ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบรางวัล “ครูรัตนราชสีมา”
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑) (จํานวน ๑๐ รางวัล)
 พิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๒ ราย)
 พิ ธี ม อบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ โครงการประกวดกองทุ น หมู่ บ้ า นดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด
นครราชสีมา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ กองทุน)
 พิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐
จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๕ รางวัล)
 พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รรางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดอ่ า นทํ า นองเสนาะ “ท่ อ งแล้ ว เท่ ”
ระดับประเทศ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ และมอบโล่และถ้วยรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวงโยธวาทิตโลก Thailand World Music Championships 2016 ประเภท
Brass Battle Champion
(วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา) (จํานวน ๒ รางวัล)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายกานต์ ธงศรี ตําแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
/๒) นายปรีชา...

๒

๒) นายปรีชา กลีบสุข ตําแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ตําแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
๓) นางสาวพัชราวรรณ นาควัชระ ตําแหน่งประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
๔) นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
๕) นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง
๖) นายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรโนนสูง
ตําแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี
๗) นายชาติชาย ประสาระวัน ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- กระทรวงมหาดไทยส่งบัตรอํานวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเปิด
โรงงานซีเกท ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

/พระเจ้าหลานเธอ...

๓

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีกําหนดเสด็จมาทรงเข้าร่วม

แข่งขัน “เดอะ นอทเฟช วันฮันเดรท ไทยแลนด์ 2017” ครั้งที่ ๖ ประจําปี
๒๕๖๐ (ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร) ณ สิมาลินทร์ รีสอร์ท เขาใหญ่
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(เป็นการส่วนพระองค์)

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีกําหนดเสด็จ

มาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดด่านใน ตําบลด่านใน อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

- ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบ

ทุนการศึกษาและรางวัลประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม
ติณสูลานนท์ ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)

๔.๑.๒ การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ สรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- การขับเคลื่อนการดําเนินงานอุทยานธรณีโคราช
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๓ ด้านสังคม...

๔
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ ประชาสัมพันธ์การแสดงคอนเสิร์ต NCDA Contemporary to
International “ศิลปะนาฏดุริยางค์ร่วมสมัยสู่นานาชาติ”
(วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
๔.๓.๒ สรุปผลโครงการลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดี
ถวายพ่อของแผ่นดิน
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖.๒ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ม. ๑๑ บ้านโคกสะอาด ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ม. ๑๐ บ้านดอนใหม่ ต.บ้านวัง อ.โนนไทย
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

