ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 คุณสุนทร จันทรังสี มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรคหัวใจ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
(ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับทุนโครงการน้ําพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
ประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑) (จํานวน ๑๙ ราย)
 พิธีมอบเงินงบประมาณโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
(สํานักเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๘ อําเภอ)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) เรือโท สมควร มั่นคง ตําแหน่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครพนม
๒) นายวันชัย จันทร์พร ตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
๓) นายพศวีร์ สมใจ ตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

/๔) นายพีระดล...

๒
๔) นายพีระดล จงเจริญรัตน์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
๕) นางสุวรรณา มีทอง ตําแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
๖) พันตรี รัฐกฤษณ์ ใจจริง ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจํากลางตาก รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
๗) นายธนิต ฤกษ์มี ตําแหน่งนายอําเภอจักราช
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองยาง
๘) นายอํานวย ปองนาน ตําแหน่งนายอําเภอชุมพวง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอพระทองคํา
๙) นายทศพล ยุทธศิลป์กุล ตําแหน่งนายอําเภอขามทะเลสอ
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
๑๐) นายประยุทธ คําแหง ตําแหน่งนายอําเภอเมืองยาง
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอําเภอประทาย
๑๑) นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอําเภอเมืองนครราชสีมา
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
- การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๕๘ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- การจัดงานพระราชพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (๖ เมษายน ๒๕๕๘)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๑.๒ ความคืบหน้าโครงการกรณีนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติราชการ
ที่อําเภอพิมาย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
/๔.๑.๓ ความคืบหน้า...

๓
๔.๑.๓ ความคืบหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๑.๔ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (Mega Project)
-โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด
และช่วงแก่งคอย-บ้านภาชี-บางซื่อ
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ การดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๘ การรณรงค์ลดใช้พลังงานหน้าร้อนเพื่อสนับสนุนแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน
ด้านพลังงานของประเทศ
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ “วันอนุรักษ์
มรดกไทย ประจําปี ๒๕๕๘
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘”
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
- การจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๓.๒ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ
อาคารเรียนรวม “อาคาร สิริวิทยาทร”
- รายงานการทําบุญทอดผ้าป่า “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา)
/ระเบียบวาระที่ ๕...

๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘
๖.๒ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
- เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานและตําแหน่ง ตามประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา
- การเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๗ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจและแผนการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
๖.๘ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๙ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
- บันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................
เลิกประชุมเวลา.............

