ระเบียบวาระการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
(กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๗ ราย)
 แสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒ ราย)
 มอบเงินจากการจัดกิจกรรมยมราช เดินวิ่ง สร้างกุศล เพื่อการศึกษา (YMR Let’s Run)
ครั้งที่ ๑ เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา/โรงเรียนเทศบาล ๓ ยมราชสามัคคี)
 ชมรมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา มอบเงินรายได้จากการจัดงาน
มหกรรมประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ให้กับ
หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล
(ชมรมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๓ หน่วยงาน)
 แสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบ เก่ง และ ดี TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทน
เยาวชนโคราช เข้าแข่งขันระดับประเทศ และมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE
ที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๐ ราย)
 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒๐ ราย)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑๑ หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายชูเกียรติ กลมเกลา รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
/๒) นายเผด็จ...

๒
๒) นายเผด็จ ชุณหโอภาส รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๓) นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๔) พันตํารวจเอก ดิเรก ปลั่งดี ตําแหน่งรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
๕) พันตํารวจเอก นทพล กาญจนาภรณ์ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรครบุรี
ตําแหน่งรองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรคลองน้ําใส จังหวัดสระแก้ว
๖) พันตํารวจเอก ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจักราช
ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรกระตีบ จังหวัดนครปฐม
๗) พันตํารวจเอก สุรชัย ผดุงเจริญ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๘) พันตํารวจเอก ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร
ด่านขนุทด
ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาโพธิ์ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๙) พันตํารวจเอก พิชิต มีแสง ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโนนไทย
ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเทนมีย์ จังหวัดสุรินทร์
๑๐) พันตํารวจเอก จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล ตําแหน่งผู้กํากับการสถานี
ตํารวจภูธรบัวใหญ่
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๑๑) พันตํารวจเอก อเนก ศรีกิจรัตน์ ตําแหน่งผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรพิมาย
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเฆ่ จังหวัดชัยภูมิ
๑๒) พันตํารวจเอก ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกันทรอม จังหวัดศรีสะเกษ
๑๓) พันตํารวจเอก สุริยันต์ โพนสิงห์ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสนม จังหวัดสุรินทร์
๑๔) ร้อยตํารวจเอก คณิสร มณีรัตน์ ตําแหน่งสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๒
กองกํากับการ ๑ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว ๒
ตําแหน่งเดิม รองสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการ
ตํารวจท่องเที่ยว ๑
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
/ระเบียบวาระที่ ๒...

๓
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์)
(วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
- แนวทางการปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนําความกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระมหากรุณา
- การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๔ (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และผู้ตรวจราชการกระทรวง
- การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๘ นาที)
๔.๑.๒ - การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก
- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๘ นาที)
๔.๑.๓ โครงการฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา
(สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๑.๔ สถานการณ์...

๔
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การทําข้าวอินทรีย์ ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ่
(ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอบัวใหญ่) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา (รับชมวีดิทัศน์)
(เทศบาลตําบลกุดจิก ) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๓ การดําเนินการ แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือน
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๔ การจัดงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจําปี ๒๕๖๑
(อําเภอสีดา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดงานเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ “Tour of Thailand”
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ ผลการดําเนินโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก
สู่การพัฒนาคนพิการ”
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๓.๔ การบริหาร...

๕

๔.๓.๔ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
- การยกเลิกด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนเมษายน ๒๕๖๑
- สถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๖.๕ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

