ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ”
โครงการประกวดคลิปวิดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๖ ราย)
 พิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ชนะการประกวด
แข่งขันศิลปะระดับนานาชาติ 2016 International year of pulses art and Design
Competition ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย) (จํานวน ๘ ราย)
 พิธีมอบโล่เพื่อขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (จํานวน ๔๔ ราย) และ
การแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ “โคราชเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๖
มีนาคม ๒๕๖๐ (จํานวน ๑๗ ราย)
(สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุ
กูล ที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ “โคราชเกมส์”
(โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) (จํานวน ๑๓ ราย)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/ระเบียบวาระที่ ๑...

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) รองศาสตราจารย์ชํานาญ เต็มเมืองปัก ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี
๒) นายวุฒิพล ฉนํากลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๓) นายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
๔) นางสาวประมูล บรรพาศรี ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
๕) นายธนพันธ์ ชํานาญธนา ตําแหน่งผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากองพัฒนาสถาบันเกษตรกร สํานักงานกลางกรุงเทพมหานคร

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะเสด็จมาในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๐
ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

/การจัดงาน...

๓

- การจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๖๐
(วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
- การจัดงานพระราชพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐)
- การจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช”
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี

(๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
- การเน้นย้ําให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ นาที)
๔.๑.๓ การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ ข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องประสิทธิผล
ของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๘ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ...

๔
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๓ ด้านสังคม
- การจัดทําครอบครัวช่อสะอาด หมู่บ้านช่อสะอาด
(สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนางโท หมู่ ๘ ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อบต.หินโคน หมู่ ๑ ตําบลหินโคน อําเภอจักราช
๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐”
- ประกาศกรมศิลปากร กําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักศิลปากรที่ ๑๒ เป็น
สํานักศิลปากรที่ ๑๐
๖.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม ๒๕๖๐
๖.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปโครงการ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การพิจารณากําหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย”
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................
เลิกประชุมเวลา.............

