ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
 พิ ธี มอบเกี ยรติ บัต รผู้ สนั บสนุ น การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๕๗)
“นครราชสีมาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๕๘) ในการ
ให้ความอนุเคราะห์ยืมบุษบกสําหรับประดิษฐานไฟพระฤกษ์
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบเกียรติบัตรให้วัดที่จัดประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในฐานะเป็นต้นแบบการจัดประเพณีสงกรานต์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ วัด)
 พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
บริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะคอง (มอปลาย่าง)
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)
 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)
 พิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)
 พิธีมอบเงินเพื่อจัดซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ทันตกรรมสุขภาพชุมชน (วัดบูรพ์)
(จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท)
(ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ําเค็ม อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา)
/พิธีมอบเงิน...

๒
 พิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๓ โรงเรียน)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ตําแหน่งเกษตรจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทนเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา และทําหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา
๒) นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว ตําแหน่งแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
๓) นายสมปอง ไชยโย ตําแหน่งธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ธนารักษ์พื้นที่แพร่
๔) นายวิรัตน์ ศรีมงคล ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ ตําแหน่งเดิม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
๕) นายวิเชฎฐ์ ทวีสุข ตําแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
และผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําน้ําอูม จังหวัดสกลนคร และผู้อํานวยการศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
/๔.๑.๒ การจัดกิจกรรม...

๓
๔.๑.๒ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๑.๓ ขอเชิญชวนบริจาคสมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๑.๔ การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ประจําปี ๒๕๕๘
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๑ และโครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๒
(บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี จํากัด)
๔.๒.๒ ความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ - โครงการมหกรรมหมอลํากลอน “ฟ้อนอีสาน หลานย่าโม”
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๘
- โครงการมหกรรมลิเก “มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม
จังหวัดนครราชสีมา” ประจําปี ๒๕๕๘
- โครงการ ”ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชะตาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)

/๔.๓.๒ ประชาสัมพันธ์...

๔
๔.๓.๒ - ประชาสัมพันธ์ปลาประจําจังหวัดนครราชสีมา
- ฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กําหนดชนิด ข นาด และวิธีใช้ เครื่องมือทําการ
ประมงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
- เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา ดือนเมษายน ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับจ่ายบริจาคโลหิต เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
๖.๖ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
๖.๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครราชสีมา
-สรุปข้อมูลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

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

