ระเบียบวาระการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเปนผูปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทและเปนขาราชการที่ดีของแผนดิน
 มอบจักรยานใหกับหนวยงานที่สนับสนุนการแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ
“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2018” เมื่อ
วันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑
(สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๙ หนวยงาน)
 มอบปายโรงเรียนจีโอพารคโคราช (GEOPARK SCHOOL)
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๘ แหง)
 มอบเช็คกองทุนชวยเหลือคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒ ราย)
 มอบปายรานอาหารตามโครงการอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q
Restaurant) ป ๒๕๖๐
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๐ ราย)
 โครงการ ๑๐๙ ป ๑๐๙ ลาน เพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
(โดย พระอาจารยเอกชัย สิริญาโณ)
 คลิปนําเสนอแหลงทองเที่ยวของอําเภอบัวใหญและอําเภอวังน้ําเขียว

/ระเบียบวาระที่ ๑...

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑๑ หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
๑) นางสาวกัญญาพัชร เกียรติแสวงสิงห ตําแหนงอัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหนงอัยการ
จังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
๒) นายจันทคราม เทียมทัน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหนงอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหนง
อัยการจังหวัดรัตนบุรี
๓) นายสินชาย คุมศรีวงษ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
๔) วาที่รอยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ ตําแหนงผูอํานวยการสถานคุมครองสวัสดิภาพ
ผูเสียหายจากการคามนุษย (บานนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม ผูปกรองสถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา
๕) นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ตําแหนงผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา
ตําแหนงเดิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรนิ ทร
๖) นายสุพจน แสนมี ตําแหนงนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอครบุรี
๗) นายวิจิตร กิจวิรัตน ตําแหนงนายอําเภอครบุรี
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๑.๒ นโยบาย/ขอสั่งการ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบาย/ขอสั่งการ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผา นมา
/ระเบียบวาระที่ ๔...

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ดานการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
- การบริหารงานงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
- การเพิ่มสถานีจอดรถไฟความเร็วสูงที่อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ สถานการณนํา้ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ดานเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ สถานการณการผลิตพืชสําคัญป ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ดานสังคม
๔.๓.๑ การจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจําป ๒๕๖๑
(มูลนิธิพุทธบารมี) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๙ นครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๓.๓ การจัดตั้ง...

๔

๔.๓.๓ - การจัดตั้งสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒
- ประชาสัมพันธงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจําป ๒๕๖๑
“Korat Smart Jobs IT 2018”
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวนโหลดจากเว็บไซต www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผูวาฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
๖.๓ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
- สถานการณระบาดวิทยา เดือนเมษายน ๒๕๖๑
๖.๕ สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

