ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
............................................
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

 นายสุนทร จันทร์รังสี ผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน มอบเงินสมทบทุนการศึกษาให้
โรงเรียนโนนค่าวิทยา ตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)

 พิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ตามโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย
ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๖ ราย)
 พิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘
(สํานักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๔ ราย)
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลด้านการประหยัดพลังงาน
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๑๕ ราย)

 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา
ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๕
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)

 จังหวัดนครราชสีมารับโล่เกียรติยศโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์”
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายปัญญา ศิลปะ ตําแหน่งเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
๒) นายธีระพงษ์ พุทธรักษา ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

/๓) นายสมชัย...

๒
๓) นายสมชัย เสนีย์มโนมัย ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดสตูล
๔) นายสามารถ เสถียรทิพย์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินสุรินทร์
๕) นายตรีเทพ นพคุณ ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารการคลัง สํานักงานลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๖) นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ตําแหน่งนายอําเภอปากช่อง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๗) นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ ตําแหน่งนายอําเภอโนนสูง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๘) นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ตําแหน่งนายอําเภอสูงเนิน
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
๙) นายกําพล สิริรัตตนนท์ นายอําเภอโชคชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๑๐) นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ตําแหน่งนายอําเภอครบุรี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
๑๑) นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม ตําแหน่งนายอําเภอสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเทพารักษ์
๑๒) นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช ตําแหน่งเดิม นายอําเภอคง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอพระทองคํา
๑๓) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ ตําแหน่งนายอําเภอห้วยแถลง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสีดา
๑๔) นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์ ตําแหน่งนายอําเภอหนองบุญมาก
ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
๑๕) นายนพดล มามาก ตําแหน่งนายอําเภอแก้งสนามนาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านเหลื่อม
๑๖) นายอํานวย ปองนาน ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอคง
๑๗) นายชนะ ธรณีทอง ตําแหน่งนายอําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอห้วยแถลง
๑๘) นายนิวัตน์ สุพจิตร ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองบุญมาก
๑๙) นายสมชัย ศุภชยานนท์ ตําแหน่งนายอําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแก้งสนามนาง
๒๐) พันตํารวจโท ชินกร อัศวภูมิ ตําแหน่งสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑
กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
ตําแหน่งเดิม สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
/ระเบียบวาระที่ ๒...

๓
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพโครงการ
ARTs OF KORAT CONTEST ๒๐๑๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติโคราช อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๒ แนะนําสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
(สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (เวลา ๗ นาที)
๔.๑.๓ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (Mega Project)
- โครงการทางจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
ช่วงนครราชสีมา – ทางแยกเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา
(สํานักทางหลวงที่ ๘ นครราชสีมา) (เวลา ๘ นาที)
๔.๑.๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๑.๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ ด้านการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- ประชาสัมพันธ์การเปิดตัวเส้นทางบิน เชียงใหม่-นครราชสีมา ของสายการบิน “กานต์แอร์”
(บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จํากัด) (เวลา ๕ นาที)
/๔.๓ ด้านสังคม...

๔
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด
(สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๒ การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้บุตร-หลานข้าราชการ
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) (เวลา ๕ นาที)
๔.๓.๓ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) (เวลา ๓ นาที)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๖.๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานสถานการณ์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการน้ํา
๖.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช๑เอ็น๑
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๖ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครราชสีมา
- สรุปข้อมูลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๗ วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๕๘ (ระบบสอบตรง)
๖.๘ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจและแผนการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
.............................................
เลิกประชุมเวลา.............

