ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานสนับสนุนการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปิดป้ายอาคาร “สิริวิทยาทร”
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา)
 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุขานารี ในโอกาสได้รับเหรียญทองวิทยาศาสตร์
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
(โรงเรียนสุขานารี)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายพีรพงศ์ สุรเสน ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
๒) นายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๓) นายสุชาติ วิชชาวุธ ตําแหน่งแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
๔) นายธนสุนทร สว่างสาลี ตําแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
๕) นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร ตําแหน่งพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
/๖) นายสําราญ...

๒
๖) นายสําราญ เมืองนิล ตําแหน่งธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
๗) นายสิทธิชัย พุฒกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสระแก้ว
๘) นางอัจฉรา จงจิตต์พิสมัย ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักบริหารบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๙) นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ ตําแหน่งนายอําเภอครบุรี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๐) นายสมภพ ณีศะนันท์ ตําแหน่งนายอําเภอเสิงสาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๑๑) นายอภิชาต ธนะมัย ตําแหน่งนายอําเภอวังน้ําเขียว
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
๑๒) นายธีรพล สกุลรักษ์ ตําแหน่งนายอําเภอห้วยแถลง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
๑๓) นายนฤชา โฆษาศิริวิไลซ์ ตําแหน่งนายอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอปักธงชัย
๑๔) นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ตําแหน่งนายอําเภอปักธงชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโนนไทย
๑๕) นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ตําแหน่งนายอําเภอโนนไทย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอครบุรี
๑๖) นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ตําแหน่งนายอําเภอพิมาย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสูงเนิน
๑๗) นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ตําแหน่งนายอําเภอสูงเนิน
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเสิงสาง
๑๘) นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ ตําแหน่งนายอําเภอหนองบุญมาก
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองยาง
๑๙) นายศักรินทร์ เสมหิรัญ ตําแหน่งนายอําเภอลําทะเมนชัย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอบัวใหญ่
๒๐) นายอรุณ เมฆฉาย ตําแหน่งนายอําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอโชคชัย
๒๑) นายไพศาล ผลฟัก ตําแหน่งนายอําเภอเมืองยาง
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอด่านขุนทด
๒๒) ร้อยโท อนุชา ตั้งพาณิชย์ ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม จ่าจังหวัดนครราชสีมา
๒๓) นายสนอง มะลัยขวัญ ตําแหน่งนายอําเภอเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๒๔) นายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
/๒๕) ว่าที่...

๓

๒๕) ว่าที่ ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก ตําแหน่งนายอําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การขอจองเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)
- การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้า
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ โครงการบ้านสมานฉันท์
(อําเภอคง) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
/๔.๑.๕ สถานการณ์...

๔
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- การดําเนินการช่วยเหลือชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ําของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ โครงการลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดี ถวายพ่อ
(๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒

- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙”
- โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
(สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย)
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนกันยายน ๒๕๕๙
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๕ ที่ทําการ...

๕
๖.๕ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านกระเสียว หมู่ ๒ ต.กําปัง อ.โนนไทย
- วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ ๓ ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก
- วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อบต.ทุ่งอรุณ หมู่ ๙ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ม. ๗ บ้านใหม่นานิยม ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ม. ๑๐ บ้านดอนใหม่ ต.บ้านวัง อ.โนนไทย
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖.๗ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

