ระเบียบวาระการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ เทอมินอล ฮอลล (ฮอลล ๑) ศูนยการคาเทอมินอล ๒๑ โคราช
--------------------------เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเปนผูปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทและเปนขาราชการที่ดีของแผนดิน
 แสดงมุทิตาสักการะ พระครูสารธรรมพินิจ เจาอาวาสวัดบานออ ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย
และพระปลัดจรูญ โกสโล ผูชวยเจาอาวาสวัดสมานมิตร ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ และไดรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดรบั รางวัลพระราชทานระดับประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
 แสดงความยินดีกับเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทยจังหวัดนครราชสีมา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับประถมศึกษา
 มอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับหนวยงานที่รณรงคการแตงกายดวยผาไทยหรือผาพื้นเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมามอบเงินจากการจําหนายบัตรคอนเสริตการกุศล โครงการ
๑๐๙ ป ๑๐๙ ลาน เพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ใหกับคณะกรรมการจัดงานฯ
 มอบเงินสนับสนุนเพื่อใชเปนคาเหรียญรางวัลการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓๓
“ชุมพร-ระนองเกมส” และกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ ๓๕ “สมิหลาเกมส”
 มอบเกียรติบัตรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันวอลเลยบอล
Women Nations League 2018
(สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา)
 มอบใบประกาศชมเชยการเปนพลเมืองดีและปฏิบัติหนาที่อยางดียิ่งของผูใหญบาน
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)

/มอบเงิน...

๒

 มอบเงินจากการจัดกิจกรรม “ปน ๑๑ วัน ๑,๐๐๐ โล” ใหกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
(ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชาอําเภอเฉลิมพระเกียรติ)
 มอบปายโรงเรียนจีโอพารค /เครือขายโรงแรม/รานอาหารจีโอพารค
 รับมอบการสนับสนุนการเตรียมความพรอมรับตรวจประเมินอุทยานธรณีประเทศไทยจากภาคเอกชน
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา)
 มอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ ใหกับพลเมืองดีที่ใหการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อําเภอสีคิ้ว
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา)
 มอบใบประกาศใหแกชุดปฏิบัติงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ประจําป ๒๕๖๑
ในระดับกลุมผูปฏิบัติงาน
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา)
 วีดิทัศนแนะนําแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
(อําเภอเมืองนครราชสีมา และอําเภอดานขุนทด)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑๑ หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
๑) นายสุรชัย ยุทธชนะ ตําแหนงปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแกว
๒) วาที่รอยตรี ธีระพล โชคนําชัย ตําแหนงนายอําเภอเมืองยาง
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง ที่ทาํ การปกครองอําเภอเมืองสุพรรณบุรี รักษาการในตําแหนงนายอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
๑.๒ นโยบาย/ขอสั่งการ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบาย/ขอสั่งการ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา
/ระเบียบวาระที่ ๔...

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ดานการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานวันสมเด็จพระนารายณมหาราช (วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

- พระบรมวงศานุวงศเสด็จในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในหวงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ การจัดกิจกรรมขยายผลการฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดําริ “หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ ๑/๖๑ “เปนเบา เปนแมพิมพ”
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ สรุปผลการติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ กําชับมาตรการปองกันการทุจริตงบประมาณคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เพิ่มเติม
(สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สถานการณน้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ดานเศรษฐกิจ
- วาระสําคัญของรัฐบาล
(ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๓ ดานสังคม
๔.๓.๑ การคัดเลือกครูผูสมควรไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
(ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ การจัดงาน “สรางกุศลใหญ ไดกุศลแรง รวมใจคนโคราช”
(ทาอากาศยานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๓.๓ การติดตาม...

๔
๔.๓.๓ - การติดตามผลการแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ลําตะคองตอนลาง

- รายงานความคืบหนาการดําเนินงานอุทยานกรณีโคราช
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๓.๔ สถิติการรับบริจาคโลหิตของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
(ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๕ นครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๕ การจัดงาน “มหกรรมสรางงาน สรางอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย จังหวัดนครราชสีมา ประจําป ๒๕๖๑
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๖ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๙ นครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวนโหลดจากเว็บไซต www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การแตงตั้งกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแกน
๖.๒ สํานักงานศาลปกครองนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
๖.๓ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผูวาฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๖.๔ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
- ศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมสูอนาคต (ITC) ประจําภูมิภาคที่ ๖
๖.๕ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๖.๖ สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๖.๗ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมาเดือนเมษายน ๒๕๖๑
/๖.๘ สํานักงาน...

๕

๖.๘ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
- สถานการณระบาดวิทยา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

