ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)
 พิธีมอบเครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น KP ๗๕๒๐ เพื่อใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๖ ชุด)
 -พิธีมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา
ต้นแบบดีเด่นและดี (จํานวน ๗ แห่ง) และมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE
ชนะการประกวดสัญลักษณ์ผ้าพันคอ TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน (จํานวน ๒ แห่ง)
-พิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจําปี ๒๕๕๙ (กพร.)
(จํานวน ๑ รางวัล)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สําหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบรางวัลการจัดทําคลิปวิดีโอ “๑๐๐ คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ หน่วยงาน)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/ระเบียบวาระที่ ๑...

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
ตําแหน่งเดิม ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา
๒) นางตะติมา นุ้ยฉิม ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว ตําแหน่งเดิม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ กองกิจการชุมชนและ
บริการสังคม ช่วยราชการประจําสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
๓) นายปฏิญญา แกะกระโทก ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ตําแหน่งเดิม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคําสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙
(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๓.๒ ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
- การจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช ประจําปี ๒๕๕๙” (วันอาทิตย์ที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๙)
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
- มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
/๔.๑.๒ สรุปรายงาน...

๓
๔.๑.๒ สรุปรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๙
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นน้ําและสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
(สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
นครราชสีมา เพื่อขยายโอกาสการใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาค
ขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ระยะที่ ๑ - ๒)
(บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ ประชาสัมพันธ์ Digital Technology บริหารงานเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
(บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- การกําหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในการจุ ดและปล่ อยหรื อกระทํ าการอย่ างใดเพื่ อให้ บั้ งไฟ ตะไล หรื อวั ตถุ อื่ นใด
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
/ระเบียบวาระที่ ๖...

๔
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

