหมและวันนักขัตฤกษที่จะมาถึง
นายกรัฐมนตรีไดแสดงความหวงใยถึงเรื่องแรกเกี่ยวกับ “อุบัติเหตุ” จากการใชรถ
ใชถนน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถิติการเสียชีวิตบนทองถนนของคนไทย ซึ่ง สูงเปนอันดับ ตน ๆ
ของโลก เปนสิ่งที่ทุกคนจะตอ งตระหนักและชวยกันลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียใหได ดวย
การเคารพกฎจราจร มีน้ําใจใหเพื่อนรวมทาง และที่สําคัญ ก็คือ “เมาไมขับ” จําเปนอยาง
ยิ่งที่ทุกฝายตองชวยกันและรวมมือกัน เพราะอุบัติเหตุไมเพียงทํารายตัวทานเทานั้น แตยัง
สร า งความเสี ย หายแก ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของผู อื่ น รวมทั้ ง ครอบครั ว พร อ มกั น นี้
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มติที่ประชุม

นายกรัฐ มนตรีมีความกังวลกับเรื่องการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ในหลายลักษณะ เรื่องของ
แกง Call Center ที่ระบาดอยูในปจจุบัน เรื่องการหลอกลวงตาง ๆ การลงทุนตา ง ๆ ไม
ถูกตองทั้งหมด เพราะฉะนั้นอยากใหทุกคน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ตองรูเทาทันเทคโนโลยี ทัน
กลการลวง ใหใชสติ วิเคราะหดวยเหตุดวยผล สิ่ง แรกก็คือ ทานตองเขมแข็ งเสี ยกอน ทา น
ตองคิดวาเหตุผลคืออะไร ทําไมถึงไดเงินมากขนาดนั้น เปนไปไดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พวกที่มาหลอกวา ทานทําผิดโนน ผิดนี่ แลวจะแกไข หรือรื้อทําคดีให ก็ในเมื่อทานรูวาทาน
ไม ไดทําความผิ ด แล ว ทานจะไปให เ ขาทําไม จึ งขอให ต รวจสอบให แน ชั ด หรื อสอบถาม
โดยตรงจากสายดวนของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ 1567 “ศูนยดํารงธรรม”
รับทราบ และถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง การบูรณาการขอมูลขาวสารและประสานการดําเนินการระหวาง สว นราชการ /
หนวยงาน / องคกร / อําเภอ
รอง ผวจ.ลป. (นายศรีโรจน นิมมานพัชรินทร)
1. ขอความร วมมือทุ กสวนราชการ ได เรงรัดการใชจายงบประมาณ โดยในขณะนี้
จังหวัดไดมีการปรับแผนงาน/โครงการ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 255
ลานบาท แลว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ/ความมั่นคง
2. สํานักงบประมาณเนนย้ําเรื่องการไดรับอนุมัติการขอใชที่ดินใหเรียบรอยกอนจึงจะ
ไดรับการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
3. ฝากหนวยงานที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกดานการจราจรเสนทางเชียงใหม –
ลําปาง ในชวงเทศกาลปใหม
4. ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ หนวยงานทุกภาคสวน รวมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายา
ลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจําลอง ในวันที่
29 ธันวาคม 2560 บริเวณลานเอนกประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
รอง ผอ.รมน.จ.ลป.
รอง ผบ.มทบ.32
มติที่ประชุม
เลิกประชุม

กอ.รมน.จว.ลป. ไดจัด ทําโครงการพั ฒนาศักยภาพบุคลากรดานการปอ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมกับ ปภ.เขต 10 วัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขาย จํานวน 4 รุน ๆ
ละ 100 คน ขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานจัดสงบุคลากรเขารวมโครงการ
ขอประชาสัมพันธเรื่องจุดบริการรวมประชาชนของ จ.ลป. จํานวน 4 จุด ในชวง
เทศกาลปใหม ในชวงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561
รับทราบ
เวลา 11.30 น.
บุญเกิด การิยา ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญเกิด การิยา)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

