ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานเข็ม
พระนามาภิไธยย่อ จภ. ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕ ราย
 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบเข้าสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ ราย
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด
จังหวัดนครราชสีมา” (จํานวน ๙ หน่วยงาน) และการมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการประกวด
คัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จํานวน ๖ ราย)
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ตําบลที่ประสบความสําเร็จในการบูรณาการแผนชุมชน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ (จํานวน ๕ ตําบล) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๘ (จํานวน ๕ อําเภอ)
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการร่วม
แข่งขันการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (National EMS Rally)
ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๓ ทีม)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายศักดิ์ศิริ หยวกฉิมพลี ตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

/๒) นายวิมล...

๒
๒) นายวิมล เร่งศึก ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี
๓) นายธานี พาเขียว ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๓
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๔) นายสมพร โชคเจริญ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ ข้อคิดเห็นของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ - การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและและหมอกควันปี ๒๕๕๙
- หารือแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีปลาในกระชังตาย
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๘ นาที)
๔.๑.๓ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ...

๓
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑)
ประจําปีภาษี ๒๕๕๘
(สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ การเดินแบบ “แฟชั่นผ้าไหมฉลองชัยคุณย่า” ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือและการ
แข่งขันจักรยาน “ปั่นเฉลิมฉลอง วีรกรรมนางสาวบุญเหลือ” ใจเกินร้อย
(โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ การกําหนดขอบเขตเมืองเก่านครราชสีมาและกรอบแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ งานประเพณี “กินเข่าค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน” ประจําปี ๒๕๕๙
(อําเภอสูงเนิน) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๔ ข้อสั่งการจัดการยุงลายนําเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๕ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
๖.๒ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประชาสัมพันธ์โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

๔
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๖.๖ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

