ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาย จังหวัดนครราชสีมา (แชมป์วอลเลย์บอล
ไทยแลนด์ลีก ๓ ปีซ้อน) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการ
สโมสรวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชีย ที่กรุงไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงาน (ผู้อํานวยการสูง) สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
๒) นายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒
จังหวัดราชบุรี
๓) ร้อยโท วสันต์ สุขสมบูรณ์ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอด่านขุนทด
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอขามทะเลสอ
๔) นายชนะ ธรณีทอง ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอขามทะเลสอ
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอสีดา
๕) ว่าที่ ร้อยตรี วรพจน์ ขําศรีบุศ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเสิงสาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอเทพารักษ์ รักษาการในตําแหน่ง
นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเสิงสาง

๒
๖) นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๗) นายปรีดา สุขใจ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตําแหน่ง จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘) นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง
๙) นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
- ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
(BIKE FOR MOM)
- การถวายพระสมัญญานามพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและ
วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
๔.๑.๒ - สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๒๐ นาที)
/๔.๑.๓ สถานการณ์...

๓
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ

๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๒
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ - โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ประจําปี ๒๕๕๘
- กิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๘
- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์
พอ.สว. และพระราชทานของที่ระ0ลึก
- ขอเชิญร่วมบริจาคทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.)
- งดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.)
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
- มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๒ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
- ขอเชิญชวนศึกษาเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน
๖.๓ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่องขอความร่วมมือประหยัดน้ําประปา
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
/๖.๕ สํานักงาน...

๔
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๖.๖ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับจ่ายบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๖.๗ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๘ สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา
- ผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

.............................................

เลิกประชุมเวลา.............

