ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อกิจการกองร้อยอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม อันสมควรได้รับ
การยกย่องเป็นพิเศษ
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความมั่นคง)) (จํานวน ๗ ราย)
 มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความมั่นคง)) (จํานวน ๗ ราย)
 มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจําปี ๒๕๖๐ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและให้
ความอนุเคราะห์การดําเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒ ราย)
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ เด็กหญิงสุภาพร ขาวขํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านโคกเพชรสระมโนราห์ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา)
 มอบรางวัลการประเมินคัดเลือกอําเภอสะอาด ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๙ อําเภอ)
 มอบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐
ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักส่งเสริม
การเกษตรประจําอําเภอดีเด่น และโครงการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการ
ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙
(อําเภอโนนไทย) (จํานวน ๒ ราย)
/ระเบียบวาระที่ ๑...

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ตําแหน่งเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗
ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๒) นายภูดิท ภัทรกุลเชฏฐ ตําแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
๓) นางประทิน สีสา ตําแหน่งสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู
๔) นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง ตําแหน่ง คลังเขต ๓ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม คลังเขต ๔ อุดรธานี
๕) นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ตําแหน่ง คลังจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดหนองคาย
๖) นายสมชัย เผ่าผา ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ตําแหน่งเดิม นายช่างเทคนิคอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔
๗) นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช
ตําแหน่งเดิม นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ การจัดงาน “ชาวโคราชวาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒

- ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- สรุปข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)

/๔.๑.๒ การรายงาน...

๓
๔.๑.๓ การรายงานแผนงาน/โครงการ ที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(งบ Function) ให้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ สรุปผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการขยายระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ
ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (TPN)) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ - ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการปรับแบบก่อสร้าง
โครงการรถไฟทางคู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “Farm Chokchai Tour de Farm ๖”
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๒.๓ โครงการ “แท็กซี่ โอเค” จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๔ ประชาสัมพันธ์งาน “เกษตรแฟร์ปากช่อง’ ๖๐”
(ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๕ ประชาสัมพันธ์งาน “KORAT FTI FAIR”
(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๓ ด้านสังคม...

๔

๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดประโยชน์ เช่า ศาสนสมบัติกลาง/วัดร้าง ในจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ - การรณรงค์สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น”
- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓

- การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
(จังหวัดนครราชสีมา)
- ผลการตัดสินการประกวดคําขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
(สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

๔.๓.๔ การส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อกําจัดยาฆ่าแมลงในร่างกาย
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๕ ประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) (ชมวีดีทัศน์ ๓ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................

เลิกประชุมเวลา.............

