ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนรถยนต์ในภารกิจต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๗ ราย)
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง ตําบลกระเบื้องใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”
(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)
 พิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๘/๕๙
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ ราย)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
๒) นายกสิณ นวลโคกสูง ตําแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์
๓) นางสาวกันยา ศรีขาว ตําแหน่งแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดยโสธร
๔) นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี)
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๕) นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์ ตําแหน่งพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
๖) พันโทหญิง รุ่งอรุณ เกิดโภคา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค ๕ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
/๗) นายฐากร...

๒
๗) นายฐากร ล้อมศตพร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๘) นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน ททท.สํานักงานนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงาน ททท.สํานักงานสุรินทร์
๙) นายจารึก วิไลแก้ว ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จ
เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดดอนสว่าง ม. ๑๔ ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง
- วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านสระประทีป ม. ๒ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
/๔.๓ ด้านสังคม...

๓
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕๙
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๓.๒ การประกันภัยรถราชการ
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๔ - โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
- การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
- เส้นทางสู่ประชามติ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.)
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และแผนการรับบริจาคโลหิต
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๖.๕ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙

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

เลิกประชุมเวลา.............

๔

