ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อกิจการกองร้อยอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
(กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๗ ราย)
 พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทําชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒๘ ราย)
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒ ราย)
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีด้านพลังงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๓๕ ราย)
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขตประจําปี ๒๕๕๘
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๓ ราย)
 พิธีมอบป้ายร้านอาหารตามโครงการอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
ประจําปี ๒๕๕๘ และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์
เกษตรของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๓ ราย)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ตําแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

/๒) นายสมชัย...

๒

๒) นายสมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๓) นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙
๔) นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ตําแหน่งเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และปฏิบัติหน้าที่
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
๕) นายอักษร แสนใหม่ ตําแหน่งท่องเที่ยวและและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๖) นายปิฎก อ่อนแก้ว ตําแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
และปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้ปกครอง
นิคมสร้างตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จมา
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (เป็นการส่วนพระองค์)
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒ มกราคม ๒๕๕๙
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงปฏิบัติธรรม
ณ วัดใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑ มกราคม ๒๕๕๙ (เป็นการส่วนพระองค์)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๑.๓ การดําเนินงาน...

๓
๔.๑.๓ การดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ - โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
- การจัดงาน “มันสําปะหลังโคราช ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๑
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
๔.๒.๒ - โครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” จังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP City 2015)
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓

ด้านสังคม
๔.๓.๑ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา
(โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ การรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ - โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย)
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
/๖.๒ สํานักงาน...

๔
๖.๒ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมกราคม ๒๕๕๙
• วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ ๖ บ้านหนองพรานปาน ตําบลเทพาลัย อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
• วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ ๓ บ้านหนองม่วงเหนือ ตําบลบ้านยาง
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

.............................................

เลิกประชุมเวลา.............

