วาระการประชุมฉบับเต็ม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 7/2563 ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้อง 771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
*********************************
เรื่องก่อนวาระการประชุม
ก. การมอบโล่/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
- การมอบโล่ปราศเกียรติคุณ แด่พระคุณประภัสสรสันติคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เจ้า
อาวาสวัดจันทร์ตะวันตก ในฐานะเป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี 2563
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก)
ข. การจาหน่ายสินค้า OTOP เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนของอาเภอเนินมะปราง พร้อมทั้ง บริการ
อาหารว่างสาหรับการประชุมจากอาเภอเนินมะปราง (ที่ว่าการอาเภอเนินมะปราง)
ค. แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ตารงตาแหน่งใหม่
ที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
(081-8885408)
นายอาพล กันยารอง

ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

ว่าที่พันตรี เสริฐ จุมภู
(081-7859391)

ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า
กสท พะเยา

-

ตาแหน่งปัจจุบัน
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครไทย
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า
กสท พิษณุโลก

ง. นาเสนอวีดีทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดพิษณุโลกในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
(สำนักงำนประชำสัมพันธ์จงั หวัดพิษณุโลก)
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
..................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................... .....................

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2563
สานักงานจังหวัดพิษณุโลก สรุปรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563
และแจ้งลงในเว็บไซต์ของจังหวัดพิษณุโลก www.phitsanulok.go.th เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3
3.1 โดยการชี้แจง

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1.1 การจั ด งานพิ ธี เ นื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง วั น ที่ 12 สิ ง หาคม ๒๕๖3
ทั้งนี้ จะดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือ เมื่อทราบรายละเอียดการจัดงานจากส่วนกลาง
ในภายหลังต่อไป (สานักงานจังหวัดพิษณุโลก)
3.1.2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพิษณุโลก
งบดาเนินงานของจังหวัดพิษณุโลก (สานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก)
/ 3.1.3 ผลการดาเนินการ...

-23.1.3 ผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)
3.1.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก
(สานักงานจังหวัดพิษณุโลก)
3.1.5 ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก)
3.1.6 ผลการดาเนินการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.จ.พล.)
3.1.7 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก)
3.1.8 การควบคุมสุนัขและแมวจรจัดโดยวิธีการผ่าตัดทาหมัน
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก)
3.1.9 ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานนมั ส การและสรงน้ าพระบรมสารี ริ ก ธาตุ วั ด เสนาสน์
ประจาปี 2563 (ที่ว่าการอาเภอวัดโบสถ์)
3.1.10 การดาเนินการออก “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” ประจาเดือนสิ ง หาคม จัดขึ้นในวันพุธที่ 19 สิงหาคม
2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด หมู่ที่ 3
บ้านน้อยใน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ที่ทาการปกครองจังหวัดพิษณุโลก)
3.2 โดยเอกสาร
3.2.1 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและศูนย์ดารงธรรมจังหวัด (สนจ.พล.)
3.2.2 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดพิษณุโลกเดือนสิงหาคม พ.ศ..2563
(สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก)
3.1.3 เรื่อง พ.ร.บ.ขยายความคุ้มครองประกันสังคม ให้ผู้ประกันตน มาตรา 40
(สานักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก)
3.1.4 กาหนดอัตราเงินค่าทาศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน (สานักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก)
3.2.5 เรื่องการค้า การลงทุน การตลาด ของจังหวัดพิษณุโลก
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก)
3.2.6 วาระสารประจาเดือนสิงหาคม 2563 (สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก)
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ (กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น)
จากบ้านโคกสนั่น หมู่ที่ 8 ตาบลวัดตายม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีราษฎร
จานวน 1,063 คน มีบ้าน จานวน 337 บ้าน
เป็นบ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลวัดตายม มีราษฎร 494 คน และมีบ้าน 126 บ้าน
(ที่ทาการปกครองจังหวัดพิษณุโลก)
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
/ระเบียบวาระที่ 5...

-3ระเบียบวาระที่ 5
5.1.1 เรื่องวาระงานสาคัญของจังหวัดพิษณุโลก เดือนสิงหาคม 2563
วันที่
วันที่ 4-7
ส.ค. 63
วันพุธที่
12 ส.ค. 63
วันพุธที่
19 ส.ค. 63
วันพฤหัสบดีที่
27 ส.ค. 63

เวลา
-

งาน
การจัดงานนมัสการและสรงน้าพระบรมสารีริกธาตุ
วัดเสนาสน์ ประจาปี 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(รอหนังสือสั่งการ)
09.00 น. การออก “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
เป็นต้นไป ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
ประจาเดือนสิงหาคม
08.30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2563
ประจาเดือนสิงหาคม 2563

สถานที่
ณ วัดเสนาสน์ ต.ท่างาม
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหิน
ลาด หมู่ที่ 3 บ้านน้อยใน
ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (771) ชั้น 7 ศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)

ระเบียบวาระที่ 6

แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................

***************************************
ฝ่ายเลขานุการ : กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
โทร 0 5525 8559 E-mail : phitsanulok2016@gmail.com
ข้อมูลรายละเอียดการประชุมฯ เว็บไซต์ www.phitsanulok.go.th หัวข้อ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

