ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 มอบใบประกาศเพื่อเชิดชูเกียรติพลเมืองดี
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)
 มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬา ASEAN Para Games (อาเซียนพาราเกมส์)
ครั้งที่ ๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ และนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
“ชุมพร – ระนองเกมส์” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
(โรงเรียนโคราชพิทยาคม) (จํานวน ๒ ราย)
 มอบรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศและวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ ราย)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางนลินนาถ ไกรนรา ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม
๒) นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙
นครราชสีมา ตําแหน่งเดิม เภสัชกรชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙
นครราชสีมา
๓) ว่าที่ ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ ตําแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๔) นางอรินท์มาศ กาแก้ว ตําแหน่งหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
/๑.๒ นโยบาย...

๒

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการเพื่อติดตาม
สถานการณ์อุทกภัยและพบปะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
๔.๑.๒

- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือจ่ายกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
๔.๑.๓ การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เวลา ๕ นาที)
(สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑)
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ...

๓
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ Thailand 4.0
(สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
- โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (ถนนมอเตอร์เวย์)
สายบางปะอิน-นครราชสีมา
- โครงการก่อสร้างทางหลวง สายอําเภอกบินทร์บุรี–อําเภอปักธงชัย (สาย ๓๐๔)
- โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
- โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกบิ๊กซีและอุโมงค์ทางลอดแยกพีกาซัส
(สํานักงานทางหลวงที่ ๑๐) (เวลา ๘ นาที)
๔.๒.๓ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ
(สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๔ ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลียบคลอง (ด้านหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา)
ช่วงถนนช้างเผือก-อ่างอัษฎางค์
(เทศบาลนครนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
- แนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๐
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นชอบในการจัดทําคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด
ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๒ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
/๖.๔ สํานักงาน...

๔
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปโครงการ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๗ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดแผนปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

