ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๓ ราย)
 แสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรุ่นหญิงเดี่ยว ๑๖ ปี
รายการ KKU เกษตรพัฒนาขอนแก่นโอเพ่น ๒๐๑๕
(สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสุเทพ รื่นถวิล ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒) นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ ตําแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
๓) นายสุวรรณ์ ดวงตา ตําแหน่งจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
๔) นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลล่าง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
๕) นายณรงค์ แผ้วพลสง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
๖) นางสมจิต มุ่งกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนจระเข้หิน อําเภอครบุรี
/๗) นายสรายุทธ...

๒
๗) นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ตําแหน่งนายอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
๘) นายประพัทธพงศ์ พราหมณี ตําแหน่งนายอําเภอบัวใหญ่
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโนนแดง
๙) นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ตําแหน่งนายอําเภอพิมาย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๐) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ตําแหน่งนายอําเภอปักธงชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๑) นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ตําแหน่งนายอําเภอโนนสูง
ตําแหน่งเดิมนายอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๒) นายเอกชัย ธนผลผดุงดุล ตําแหน่งนายอําเภอประทาย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
๑๓) นายพัลลภ สิงห์ทอง ตําแหน่งนายอําเภอคง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๔) นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ตําแหน่งนายอําเภอครบุรี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
๑๕) นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ ตําแหน่งนายอําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๖) นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน สํานักบริหารการปกครองท้องที่
กรมการปกครอง
๑๗) นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ตําแหน่งนายอําเภอเสิงสาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอพระทองคํา
๑๘) นายประยุทธ คําแหง ตําแหน่งนายอําเภอโนนแดง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองยาง
๑๙) นายสุพจน์ แสนมี ตําแหน่งนายอําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอครบุรี
๒๐) นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ ตําแหน่งนายอําเภอเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอจักราช
รักษาการในตําแหน่งปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอขามทะเลสอ
๒๑) นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส ตําแหน่งนายอําเภอลําทะเมนชัย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอโนนสูง
๒๒) นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม จ่าจังหวัดนครราชสีมา
๒๓) นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ ตําแหน่งนายอําเภอเมืองยาง
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอพิมาย

/๑.๒ นโยบาย...

๓
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- การจัดงาน “นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา”
- การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๘ นาที)
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุวิทย์ คําดี) / สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๒.๒ วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยระบบชลประทานในไร่นาที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
(โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ ๘) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๒.๓ การจัดงาน...

๔
๔.๒.๓ ประชาสัมพันธ์งาน “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ๒๕๕๘ : มังมูน บุญข้าว”
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๔ การจัดงาน “THE NORTHEAST MOTOR SHOW 2015”
(บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จํากัด ) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๕ การจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง ประจําปี ๒๕๕๘
(อําเภอขามสะแกแสง) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๖ การจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง ประจําปี ๒๕๕๘
(ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๗ ประชาสัมพันธ์กระเช้าสินค้า OTOP ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ โครงการจัดงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ - โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- โครงการ “ผู้ว่าฯ” พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย)
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ โครงการผ้าป่าเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
๔.๓.๔ - การจัดระเบียบขอทานจังหวัดนครราชสีมา
- การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
/๔.๓.๕ สถานการณ์...

๕
๔.๓.๕ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครราชสีมา และมาตรการการดําเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๘
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน ๒๕๕๘
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับ-จ่ายโลหิต ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
- แผนการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๖.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- ประชาสัมพันธ์หอประชุมอเนกประสงค์อําเภอเมืองนครราชสีมา
(อําเภอเมืองนครราชสีมา)
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เลิกประชุมเวลา.............

