ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๘ ราย)
 พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างเดินทางกลับจากการร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
(โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา (จํานวน ๑๖ ราย)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายอาณัติ สีหวัฒนะ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
๒) นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ จังหวัดชลบุรี
๓) นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

/๔) นายมงคล...

๒

๔) นายมงคล ฉัตรเวทิน ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๗ (นครราชสีมา)
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๖ (ขอนแก่น)

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงหล่อพระพุทธรูป
ปางรําพึง ณ ลานพระเจดีย์ วัดใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
๔.๑.๒ สรุปค่าใช้จ่ายการจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๐๐ วัน
ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมืองนครราชสีมา
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
๔.๑.๓ สรุปผลการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
/๔.๑.๖ สถานการณ์...

๓
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดเตรียมพื้นที่ให้ภาคราชการและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า”
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๔ การประมูลเบอร์สวยรายได้ส่งรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
(สํานักงาน กสทช. เขต ๗ (นครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
/๖.๓ สํานักงาน...

๔
๖.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการผังเมือง
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ หมู่ ๑๒ บ้านห้วยน้อย ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ หมู่ ๑ บ้านโนนเพ็ด ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง
- สรุปผลงานลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

