ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ 5/2561
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
---------------------------------------ก่อนการประชุม
สวดมนต์ไหว้พระ/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1. มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ประจาปี 2561 จานวน 1 แห่ง
(สพป.พิจิตร เขต 1)
2. มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่ให้กับคณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับ
จังหวัด ระดับเขตและระดับกรม รวมจานวน 3 ราย (สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร)
3. มอบประกาศเกียรติบัตรให้เกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดินระดับจังหวัดและระดับเขตตรวจราชการที่ 18 จานวน 1 ราย
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร)
4. มอบเกียรติบัตรพร้อมตราสัญลักษณ์ร้านเกมสีขาว ระดับ 3 ดาว จานวน 14 แห่ง
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร)
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กรณีรถตู้รับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนสายพิจิตร-โพธิ์ประทับช้าง
1.2 กรณีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนัน และห้ามมิให้อนุญาต
จัดให้มีการเล่นการพนันในงานศพ งานอุปสมบท งานมงคลสมรส และ
งานมงคลอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
รายงานการประชุม มีจานวน 13 หน้า ลงในเว็บไซต์ www.phichit.go.th
แจ้งให้ส่วนราชการทราบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาประชุมอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561
(สานักงานจังหวัดพิจิตร)
3.2 การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สานักงานจังหวัดพิจิตร)
3.3 สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพิจิตร ประจาเดือนพฤษภาคม
2561 นาเสนอเป็นวีดิทัศน์ ประมาณ 5 นาที (สานักงานจังหวัดพิจิตร)
3.4 เชิญร่วมงานสภากาแฟยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) เดือนมิถุนายน 2561
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าจังหวัด
พิจิตร (CK HALL) หน่วยงานเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และ
เทศบาลเมืองพิจิตร (สานักงานจังหวัดพิจิตร)
/3.5 การประชาสัมพันธ์ ...
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3.5 การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ ชุด
“ข้าราชการไทยจะทาให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร” ตอนที่ 2 การปฏิรูป
ประเทศ นาเสนอเป็นวีดที ัศน์ ประมาณ 5 นาที (สานักงานจังหวัดพิจิตร)
3.6 โครงการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจาเดือนมิถุนายน
2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 (ที่ทาการปกครองจังหวัดพิจิตร)
3.7 สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561 นาเสนอเป็น power point ประมาณ 5 นาที และสรุปผล
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 จานวน 2 เรื่อง (สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพิจิตร)
3.8 รายงานผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้าพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร/ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
(วันพระ)/ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา จังหวัดพิจิตร พุทธศักราช 2561/ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน
พระราชทานถวาย ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง จานวน 4 เรื่อง
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร)
3.9 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 นาเสนอเป็น power point
ประมาณ 5 นาที/ สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ/ สรุปผลการดาเนินงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(กบข.) ประจาปี 2560 จานวน 3 เรื่อง (สานักงานคลังจังหวัดพิจิตร)
3.10 ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (Risk Factor) และความก้าวหน้า งบบูรณาการ
ผู้สูงอายุ จานวน 2 เรื่อง (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)
3.11 สรุปผลสถานการณ์ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ
(กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร)
3.12 ข้อสั่งการปฏิบัติราชการของ กกล.รส.จังหวัดพิจิตร
(กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร)
3.13 สรุปภารกิจสาคัญของจังหวัดพิจิตร นาเสนอเป็นวีดีทัศน์
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร)
3.14 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร “เทศกาลชมดอกกระเจียวบาน
บ้านเขาโล้น อาเภอทับคล้อ 2561” นาเสนอเป็นวีดีทัศน์ (อาเภอทับคล้อ)
3.15 ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
(ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร)
เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร)
4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ฉบับเดือนเมษายน 2561/
จุลสารสานักงานคลังจังหวัดพิจิตร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 จานวน
2 เรื่อง (สานักงานคลังจังหวัดพิจิตร)
4.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม/ ศูนย์สนับสนุนและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและเครือข่ายจังหวัดพิจิตร ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
จานวน 2 เรื่อง (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3)
4.3 ข่าวสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร (สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพิจิตร)
/ 4.4 ข่าว กกต.พิจิตร ...
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4.4 ข่าว กกต.พิจิตร ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจิตร)
4.5 สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสาคัญของจังหวัดพิจิตร ประจาเดือนพฤษภาคม
2561 (สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร)
4.6 เรื่องโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)
4.7 รายงานสรุปผลข้อมูลด้านสังคมประจาเดือนพฤษภาคม 2561
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร)
4.8 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดพิจิตร เดือนเมษายน 2561, และ
รายงานการดูแลค่าครองชีพประชาชน รวม 2 เรื่อง (สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร)
เรื่องอื่น ๆ
******************************

