ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ชมรมครูศิลปะโคราชและครูศิลปะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)
 พิธีมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัย (โรงเรียนบ้านหนองขนาก ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง)
(ชมรมนายอําเภอจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทําชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๙ รางวัล)
 พิธีมอบป้ายร้านอาหารตามโครงการอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า
Q (Q Restaurant) ปี ๒๕๕๙
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๐ ราย)
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑ ราย)
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๓ ราย)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายวุฒิพล ฉนํากลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
/๒. นางศศิฑอณร์...

๒
๒) นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ตําแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
๓) นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ตําแหน่งปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ปศุสัตว์เขต ๑ จังหวัดปทุมธานี
๔) นายสุเมธ โศจิพลกุล ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การอัญ เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

- การจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
- การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง
(วันที่ ๗, ๑๐, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)

- การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
- การจัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจและประทับแรม ณ ตําหนักทิพย์พิมาน
ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงปฏิบัติธรรม

ณ วัดใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑ มกราคม ๒๕๖๐ (เป็นการส่วนพระองค์)
/วันหยุดราชการ...

๓

- วันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันหยุดราชการ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๘ นาที)

๔.๑.๒ การจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิมลโมลี (ดํารง ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
(ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ธรณีสงฆ์วัดพายัพ
บ้านปูน-หนองพิมาน ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา)
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
๔.๑.๓ การดูแลการจราจร และการรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่
(ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ การดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
(วันที่ ๒๙ ธันวาคม - ๔ มกราคม ๒๕๖๐)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖

- โครงการ สาธิต “ทฤษฎีใหม่” บ้านฉัตรมงคล ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปักธงชัย
(มูลนิธิชัยพัฒนา ,อําเภอปักธงชัย) (เวลา ๗ นาที)
- โครงการ สาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม ตําบลตาจั่น อําเภอคง
(มูลนิธิชัยพัฒนา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง) (เวลา ๗ นาที)

๔.๑.๗ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๘ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๙ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ...

๔
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การดําเนินการช่วยเหลือชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ํา
ของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๒ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐
กรณีได้รับผลกระทบ (ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท)
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒.๓ - ความก้าวหน้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
- โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย (ส่วนงานสํานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดนครราชสีมา)
(สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๒.๔ การดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ ความก้าวหน้าการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
ประจําปี ๒๕๖๐ “ย่าโมเกมส์”
(สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา) เวลา ๓ นาที)
๔.๓.๒ โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐”
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จํานวน ๔ หมู่บ้าน)
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๖.๒ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

/๖.๓ ศูนย์วิจัย...

๕
๖.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
- แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน (ชื่อเดิม ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา)
๖.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๘)
๖.๕ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- แผนปฏิบัติงานตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ่งให้ประชาชน”เดือนมกราคม ๒๕๕๙
๖.๖ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมกราคม ๒๕๕๙
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ม.๙ บ้านตลิ่งชัน ต.จรเข้หิน อ.ครบุรี
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ม.๖ บ้านหนองบัว ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

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

เลิกประชุมเวลา.............

