ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2560
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถนุ ายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
--------------------------------พิธีการก่อนวาระการประชุม
1. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง)
2. การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนพัฒนา อํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชน ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลําปาง
จํานวน 9 ราย (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
3. การมอบประกาศเกียรติคุณด้านการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
จํานวน 1 ราย (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง)
4. การมอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบตามรอบคุณธรรม ตามพระราชดํารัส 9 ประการ
โครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ระดับจังหวัด
ประจําปี 2560 จํานวน 3 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
1. นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์
ตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
2. นายอดิศัย ภัตตาตั้ง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
3. นายบุญเลิศ โสภา
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 การนําเสนอผลงานสําคัญของจังหวัดลําปาง เดือนมิถุนายน 2560
3.1 วีดิทัศน์สรุปผลงานสําคัญของจังหวัดลําปาง
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง)
3.2 ผลการดําเนินงานของคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดลําปาง “ทีมลําปาง”
3.2.1 คณะทํางานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง)
3.2.2 คณะทํางานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- สถานการณ์ภาวะราคาสับปะรดจังหวัดลําปาง
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําปาง)
- การดําเนินงาน “กาดเวียงเหนือ
(บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลําปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
3.2.3 คณะทํางานด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเข้มแข็ง
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง)

-23.2.4 คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
4.1 การเรียนเชิญ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
เปิดกิจกรรม “วิถีถิ่น วิถีภูษา ล้านนาตะวันตก”
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง)
4.2 การนําเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบต่อเนื่อง ในหนึ่งวันของจังหวัดลําปาง
(สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานลําปาง)
4.3 การสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองลําปาง (แขวงทางหลวงลําปางที่ 1)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง)
5.2 ผลการดําเนินโครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
5.3 การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28
กรกฎาคม 2560 (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
5.4 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน APP LINE กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ลําปาง และกลุ่มนายอําเภอ (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
5.5 สรุปผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดํ า ริ จั ง หวั ด ลํ า ปางและแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ของคณะทํางานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริลําปาง (สํานักงานจังหวัดลําปาง) (นําเสนอโดยเอกสาร)
5.6 การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคําถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
(สํานักงานจังหวัดลําปาง)
5.7 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
5.8 กําหนดการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 (ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง)
5.9 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา พุทธศักราช 2560 (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง)
(นําเสนอโดยเอกสาร)
5.10 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง) (นําเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา

(ไม่มี)

-3ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ
7.1 กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 7/2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
7.2 โครงการจังหวัดลําปางเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๐ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 5 อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง (ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง)
7.3 การจัดประชุมสภากาแฟ เดือนกรกฎาคม ประจําปีงบประมาณ 2560
จัดโดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
7.4 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง
8.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
8.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์)
8.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท)
8.4 กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 32
****************

