ระเบียบวาระการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 มูลนิธิโรคหัวใจ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จํานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตของจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๒๕๖๐
(สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๘ หน่วยงาน)
 มอบเกียรติบัตรผู้น้อมเกล้าฯ ถวายรถเก๋งและรถกระบะมาสด้า และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
สมทบเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกอีซูซุ ๖ ล้อ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคารสิริวิทยาทร เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัด
นครราชสีมา
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒ ราย)
 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ๒๐๑๗” ครั้งที่ ๖
มอบเงินคงเหลือจากการจัดการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานในจังหวัด
นครราชสีมา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา)
 มอบโล่เกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)

/มอบเช็คเงิน...

๒
 มอบเช็คเงินอุดหนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๗ แห่ง)
 มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑
จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๗ รางวัล)
 มอบเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ในการดําเนินชีวิต ประจําปี ๒๕๖๑
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๐ ราย)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางสาวศรีสอางค์ แสงสุวรรณ ตําแหน่งประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
๒) นายอนันต์ ดนตรี ตําแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
๓) ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ ตําแหน่งแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดชลบุรี
๔) นายปรีชา อินทรชาธร ตําแหน่งจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
๕) นายคณกร ทองสุขนอก ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-

/ระเบียบวาระที่ ๔...

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัมนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
- เน้นย้ําการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- โครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
(สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ การจัดพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
(คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (เวลา ๗ นาที)
๔.๓.๓ การทอดผ้าป่าสมทบทุนศูนย์ประสานงาน อปพร. จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๔ - กิจกรรม “ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ”
- การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
- การดําเนินงาน Healthy Meeting
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
/๔.๓.๕ ประชาสัมพันธ์...

๔
๔.๓.๕ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่น ๒ ล้อ ต่อชีวิต”
เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลวังน้ําเขียว
(โรงพยาบาลวังน้ําเขียว) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๖ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา
(ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๗ รายงานผลการจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าบริเวณถนนราชดําเนินและ
บริเวณตลาดแม่กิมเฮง
(เทศบาลนครนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๘ - การขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
- FAMILY DATA เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา)
(เวลา ๖ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๖ อําเภอโนนไทย
- ปรับเปลี่ยนคําขวัญประจําอําเภอโนนไทย

/ระเบียบวาระที่ ๗...

๕

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................

เลิกประชุมเวลา.............

