ระเบียบวาระการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 มอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง อายุต่ํากว่า ๒๓ ปี ชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์
นครราชสีมา
(ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๒ ราย)
 มูลนิธิโรคหัวใจ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท
(ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลจังหวัดนครราชสีมา)
 คุณบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอนเทียร์กรุ๊ป จํากัด บริจาคเตียงผ่าตัดให้แก่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน ๒ เตียง เป็นเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท
(โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)
 แสดงความยินดีกับบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ คน)
 รับมอบดอกดารารัตน์สําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายดํารงค์ นําพาโชคชัย ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
ตําแหน่งเดิม วิศวกรโยธา ส่วนวางแผนสํานักพัฒนาแหล่งน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา

/๒) นางกาญจนา...

๒
๒) นางกาญจนา ศรีคราม ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค ๔ (นครราชสีมา)
ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยภาค ๑ (เชียงใหม่)
๓) นายสุประณีต ยศกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๑.๒ การดําเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล
(สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ แจ้งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐
เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําน้ํา
(สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
/๔.๑.๕ สรุปผล...

๓
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือโครงการเน็ตประชารัฐ
(บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ - ขอความร่วมมือปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บท
การแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้
- การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- การเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ของอําเภอคง เพื่อให้คณะกรมการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ ประเด็น “การกํากับติดตามการดําเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวก”
/๖.๒ สํานักงาน…

๔
๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดแผนปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๖.๔ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔
- แจ้งย้ายที่ทําการ
๖.๕ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งย้ายที่ทําการ
๖.๖ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๘ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ข่าวพาณิชย์ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๙ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๑๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

