ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒
.....................HI….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีและนายอําเภอ/
ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบรางวัลแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๒) นายณรงค์ วุน่ ซิ้ว ตําแหน่งรองผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
๓) นายสุวทิ ย์ คําดี ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
๔) ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ตําแหน่งปลัดจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
๕) พันเอก วีระ สุดวิไลพร ตําแหน่งสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สัสดีจังหวัดสุรินทร์
๖) นายสุเมธ อําภรณ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
๗) นายไพโรจน์ บัวน่วม ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดชุมพร
/๘) นายภักดี...

๒
๘) นายภักดี ตั้งธรรม ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา
๙) นายสุพล จอกทอง ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนภู่วิทยา อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
๑๐) นายกิตติ จริยมานะ ตําแหน่งผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓
(ภาคะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑) นายวงศ์ชัย ทรัพย์สินวิวัฒน์ ตําแหน่งผู้จดั การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑
ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปากช่อง
๑๒) นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กลุ ตําแหน่งผู้จดั การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง
ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

๑๓) นายอารยศักดิ์ สีม่วงคํา ตําแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดใหม่ศิริมงคล ตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)

/๔.๑.๓ การจัดกิจกรรม...

๓
๔.๑.๓ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมใจเป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก”
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ การจัดงาน “นครราชสีมา” รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา”
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ สถานการณ์นา้ํ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- การดําเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีระดับโลกของ UNESCO
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
- การจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕

- กําหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
เรื่องเพื่อพิจารณา
-

/ระเบียบวาระที่ ๖...

๔
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์ “คลินิกให้คําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น”
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับจ่ายบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๖.๕ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
๖.๖ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพเิ ศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- แจ้งชื่อและทีท่ ําการใหม่
๖.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

......................HI.......................

เลิกประชุมเวลา.............

