ระเบียบวาระการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
 มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๔ รางวัล)
 มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “น่านเกมส์”
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒ ราย)
 มอบเช็คช่วยเหลือคนงานที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางาน
ในต่างประเทศ
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒ ราย)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายอรชุณร์ สารพินิจ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
/ระเบียบวาระที่ ๒...

๒
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรรําบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ณ วัดใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
- การจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๖๑
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๑.๒ การตรวจความพร้อมของหน่วยที่รับผิดชอบการจัดกําลังรักษาการณ์
เขตพระราชฐาน และที่ประทับ
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓

- แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ
- การใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งน้ําสาธารณะ
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)

๔.๑.๔ การรับเงินและการนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ...

๓

๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๑
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ การจัดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๖๑
(อําเภอบัวใหญ่) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๓ การเพิ่มจํานวนเกษตรกรและจํานวนปศุสัตว์ในรอบปีที่ผ่านมา
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ - พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๖๑
- โครงการ“ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๖๑
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ การเร่งรัดแรงงานต่างด้าวเข้าดําเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๔ การให้บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
นครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ของอําเภอพิมาย อําเภอประทาย อําเภอเสิงสาง และอําเภอครบุรี
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๕.๒ การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/ระเบียบวาระที่ ๖...

๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
- สถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๕ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการใช้คําขวัญประจําจังหวัดบุรีรัมย์
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................

เลิกประชุมเวลา.............

