ระเบียบวาระการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) นําหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดนครราชสีมา นายอําเภอทุกอําเภอ ขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 มอบภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จากผลงานการวาดโดยชาวโคราช
ให้กับหอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง
 มอบรางวัลให้แก่ผู้ทําชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๖๐
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒๒ ราย)
 มอบโล่รางวัลให้กับหมู่บ้านที่ชนะการประกวดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น
(บ้านสวยเมืองสุข) ประจําปี ๒๕๖๐
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๖ หมู่บ้าน)
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานการศึกษาพิเศษดีเด่น การดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ (จํานวน ๑ หน่วยงาน)
 มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและเต้นแอโรบิก สเปเชียลโอลิมปิก
แห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๐ (จํานวน ๑๔ ราย)
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายจรูญ เตชะเจริญกิจ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตําแหน่งเดิม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
/๒) ว่าที่...

๒

๒) ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
๓) นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล))
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช (๑๗ มกราคม ๒๕๖๑)
- การจัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๑๘ มกราคม ๒๕๖๑)
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๓ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ...

๓
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเค้กในงานเทศกาล “เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ”
(วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑. - การเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 2560 (16 ธันวาคม ของทุกปี)
- การแข่งขันกรีฑา ฮิเดมิซึ กรังด์ปรีซ์ แห่งประเทศไทย 2017 ระหว่างวันที่
20-21 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรมยมราช เดิน-วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑
(YMR Let’s run 2018) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ บริเวณถนนรอบโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๖ นาที)
๔.๓.๒

- ประเด็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (วีดิทัศน์ ๕ นาที)
- การให้บริการเจาะเลือด ครั้งที่ ๒ เพื่อหาระดับยาฆ่าแมลง
ที่ตกค้างในร่างกาย (เวลา ๕ นาที)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)

๔.๓.๓ กิจกรรมเสวนาสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๔ - การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
(สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย)
- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๕ เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
“สร้างพลังความรักสู่การพัฒนาคนพิการ”
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๖ รายงานการบริจาคโลหิต ๓๒ อําเภอในจังหวัดนครราชสีมา
(ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)

/ระเบียบวาระที่ ๕...

๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- แผนปฏิบัติงานโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“ จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมกราคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................
เลิกประชุมเวลา.............

