ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีสงบนิ่งถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๘๙ วินาที
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
๒) นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๓) นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ตําแหน่งปลัดจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอปากช่อง
๔) พลตํารวจตรี วัชรินทร์ บุญคง รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕) นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
๖) นายปราโมทย์ แสนกล้า ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๗) นายโกศล พงษ์พานิช ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
๘) นายรัตนะ วรบัณฑิต ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม
๙) นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ตําแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐) นายวิเชาว์ สมัครธรรม ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช
/๑๑) นายสมมารถ...

๒
๑๑) นายสมมารถ ชัยวงษ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายช่างเทคนิคอาวุโส ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๙ (นครราชสีมา)
๑๒) นายจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑๓) นายสําเริง ขนายกลาง ตําแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปากช่อง
๑๔) นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ ตําแหน่งนายอําเภอปากช่อง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอครบุรี
๑๕) นายสุพจน์ แสนมี ตําแหน่งนายอําเภอครบุรี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
๑๖) นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ตําแหน่งนายอําเภอด่านขุนทด
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๗) นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ ตําแหน่งนายอําเภอโชคชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๘) นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส ตําแหน่งนายอําเภอชุมพวง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
๑๙) ร้อยโท อนุชา ตั้งพาณิชย์ ตําแหน่งนายอําเภอขามสะแกแสง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอพระทองคํา
๒๐) นายศักรินทร์ เสมหิรัญ ตําแหน่งนายอําเภอเสิงสาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอลําทะเมนชัย
๒๑) นายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ ตําแหน่งนายอําเภอโนนแดง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบัวลาย
๒๒) นายสมพงษ์ หอมสนิท ตําแหน่งนายอําเภอจักราช
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รักษาการในตําแหน่ง
นายอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน)
๒๓) นายสมชาย ปัญโญธีรกุล ตําแหน่งนายอําเภอลําทะเมนชัย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอสีคิ้ว
๒๔) นายปารเมศ แสงสว่าง ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอชุมพวง
๒๕) นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย ตําแหน่งนายอําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอปากช่อง
๒๖) นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย ตําแหน่งนายอําเภอเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
๒๗) นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม ตําแหน่งนายอําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
๒๘) นายพีระ พิมพ์ประสาร ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
/ระเบียบวาระที่ ๒...

๓
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จมาทรงบําเพ็ญพระกุศล
และทรงสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร ณ สํานักสงฆ์บ้านไร่ทอสี
ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
(เป็นการส่วนพระองค์)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
๔.๒ การเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑) ร่างกําหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
(หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
………………..………………………..……………………………………………………………………
๒) สถานที่/ผังบริเวณงานพระราชพิธี
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา)
………………..………………………..……………………………………………………………………
๓) การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์/ขั้นตอนการลําเลียงดอกไม้จันทน์แจกให้ประชาชน
และการนําดอกไม้จันทน์ไปเผา
(พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา)
………………………………………………………………………………………………………………..
๔) การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง/การตกแต่งดอกดาวเรือง
(ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)
…..……………………………………………………………………………………………………………..
๕) การอํานวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธี/ขั้นตอนการเดินขึ้นถวาย
ดอกไม้จันทน์/การจัดพิธีสงฆ์/พิธีเก็บเถ้าดอกไม้จันทน์/พิธีลอยอังคาร
(วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
…………………………………………………………………………………………………………………..
๖) การประชาสัมพันธ์/การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว/การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
(ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
……….……………………………………………………………………………………………………..
/๗) แผนเผชิญ...

๔
๗) แผนเผชิญเหตุ/แผนรักษาความปลอดภัย /การรักษาความปลอดภัย/การจอดรถ/
การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
(ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา/กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
………………………………………………………………………………………………………………..
๘) การแพทย์และพยาบาล
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
….……………………………………………………………………………………………………………..
๙) การปฏิบัติงานของจิตอาสา
(ปลัดจังหวัดนครราชสีมา/นายอําเภอเมืองนครราชสีมา)
..………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐) การแสดงมหรสพสมโภช / ชุดการแสดงมหรสพ
(ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา)
………………………………………………………………………………………………………………..
๑๑) การจัดนิทรรศการ
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
.………………………………………………………………………………………………………………..
๑๒) โรงทาน/ซุ้มอาหาร/น้ําดื่ม
(นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา /เสมียนตราจังหวัด)
..………………………………………………………………………………………………………………..
๑๓) การจัดสร้างพระเมรุมาศจําลองและการตกแต่ง/พระจิตกาธาน
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา)
...………………………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

