ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่ดําเนินการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนถิน่ ทุรกันดารตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อําเภอเมืองนครราชสีมา) (จํานวน ๒๔ แห่ง)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านบุวังหว้า อําเภอจักราช
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย
“รีโว่คัพ ๒๐๑๖”
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ
(โรงเรียนเมืองนครราชสีมา)
 รับมอบเตาแก้สไฮเทคประหยัดพลังงานจากบริษัทไอซ์ แอนด์ เอิร์น มาร์เกตติ้ง จํากัด
 ประชาสัมพันธ์การจําหน่ายเครื่องประดับจากมุกและกระเป๋า ตามโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก”
เพื่อสมทบกองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายอาคม จงอริยตระกูล ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
๒) นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ ตําแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑
/๑.๒ นโยบาย...

๒

๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยมิชอบกฎหมาย
(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่องค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔

- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- บริการ พร้อมเพย์-Prompt Pay
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)

๔.๑.๕

- สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
- ความคืบหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกร (ตอนล่าง)
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๑.๖ การคาดหมาย...

๓

๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗

- การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่งของอําเภอบัวลาย เพื่อให้คณะกรมการจังหวัดนครราชสีมา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)

๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ
(สํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา ) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ - แนวทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐและกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๓.๓ การจัดงานวันสตรีไทย “กิจกรรมรวมพลังสตรีลูกหลานย่าโม นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น
เทิดไท้ ๘๔ พรรษามหาราชินี”
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๔

- การแข่งขัน “เอสเอ็มเอ็ม” วอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน ๑๙ ปี-เอสโคล่า
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๘
- การจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นเฉลิมฉลองท้าวสุรนารี ๑๙๐ ปี
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

๔
/ระเบียบวาระที่ ๕...
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ ตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔
- แจ้งเปลี่ยนแปลงการปรับระดับหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หมู่ ๗ บ้านศาลาดิน ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ หมู่ ๖ บ้านหนองหัวแหวน ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

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

เลิกประชุมเวลา.............

