ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบโล่สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๙
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่อําเภอที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจํานวนมาก
ของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๒ อําเภอ)
 พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ ราย )
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๓๒ ราย)
 พิธีมอบรางวัลการประกวดคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลดีเด่น ระดับจังหวัด
ปี ๒๕๕๙ และการประกวดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๐ ราย)
 พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการดําเนินงานป้องกันเด็ก ๐-๕ ปี จมน้ําเสียชีวิต จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ) (จํานวน ๕ ราย)
 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
(โดย อธิบดีกรมพลศึกษา)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
/ระเบียบ...

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางจิรพา กุลชาติวิชิต ตําแหน่งสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สถิติจังหวัดสระบุรี
๒) นายมนตรี ปิยากูล ตําแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๓) นางสาวนงนุช ดีแท้ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดอาคาร “สิริวิทยาทร” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- สพฐ.ประกาศให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๑.๓ การป้องกัน...

๓
๔.๑.๓ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๙
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สรุปรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคําสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙
(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอําเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖

- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ขยายระยะเวลาการกําหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ
(หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)
๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)
- การก่อหนี้ผูกพันปี ๒๕๖๐
(หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)
๐๔๐๕.๒/ว ๓๐๑๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๘ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๙ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ ผลการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ นาที)
/๔.๓.๒ พิธี...

๔
๔.๓.๒ พิธีพุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมา “รุ่นแพ้ไม่เป็น”
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ นาที)
๔.๓.๓ การจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๔ - โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
- ผลการดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๘๔ พรรษา)
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๓.๕ รายงานผลการจัดหาโลหิตในโครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต
ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย (Give Blood for Mom)
(ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รับชันแห่งชาติ ๒๕๕๙”
๖.๒ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
- การจดจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
- การแถลงข่าวการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐฯ
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

/๖.๖ สํานักงาน...

๕
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกันยายน ๒๕๕๙
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ หมู่ ๑ บ้านเดิ่นเห็ดหิน ตําบลมะค่า อําเภอโนนสูง
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ หมู่ ๘ บ้านคลองสาลิกา ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................
เลิกประชุมเวลา.............

