ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเงินและข้าวเปลือก/ข้าวสาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามโครงการพระราชดําริ
(สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบถังน้ําสะอาดจากกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยภัยแล้ง
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๘ หมู่บ้าน)
 แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนารีสวัสดิ์) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมประกวดศิลปะนานาชาติ 2015 International Year of Light Based Technologies
Art and Design Competition ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายอภิวัชร์ มีเสือ ตําแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
๒) นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ ตําแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

/๓) พันตํารวจตรี...

๒
๓) พันตํารวจตรีชาญวิทย์ ละออเอี่ยม ตําแหน่งสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑
กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
ตําแหน่งเดิม สารวัตรฝ่ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๕
๔) นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ ตําแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑
๕) หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการแต่งตั้ง
มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงกําหนดจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เป็นการส่วนพระองค์
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จ
มาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดถนนนางคลาน ตําบลเทพาลัย อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๑.๓ สรุปรายงาน...

๓
๔.๑.๓ - สรุปรายงานความก้าวหน้าข้อมูลแผนงานโครงการและคําของบประมาณ
โครงการก่อสร้างระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในจังหวัด
นครราชสีมา
- การป้องกันรักษาความปลอดภัยในประเทศ
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ โครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ ประชาสัมพันธ์การจัดจําหน่ายสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา วัดป่าสาละวัน เพื่อ
สมทบทุนการก่อสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมาองค์ใหญ่และพุทธอุทยาน
จังหวัดนครราชสีมา
(พระวินัยโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาละวัน)
๔.๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๓.๔ โครงการ...

๔
๔.๓.๔ - โครงการสํานักงานปลอดโฟม
- การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๓.๕

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
(เทศบาลนครนครราชสีมา) เวลา ๕ นาที)

๔.๓.๖

ผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้านระบบการจัดการขยะเป็นพลังงานแบบครบวงจร
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

๔.๓.๗ - การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “เอสเอ็มเอ็ม” วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน
๑๙ ปี – เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๘
- ขอความร่วมมือใส่เสื้อส้ม ประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมเชียร์
การแข่ ง ขั น วอลเลย์ บอลหญิ ง อายุ ไม่ เกิ น ๑๙ ปี –เอสโคล่ า ชิ ง ชนะเลิ ศ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๘
- การจัดสร้าง “พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่นเฉลิมฉลองชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี ๑๙๐ ปี
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๘ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ ๑๒ ปี
(สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๙ รายงานการจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก
(ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
๔.๓.๑๐ - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ปีที่ ๒๐ ค่ายศิลปะเพื่อ
มวลมนุษย์ ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๙
- พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี ๒๕๕๙
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
/ระเบียบวาระที่ ๕...

๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
๖.๒ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
- การประหยัดน้ํา
๖.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
- ความรู้ความเข้าใจเรื่องสานพลังประชารัฐ
๖.๔ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘
- การเปลี่ยนชื่อสํานักงาน
๖.๕ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา เดือนเมษายน ๒๕๕๙
๖.๖ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๗ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
๖.๘ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

