ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด (สาขา) ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๐ ราย)
 - มอบโล่รางวัลชนะเลิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่นระดับภาค
- มอบโล่รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น
- มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่น
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๖ ราย)
 กลุ่ม “ชาวโคราชภักดีต่อองค์ราชัน” มอบหนังสือสวดมนต์สามัญประจําบ้าน (ฉบับกระเป๋า)
ให้จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
 นายสุรชัย พันธุ์ดี เกษตรกรอําเภอพิมาย ทูลเกล้าฯ ถวายข้าวสาร จํานวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
โดยมอบผ่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ใช้ ใ นงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายเสมา ยศยิ่งยง ตําแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่ง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

/๑.๒ ผู้บริหาร...

๒
๑.๒ ผู้บริหารย้ายไปดํารงตําแหน่งในจังหวัดอื่น
๑) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
๒) นายธนพล จันทรนิมิ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
๓) ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ตําแหน่งปลัดจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) นายอิทธิ คงวีระวัฒน์
ตําแหน่งจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
๒) นางสาวพัชราวรรณ นาควัชระ ตําแหน่งประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
๓) ว่าที่ พ.ต. ณรงค์ชัย ค่ายใส
ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
๔) นายประยุทธ คําแหง
ตําแหน่งนายอําเภอโนนแดง
๕) นายยงยุทธ จรเสมอ
ตําแหน่งนายอําเภอโชคชัย
๖) ร้อยโท วสันต์ สุขสมบูรณ์
ตําแหน่งนายอําเภอด่านขุนทด
๗) นายสมภพ ณีศะนันท์
ตําแหน่งนายอําเภอเสิงสาง
๘) นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
ตําแหน่งนายอําเภอขามสะแกแสง
๑.๔ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๕ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
- ความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจําลอง ประจําจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา)
- การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจของจังหวัดนครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)

/๔.๑.๒ การจัดงาน...

๓

๔.๑.๒ - การจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- การจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช (วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ระหว่างวันที่ ๓๐–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จเป็นองค์ประธาน
ทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ําพระธาตุ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา (วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- การจัดงาน “ชาวโคราช วาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์”
- ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา
- รายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๗ นาที)
๔.๑.๓ กฐินพระราชทานประจําปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร
(ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๘ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
/๔.๒.๒ รายงานผล...

๔
๔.๒.๒ รายงานผลการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๓ ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจําปี ๒๕๖๐
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครราชสีมา) (VTR ๑.๒๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ โครงการจิตอาสาร่วมทําความดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
(สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ การดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บริเวณ
ลําตะคอง (วังเณร)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................
เลิกประชุมเวลา.............

