ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อกิจการกองร้อยอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
(กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)
 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒๗ อําเภอ)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายชิงชัย โชติแสง ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
๒) นายสันติ สุขเสถียรวงศ์ ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่
๓) นางสาวจันทนี พงศ์สุภาพชน ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
๔) นายยรรยง อินทฤทธิ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลภาค ๙
๕) นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์ ตําแหน่งประมงจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดมหาสารคาม

/๑.๒ นโยบาย...

๒

๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ งานพระราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ - รายงานผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๕๙
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมาประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
- วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านหนองนา หมู่ ๘ ตําบลงิ้ว อําเภอห้วยแถลง
- วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านดงหลบ หมู่ ๗ ตําบลช่องแมว
อําเภอลําทะเมนชัย
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ...

๓
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖
สายบางปะอิน-นครราชสีมา
(สํานักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)) (เวลา ๗ นาที)
๔.๒.๒ โครงการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ - การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจําปี ๒๕๕๙
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
- แนวทางการปฏิบัติการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งกําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ ๔ บ้านซับปลากั้ง ตําบลมะเริง อําเภอวังน้ําเขียว
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ ๑๐ บ้านเกาะลอย ตําบลหนองกราด อําเภอด่านขุนทด
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙
/๖.๖ กองอํานวยการ...

๔
๖.๖ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

