รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑

นายสุรพันธ์

ดิสสะมาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายณรงค์

วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายสุวิทย์

คําดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

รักษาการ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายไพโรจน์

บัวน่วม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖

นางอัจฉรา

เคียงวิมลรัตน์

แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายประสิทธิ์

ศรีภิรมย์

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายชาญชัย

อตมศิริกุล

แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา

๑๑

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๒

นายอนุรักษ์

บุญยัง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๓

นายสรายุทธ

แก้วกุลปรีชา

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๔

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๕

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๖

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๗

นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอพิมาย

๑๘

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๒
๑๙

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒๐

นายนฤชา

โฆษาศิริไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๑

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๒

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๓

นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๔

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๕

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๖

นางสุฎาจิตร

พูนณรงค์

แทน นายอําเภอห้วยแถลง

๒๗

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๘

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอชุมพวง

๒๙

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๐

นายณัชวันก์

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอเสิงสาง

๓๑

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๒

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๓

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๔

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๕

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๖

นายเสกสรร

จงวงษา

แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๗

นายไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๓๘

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๓๙

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๐

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๔๑

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๓
๔๒

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๓

นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๔

นายนัฐนันทน์

คล้ายเมืองปัก

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๕

นายเศกสรร

สกุลรัตน์

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๖

นายศิริวงษ์

หลักคํา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๗

นางสาวณัฐพัน

จันท์มี

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๔๘

พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

๔๙

นายธีระชัย

ไพรัชวรรณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

๕๐

นายพีระพงษ์

พานิชสุข

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๑

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๒

นายสุพรศักดิ์

แสนมั่น

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๓

นายเทอดศักดิ์

อังพัฒนพงษ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๔

นางชฎาพร

รักษาทรัพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๕

นางสุกรี

กุยแก้ว

แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

๔
๕๖

นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๗

นายประจบ

พันธุชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๘

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๕๙

นางชมภู

โฉยสูงเนิน

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีควิ้

๖๐

นายศิริศักดิ์

คุ้มไข่น้ํา

แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖๑

นายพิเชียรพัฒน์

อินทรพานิช

หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๒

พ.ต.ท. ประสิทธิ์

สมใจประสงค์

แทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๓

ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

ผกก.ฝสส.๔สส.

๖๔

พ.ต.ท. พัฐพน

ศิริวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๕

พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๖

พ.ต.อ. กัมปนาท

ฐาตุจิรางค์กุล

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๗

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๘

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๖๙

พ.ต.อ. บรรพต

มุ่งขอบกลาง

ผกก.สภ.โชคชัย

๗๐

พ.ต.อ. ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๑

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๒

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๗๓

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๔

พ.ต.อ. เฉลิมเดช

เฉลิมวงษ์

ผกก.สภ.โนนไทย

๗๕

พ.ต.ต. ประเสริฐ

ฟุ้งพิมาย

แทน ผกก.สภ.โนนสูง

๗๖

พ.ต.ท. เชื้อ

สุขเศรษฐ

แทน ผกก.สภ.คง

๗๗

พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.สูงเนิน

๕
๗๘

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๙

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๐

พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๘๑

พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๒

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๓

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๔

พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๕

พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๖

พ.ต.ท. ภักดี

ศรีทรัพย์

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๗

พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๘

พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๙

พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๐

พ.ต.ท. นิติพงษ์

ติวาชัยวิรัตน์

ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๑

พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๒

พ.ต.ท. วิชมัย

จําลองศุภลักษณ์

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๓

พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์

บุญคุ้ม

แทน ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๔

พ.ต.ท. ควรคิด

ชวนจิต

แทน ผกก.สภ.สีดา

๙๕

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๖

พ.ต.ท. หิรัญสุทธิ์

อินทร์ชัย

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๗

ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญมั่น

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๙๘

พ.ต.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๙

พ.ต.ท. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน ผกก.สภ.หมูสี

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๑๐๐ พ.ต.ท. ณรงค์

๖
๑๐๑ ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

๑๐๒ พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

๑๐๓ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๔ นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๐๕ นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต ๖ นครราชสีมา

๑๐๖ นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๗ นางสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖

๑๐๘ นายชัยวัฒน์

ทองไหม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๙ นางประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๐ พญ.สุวรรณี

เรืองเดช

ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๑๑ ดร.สินศักดิ์ชนม์

อุ่นพรมมี

แทน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๑๒ นายมโนไท

วงษาหล้า

แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๓ นายนันท์

ฉัตรพรมราช

แทน ผอ.สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๔ นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙

๑๑๕ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๖ นางภัทรานิษฐ์

ทองตันไตรย์

แทน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๗ นางสาวภิรมยา

อินทรกําแหง

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๘ ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

๑๑๙ นางโชติกา

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๗
๑๒๐ นายสุชานนท์

โนนยะโส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒๑ นางสาวศิริลักษณ์

จันทร์สว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒๒ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง

๑๒๓ นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๔ นายณรงค์

แผ้วพลสง

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑

๑๒๕ นายวิชา

มานะดี

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๒

๑๒๖ นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑๒๗ นายถวิล

ศรีณรงค์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

๑๒๘ นายฐานันดร

ประภาศักดิ์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๒๙ นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๓๐ นายประพรรณ์

ขามโนนชิด

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๑ นางพรศรี

อินทร์ช่าง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๒ นายยิ่งยง

ดุรงค์ดํารงชัย

แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๓ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๔ นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๕ นางรัชนีย์

ภูมิคอนสาร

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๖ นางอรุณี

อารี

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๗ นายชนุตร์

พัฒนโพธิ์วัชร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๘ นายณัฐพัชร์

พินพัฒนกุล

แทน ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๙ นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๐ นางสาวกมลนัทธ์

นะราวงศ์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๔๑ นายพัฐจักร

อยู่พงษ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔๒ นายกุลทรัพย์

แก้กลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๘
๑๔๓ นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๔ นายอาคม

จันทร์นาม

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๕ นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๖ นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๗ นายอุทัย

เพชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๘

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๙

นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๐

นางชุติมา

จันทร์เทศ

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๑

นางสาวพิมพ์นารา

กิจโชติประเสริฐ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๕๒

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๓

นางเอมอร

ศรีกงพาน

แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๕

นายบุญถิ่น

เดชสูงเนิน

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖

นายปิยะ

รัตนชนกวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗

นายวชิระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๘

นายสุบรรณ

บุตรศรีภูมิ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙

นายไพรัตน์

โลหณุต

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๐

นางนัยนา

ทีฆร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๖๑

นายชิตชนก

สมประเสริฐ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๑๖๒

นายเทิดพงษ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๓

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๙
๑๖๔

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๕

นายสฐิพงษ์

รามโกมุต

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๖๖

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๗

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๑๖๘

นายประเสริฐ

ศรีอ่อนหล้า

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๖๙

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๐

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๑

นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๒

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๓

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๔

นางวิลาสินี

ท้าวเพร

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๕

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๗๖

นางสาวปิยะดา

เงินฉลาด

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๗

นายบัณฑิต

วัฒนพุทธิกุล

แทน ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑๗๘

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๗๙

นางสาวหรรษลักษณ์

บรรดิษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๐

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

๑๘๑

นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
นครราชสีมา

๑๘๒

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๓

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

กระทรวงการคลัง
๑๘๔

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๕

นางถอฟ้า

ลิ้มประยูร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๐
๑๘๖

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๗

นางสุวรรณา

มีทอง

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๘๘

นางกิรณา

คุ้มแก้วพรม

แทน สรรพากรภาค ๙

๑๘๙

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๐

นางวัฒนา

ภิญโญ

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๑

นางสมปอง

ไชยโย

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๒

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๓

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๔

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๕

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๑๙๖

นายสุรเชษฐ์

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๙๗

นางนันทิญา

รักษาคลัง

แทน ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๙๘

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๙๙

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๐

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๐๑

นายจักรกฤษณ์

บุญเรืองศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๒

นางแสงอรุณ

บุญศรี

รก.สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

๑๑
กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๔

นางธนพร

ถิรชัยพาณิชย์

แทน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๕

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๖

นายบรรจง

จบสูงเนิน

แทน หัวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา
เครื่องที่ ๓-๔ (กฟผ.)

กระทรวงกลาโหม
๒๐๗

พันเอก ราชันย์

ประจันตะเสน

แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘

นางญาศินี

สยุมภุริจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๐๙

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๐

นางนัฎญา

จิตรเกาะ

ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๑

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๒

นางสาวนัศยา

ปาฐกานนท์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๓

นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๔

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๕

นายวิเชฏฐ์

ทวีสุข

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และหัวหน้าศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖

ว่าที่ ร้อยตรี สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗ นายเอกพันธ์

จิระสถิตย์

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘ นายธานี

พาเขียว

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๙ นายสุวรรณ์

ดวงตา

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน

๑๒
๒๒๐ นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑ นายบรรทม

อมรพิพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๒๒ นางสุรีรัตน์

วัตถากร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๓

นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔

นายเอกชัย

บูรณกิจ

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕

นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๖

นายวีรพงษ์

ศิริวัน

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๗

นางภาวนา

ประจิตต์

แทน ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๒๘

นายพิเชฐ

เดชะคําภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙

นางสาวปริยากร

สุบันทมา

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๐

นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑

นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๒

นายชัยชาญ

วงศ์บุญมี

แทน ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

๒๓๓

นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๓๔

นายยุทธชัย

ปัทมสนธิ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๓๕

นายอาคม

มณีกุล

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๓๖

นายพรชัย

กัณห์อุไร

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๗

นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทบั ลาน

๑๓
๒๓๘

นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๓๙

นางสาวกัญจนา

ศิลาทอง

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๔๐

นายสุธี

ธนะศรี

แทน หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๑

นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๔๒

นายสุพล

บุปผาพรหม

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓

นายสมคิด

พงษ์สุภา

แทน ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

๒๔๔

นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๕

นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

๒๔๖

นางสาวเจษฎา

นาคบํารุงศรี

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๔๗

นายกฤษณ์

จันทร์หอม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๘

นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๔๙

นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

ผอ.สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จ.นม.

๒๕๐

นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒๕๑

นายกรเศก

จุโฑปะมา

แทน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
๒๕๒

นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๓

นางสุภมาศ

ศรีวิทิพย์

ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค ๔

๒๕๔

นายกฤตชัย

พรมวัน

แทน ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕

นางนันท์พจี

ภิญโย

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๖

นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา

๑๔
ภาคเอกชน
๒๕๗

นายสุนทรี

รอดประจง

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๘ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๙ นายวิทยา

เหมือนหมาย

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๖๐ นายธัญเทพ

พิพม์สังกุล

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๖๑ นางสาวนันทนา

เหมวรานนท์

แทน นายกเทศมนตรเมืองเมืองปัก

๒๖๒ นายวิทยา

เหมือนหมาย

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๖๓ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นางกาญจนา

พรมแก้ว

หัวหน้าสํานักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ

๒

นางสาวจิรา

ภักดีถวัลย์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวางแผนสื่อ จิม ทอมป์สัน

๓

นายเทอดธรรม

สุวรรณวัฒน์

ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ ๘

๔

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นม.

๕

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๗

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สนจ.นม.

ผู้ไม่มาประชุม
๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๔

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

ติดราชการ

๕

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๖

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ติดราชการ

๑๕
๗

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๘

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๙

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๐

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๑

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๒

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๓

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

๑๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

ติดราชการ

๑๖

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๑๗

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๘

ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๙

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๓

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

ติดราชการ

๒๔

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ติดราชการ

๒๕

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๖

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๑๖
๓๐

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ๖

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๕

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๖

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๓๙

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๓

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนาเครื่องที่ ๓-๔ (กฟผ.)

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๔๕

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๗

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นม.

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

ติดราชการ

๕๒

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๕๓

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๕๕

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๕๖

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๗

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๘

ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๕๙

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๖๒

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๕

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๖

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๖๗

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๖๘

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๖๙

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)

๑๘
- ประเภทบุคคล ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้แก่ นางอรุนรัตน์ เกียรติสมวงศ์
วิทยฐานะ ครูชํานาญพิเศษ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยลัย
- ประเภทเด็ก อายุไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณื ได้แก่
๑. เด็กหญิงศิขรินธาน บุตรพินธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนท้าวสุรนารี (๒๕๒๑)
๒. เด็กหญิงชนิตา เขยกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงพรณิชา สุวัฒนโนดม นักกีฬาแบดมินตันที่สร้างชื่อเสียง
ให้จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 15.11 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดใหม่สิริมงคล บ้านโนนประดู่ ตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2558
ณ วัดประโดก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 14.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
อนุมัติให้สร้างขึ้น สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2553
-วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่วัดสุทธจินดา วรวิหาร พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธี
ทอดถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทานพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว โดยมี นายวิ เชี ยร จั นทรโณทั ย ผู้ ว่าราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินฯ
-วันที่ 11 พฤศจิกายน นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี
ประดิษฐานพระอินทร์เป่าสังข์ และการทําบุญครบรอบวันก่อตั้งปีที่ 49 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
-วันเดียวกัน เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมากว่า 500 คน ซ้อมปั่นจักรยานในโครงการ
ผู้ว่าพาปั่น ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์ เตรียมความพร้อมก่อนร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD วันที่ 11 ธันวาคม 2558
-วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทํางานกําหนดเขตพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและหอพักใกล้เคียงสถานศึกษา เพื่อกําหนดเขตโซนนิ่ง จัดระเบียบสังคม ตามนโยบาย คสช.
-วันเดียวกัน ที่โรงแรมโคราช โฮเตล อําเภอเมืองนครราชสีมา นายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พื้นที่ต้นแบบดีเด่นในการ ลด ละ เลิก บุหรี่ พร้อม
กล่า วเปิด การประชุมสรุปผลการดํ าเนินงานโครงการลด ละ เลิ ก บุหรี่ โดยใช้ ชุมชนเป็ นฐานจั งหวัด นครราชสีมา
เพื่อประกาศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองโมเดลแห่งการปลอดบุหรี่
-วันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการหลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ทุกวันศุกร์เพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๑๙
-วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี
นิรันดร์ ดุ จจานุทัศ น์ ปลัดจั งหวั ดนครราชสีมา เป็ นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุ ดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
-วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขาสามสิบส่าง หมู่ 15 ตําบลมะเกลือเก่า
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดหน่วย
บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั้ง 32 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับบริการในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์จาก
หน่วยงานราชการ
-วันเดียวกันที่ร้าน De’Park ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองโคราช@กทม. ครั้งที่ 4 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
25 –29 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
-วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่บ้านโสง หมู่ 7 ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัด นครราชสี มา ร่ วมกันเป็น ประธานในพิ ธีมอบบ้ านร่วมใจให้กับครอบครั วของ นางเลีย น จงยั ง อายุ 73 ปี
ที่มีฐานะยากจนและไม่มีบ้านอยู่อาศัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประจําปี 2558
-วันเดียวกัน เวลา 15.30 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นําประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
โดยใช้เส้นทางจริงระยะทาง 29 กิโลเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นการสํารวจเส้นทางที่ใช้ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
วันที่ 11 ธันวาคม นี้
-วันที่ 20 พฤศจิกายน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันอาหารโลก ประจําปี 2558
-วันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 07.30 น ที่วัดประมวลราษฎร์ ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา
นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า พร้ อ มด้ ว ยนางณั ฎ ฐิ นี ภ รณ์ จั น ทรโณทั ย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนกว่า 100 คน ร่วมกันทําบุญตักบาตร
ถวายภัตตาหาร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร และประกอบพิธีประพรมน้ํามนต์เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง 15 ค่ํา เดือน 12 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด
-วันเดียวกัน ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา พร้ อมด้ วยนางสาวศิ วพร รอดเปี ย ผู้ ต รวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภาค 4 นายสุ วิ ทย์ คํ า ดี
รองผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด นครราชสี มา และนายมงคล สาริสุต ผู้อํา นวยการสํา นั กงาน ป.ป.ช.จั ง หวั ดนครราชสี มา
ลงพื้ น ที่ ชี้แ จงและทํ า ความเข้ า ใจการดํ า เนิ น งานตามมาตรการส่ ง เสริ มความเป็ น อยู่ ข องประชาชนผู้ มีรายได้ น้ อย
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตําบลละ 5 ล้านบาท ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ ชุดปฏิบัติการประจํา
ตํา บล (ชปต.) และกํา นั นผู้ ใหญ่ บ้าน ในพื้ นที่ อําเภอโชคชั ย และอํ า เภอหนองบุ ญ มาก เพื่ อให้ การดํา เนิน งานตาม
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตําบลละ 5 ล้านบาท เป็นไปด้วยความสุจริต
-วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่บ้านกุดโบสถ์ ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
นายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ลํามูล ปีที่ 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

๒๐
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา : วันนี้เวลา ๑๖.๓๐ น. ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วม Kick off รณรงค์
และประกาศวาระจังหวัด โครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ทุกวันศุกร์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี การแต่งกาย สวมใส่ชุดผ้าไทย สุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ่น
ที่ประชุม : รับทราบ
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาติดราชการรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในการเดินทางมาตรวจราชการ จึงมอบหมายให้นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสุเทพ รื่นถวิล ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒) นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ ตําแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
๓) นายสุวรรณ์ ดวงตา ตําแหน่งจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
๔) นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลล่าง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
๕) นายณรงค์ แผ้วพลสง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
๖) นางสมจิต มุ่งกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนจระเข้หิน อําเภอครบุรี
๗) นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ตําแหน่งนายอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
๘) นายประพัทธพงศ์ พราหมณี ตําแหน่งนายอําเภอบัวใหญ่
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโนนแดง
๙) นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ตําแหน่งนายอําเภอพิมาย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๐) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ตําแหน่งนายอําเภอปักธงชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๑) นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ตําแหน่งนายอําเภอโนนสูง
ตําแหน่งเดิมนายอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๒) นายเอกชัย ธนผลผดุงดุล ตําแหน่งนายอําเภอประทาย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
๑๓) นายพัลลภ สิงห์ทอง ตําแหน่งนายอําเภอคง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑
๑๔) นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ตําแหน่งนายอําเภอครบุรี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
๑๕) นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ ตําแหน่งนายอําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๖) นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน สํานักบริหารการปกครองท้องที่
กรมการปกครอง
๑๗) นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ตําแหน่งนายอําเภอเสิงสาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอพระทองคํา
๑๘) นายประยุทธ คําแหง ตําแหน่งนายอําเภอโนนแดง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองยาง
๑๙) นายสุพจน์ แสนมี ตําแหน่งนายอําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอครบุรี
๒๐) นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ ตําแหน่งนายอําเภอเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอจักราช
รักษาการในตําแหน่งปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอขามทะเลสอ
๒๑) นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส ตําแหน่งนายอําเภอลําทะเมนชัย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอโนนสูง
๒๒) นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม จ่าจังหวัดนครราชสีมา
๒๓) นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ ตําแหน่งนายอําเภอเมืองยาง
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอพิมาย
แนะนําหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มเติม
นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ตําแหน่งเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

-

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
ภาคเช้า มีการประกอบพิธีประกอบด้วย
๑) พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (พระสงฆ์จํานวน
๙๙ รูป) โดยผู้ร่วมพิธีพร้อมกันในเวลา ๐๖.๑๕ น. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
๒) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันเวลา ๐๘.๓๐ น. การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศ / ประชาชน ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ
๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน
๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไทย โดยกองทัพภาคที่ ๒
ภาคค่ํ า ประกอบพิ ธีถ วายเครื่ องราชสั กการะ (พุ่ มเงิ น -พุ่ มทอง) /พิ ธีจุด เที ย นถวาย
พระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
- การจัดงาน “นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา”
: เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดนครราชสีมาจึงกําหนดจัดงาน “นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา” ในวันอังคารที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ค่ายสุรนารี
เวลา ๑๗.๒๙ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี สวนน้ําบุ่งตาหลั่วฯ
เวลา ๑๗.๕๐ น. ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา ๑๘.๑๙ น. อั ญเชิ ญเพลงพระราชนิ พนธ์ โดยคณะผู้ บริ หารจั งหวั ดฯ /การแสดง
เทิดพระเกียรติฯ /ดื่มถวายพระพรชัยมงคล และการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ
การแต่งกายข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ (ทหารตํารวจ งดกระบี่ ถุงมือ)
สุ ภาพบุ รุ ษ ชุ ด สากล/ชุ ด ไทย หรื อเครื่ องแบบขอเฝ้ า ประดั บเครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์ สุ ภาพสตรี ชุ ดไทย ประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
: จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผู้มาลงทะเบียน จํานวน ๒๙,๗๖๖ คน ซึ่งมีกําหนดการับเสื้อและสิ่งของพระราชทานในวันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค
: กระทรวงมหาดไทยขอความร่ ว มมื อ จั ง หวั ด และอํ า เภอในพื้ น ที่ จั ด พิ ธี ถ วาย
ดอกไม้จันทน์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๘ โดยให้พิจารณาคัดเลือกวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติสําหรับประกอบพิธี จังหวัดและอําเภอ

๒๓
ละ ๑ แห่ง ในส่วนของจังหวัดนครราชีมากําหนดให้มีการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
เวลา ๑๖.๓๐ น. หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ขึ้ น เมรุ พ ระราชทานเพลิ ง พระศพฯ แล้ ว ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นํ า คณะ
ข้าราชการและประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ (โดยดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จากส่วนกลาง)
การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดเต็มยศ ไว้ทุกข์ /ประชาชน ชุดสุภาพไว้ทุกข์
เวลา ๒๐.๐๐ น. หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินขึ้นเมรุพระราชทานเพลิงพระศพฯ (จริง) แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด นําคณะ
ข้าราชการและประชาชน นําดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ เมรุ
การแต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว ไว้ทุกข์/ประชาชน ชุดสุภาพไว้ทุกข์
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ รายจ่า ยภาพรวม ๑๕,๐๔๘.๔๑๐ ล้ านบาท เบิ กจ่า ย ๕,๔๑๙.๔๗๐ ล้ า นบาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ ๓๖.๐๑
รายจ่ายลงทุน ๗,๘๔๑.๑๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๐๓๘.๐๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๔
: เนื่องจากมาตรการผู้ที่ได้รับงบประมาณไม่เกิน ๒ ล้านบาท จะต้องก่อหนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และเงินงบประมาณมากกว่า ๒ ล้านบาทต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทัน
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เช่นเดียวกัน จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดผู้ใต้บังคับบัญชาเร่งเบิกจ่ายให้ทัน
:
โครงการตําบลละ ๕ ล้ านบาท สําหรับหลั กข้อมูลผู้ขาย สํา นักงานคลังจังหวั ด
นครราชสีมาจะรับภาระเป็นผู้คีย์ข้อมูลให้ทั้งหมด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณ์น้ําจังหวัดนครราชสีมา ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ สภาพฝนเฉลี่ยในจังหวัดนครราชสีมา ๑,๐๓๐ มิลลิเมตร/ปี ปัจจุบันมีฝนตกสะสมถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ จํานวน ๙๐๖ มิลลิเมตร คิดเป็น ๘๘% ถือว่าอยู่ในช่วงแล้ง
อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งหมด ๕ แห่ง ประกอบด้วย อ่างลําตะคอง อ่างลําพระเพลิง อ่าง
มูลบน อ่า งลําแชะ อ่างลํา ปลายมาศ มีปริมาณน้ําเก็ บกักสูงสุด ๙๔๘ ล้ าน ลบ.ม. ปัจจุ บันมีน้ํา ๔๒๘ ล้า น ลบ.ม.
สามารถใช้การได้ ๓๘๓ ลบ.ม. คิดเป็น ๔๕%
อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ที่กระจายอยู่ในพื้นที่อําเภอต่าง ๆ จํานวน ๒๒ แห่ง เก็บกักน้ําสูงสุด
๒๒๖ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํา ๑๐๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๕%
อ่างเก็บน้ําที่สถานการณ์น่าเป็นห่วง คือ อ่างลําสําลาย มีน้ํา ๒๒% อ่างห้วยบ้านยาง ๓๖%
อ่างห้วยยาง ๔๖% อ่างห้วยซับประดู่ ๔๔% อ่างลําเชียงไกรและอ่างหนองกก เกิดภาวะแล้งค่อนข้างมากเพราะไม่มี
น้ําเลย ขณะนี้อ่างลําเชียงไกรก็พยายามให้สูบน้ําเก็บเพื่อทําประปาได้อีกประมาณ ๒-๓ เดือน
การวางแผนปลู ก พื ช ฤดู แ ล้ ง ในส่ ว นที่ ช ลประทานรั บ ผิ ด ชอบ โครงการชลประทาน
นครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งที่วางแผนไว้ ๕,๑๗๕ ไร่ โครงการลําพระเพลิง ๔๐,๐๐๐ ไร่ โครงการลําปลายมาศ

๒๔
๗๙,๐๐๐ ไร่ ในส่วนที่ ไม่ มีแ ผนปลู กพื ชคือ โครงการลํา ตะคอง โครงการมู ลบน-ลํา แชะ โครงการทุ่ งสั มฤทธิ์ และ
โครงการมูลกลาง
ในส่วนของสถานการณ์น้ําที่จะแล้ง สํานักชลประทานที่ ๘ ได้เตรียมเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
ทั้งหมด ๔๑ เครื่อง ปัจจุบันได้ออกให้ความช่วยเหลือ ๑๙ เครื่อง ยังเหลือใช้งานได้และรอสํารองไว้สําหรับใช้การอีก
๒๒ เครื่อง มีรถบรรทุกน้ํา ๖,๐๐๐ ลิตร ที่กระจายอยู่ในโครงการต่าง ๆ ทั้งหมด ๑๐ คัน
ในส่วนของความต้องการน้ําเพื่อการประปา ซึ่งวางแผนไว้ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤษภาคม
โครงการชลประทาน ๖.๗ ล้า น ลบ.ม. โครงการลํ า ตะคอง ๑๙ ล้ า น ลบ.ม. โครงการลํ า พระเพลิ ง ๔.๑๕ ลบ.ม.
โครงการมูลบน-ลําแชะ ๒๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการลําปลายมาศ ๕๙๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ๒.๕ ล้าน
ลบ.ม. โครงการมูลกลาง ๑.๑๔ ล้าน ลบ.ม. และทางโครงการชลประทานจะเร่งช่วยสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ
อย่างเต็มที่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุวิทย์ คําดี) : มาตรการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง รัฐบาลตั้งงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ๑ แสนล้านบาท เงินก้อนแรกผ่านมาที่ ธกส. ๓๐,๐๐๐
ล้านบาท และธนาคารออมสิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ผ่านมาที่กองทุนหมู่บ้านระดับเอ บี เอ คือหมู่บ้านตั้งกองทุนแล้วมี
ผลการดําเนินงานดีเด่น ให้กองทุนหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่กํากับช่วยสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่
คือสํานักงานพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาการอําเภอทุกอําเภอ ได้มีการจัดประชุมระหว่างกองทุนหมู่บ้านส่วนกลางและ
พัฒนาการอําเภอ และประธานเครือข่ายของทุกอําเภอ ขณะนี้มีผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ กองทุนหมู่บ้านกู้เงิน
แล้วประมาณ ๙๐% เงินนี้ก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียน โดยห้ามนําเงินไปรีไฟแนนซ์ ให้นําไปสร้างงานสร้างอาชีพ
ปลอดดอกเบี้ย ๒ ปี
เงินก้อนต่อไปจํานวน ๗ หมื่นล้านบาท ตั้งไว้ที่ส่วนกลางจะไม่มียอดลงมาในพื้นที่ จะช่วย
เสริมพื้นที่ที่ไม่ได้รับน้ําจากชลประทานเนื่องจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง หน่วยงานดําเนินการหลักมาตรการที่ ๔ คือ
กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยพัฒนาการอําเภอ จะดําเนินการจัดทําแผนชุมชนร่วมกับชุด
ปฏิบัติการตําบลหรือทีมประเทศไทยระดั บจัง หวั ด อําเภอ ตํ าบล ที มประเทศไทยระดับตํา บลนํ าโดยหัวหน้า ส่วน
ราชการที่นายอําเภอมอบหมายหรือปลัดอําเภอรับผิดชอบเกษตรตําบล สาธารณสุขตําบล พัฒนากรตําบล ลงไปทํา
ประชาคม จัดทําแผนชุมชน เพื่อสอบถามความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าที่ชลประทานประกาศว่าขอร้องอย่าทํา
นาปรั ง นาปี ยกเว้ น พื้ น ที่ เ ขื่ อนลํ า พระเพลิ ง แล้ วต้ อ งการทํ า อะไร เพราะเราจะไปบอกชาวบ้ า นว่ า ห้ า มปลู กข้ า ว
คงเป็นไปไม่ได้ เราต้องตอบคําถามชาวบ้านว่าถ้าไม่ให้ปลูกข้าวแล้วจะให้เขาทําอะไร ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายให้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ได้ส่งโครงการชุดแรกเร่งด่วนเสนอมาทั้งหมด ๗ อําเภอ พิจารณาแล้ว
มีอําเภอสูงเนิน อําเภอเสิงสาง อําเภอขามสะแกแสง อํ าเภอโนนไทย อําเภอพิ มาย อําเภอเมื องยาง อําเภอสี คิ้ว รวม
๗ อําเภอ ๑๑ ล้านบาท คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณากลั่นกรองร่วมกับฝ่ายความมั่นคง เห็นควรเสนอเพียง
๕ อําเภอ อําเภอสูงเนิน อําเภอเสิงสาง อําเภอขามสะแกแสง อําเภอโนนไทย อําเภอสีคิ้ว รวม ๖ ล้านบาท ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดลงนามเสนอให้ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเขต ๑๑ พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติต่อไป
บรรเทาภั ย แล้ ง งบประมาณหมื่ น ล้ า นบาท ที ม ประเทศไทยระดั บ ตํ า บลต้ อ งไปทํ า
ประชาคม สอบถามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งว่าต้องการจะทําอะไร จะต้อง
ส่งเสริมลักษณะเป็นกลุ่ม ไม่ใช่เชิงบุคคล เช่น ต้องการเลี้ยงไก่ไข่ จะต้องสร้างโรงเรือนในลักษณะกลุ่ม แล้วดําเนินการ

๒๕
ลักษณะกลุ่ม เงินที่ได้ก็นํามารวมกัน ดูแลกันภายในกลุ่ม เหลือบริโภคก็จําหน่ายเป็นเงินกองทุนของกลุ่มอาชีพนั้น ๆ ก็
จะส่งโครงการไปส่วนกลางเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๓ งบประมาณสามหมื่น ล้า นบาทเศษ โครงการตํ า บลละ ๕ ล้า นบาท ขณะนี้
จังหวัดนครราชสีมา ๓๒ อําเภอ เสนอโครงการไปทั้งหมด ๔,๕๐๐ โครงการ จํานวน ๑,๔๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับ
อนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ๒,๗๗๗ โครงการ จํานวน ๘๕๕ ล้านบาท เพื่อเป็นการป้องกันการเรียกรับ
ผลประโยชน์ เป็นโครงการสําคัญที่รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้เงินถึงมือพี่น้องประชาชน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ได้มอบหมายให้ประสานงานกับผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา และ สตง. ร่วมกันจัดทําแผน
เป็นการทํางานเชิงรุกครั้งแรกที่องค์กรอิสระร่วมกับหน่วยงาน ไปประชุมชี้แจงถึงระดับอําเภอ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการที่นายอําเภอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจงาน ควบคุม หรือช่าง
รวมทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอน เจตนารมณ์ ของรัฐบาล ทําอย่างไรโครงการจะดําเนินการได้
ตรงตามความต้ อ งการของพี่ น้ อ งประชาชนทุ ก ขั้ น ตอนและไม่ มี ก ารทุ จ ริ ต และผลจากการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว
กระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดดําเนินการตามโคราชโมเดล และสํานักงาน ปปช. ส่วนกลาง ให้สํานักงาน ปปช.
ทุกจังหวัดดําเนินการเช่นเดียวกันกับจังหวัดนครราชสีมา คิดว่าจะสามารถป้องปรามการทุจริตได้ จังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดทํา ประกาศติดไว้ที่ศู นย์ ดํารงธรรม และแจ้ง กองทัพภาคที่ ๒ แจ้ งหน่ วยงานองค์ กรอิ สระ ปปช. ปปท. สตง.
แจ้งส่วนราชการ ลงเว็บไซต์ และให้อําเภอทุกอําเภอจัดทําประกาศติดบริเวณที่ว่าการอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ก่อนดําเนิ นการ ขณะดํ าเนินการ หลังดําเนินการ จัดทําป้า ยไวนิลซึ่งออกแบบใว้แล้ ว
ติด ณ ที่ตั้งโครงการ ซึ่งมาตรการนี้จะทําให้การดําเนินการโครงการที่ลงในพื้นที่โดยเฉพาะตําบลละ ๕ ล้านบาท ไม่
เกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยระบบชลประทานในไร่นาที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ ๘ : โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๘ ดู แ ลรั บผิ ด ชอบพื้ น ที่ ๔ จั ง หวั ด นครราชสี มา บุ รีรั มย์ สุ ริ น ท์ ศรี ส ะเกษ สั ง กั ด สํ า นั กงานจั ด รู ปที่ ดิ น กลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อเดื อนสิ ง หาคม ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยและรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรรมมี
ทรัพย์สมบูรณ์ทั่วทุกแปลง โดยการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันวางผังจัดรูปใหม่ ระบบสาธารณูปโภค
ทางการเกษตร เช่น ระบบชลประทาน การสร้างถนนหรือทางลําเลียง การปรับระดับพื้นดิน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
การโอน การรับสิทธิ์ในที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ที่มาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย เกิดจากการยกเลิกกฎหมาย ๓ ฉบับ พ.ร.บ.คันคูน้ํา
พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้มานาน ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย และเพื่อลดขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติอัน
เป็นอุปสรรคต่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และ
เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เหมาสมกับการบริหารจัดการน้ํา ให้สามารถปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยได้ เหมาะแก่ภาวะภัยแล้ง
และเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
การจัดระบบจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ แบบสมบูรณ์แบบ
และแบบกึ่งสมบูรณ์แบบ แบบกึ่งสมบูรณ์แบบ เป็นเพียงการเพิ่มระบบสาธารณูปโภคบางส่วนเข้าไปในบางแปลง เช่น
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คูส่งน้ํา คูระบายน้ํา ทางลําเลียงในไร่นาลัดเลาะไปตามแนวแปลง แบบสมบูรณ์แบบ ให้แปลงปลูกพืชได้รับคูส่งน้ํา
คูระบายน้ําทุกแปลง ปรับระดับแปลงและรูปร่างแปลงเพื่อให้เหมาะกับการบริหารจัดการน้ํา
เมื่อกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ ก็มีคณะกรรมการขึ้ นมาเรีย กว่า คณะกรรมการจัดรู ป
ที่ดินกลาง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่ ๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ โดยรายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ อยู่ใน
หมวดที่ ๑ มาตรา ๖ หน้า ๔
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง หลัก ๆ คือ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับประกาศแนวเขตสํารวจการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม เสนอประกาศพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตสํารวจจัดรูปที่ดิน เมื่อมีการประกาศเขตจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมและพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
สํารวจที่ดินแล้ว ก็จะมีการแต่งตั้งหัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด และกําหนดให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
ขึ้นมา ๑ คณะ มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดย
ตําแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ๑๓ ตําแหน่ง รายละเอียดคณะกรรมการต่าง ๆ อยู่ในมาตรา ๗ หน้า ๔
หน้าที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด อยู่ในมาตรา ๑๒ หน้า ๘ ดําเนินการจัดให้มีการ
สํารวจ ประเมินราคาที่ ดินและทรัพย์สิน เห็น ชอบแผนผั งการจั ดรู ปที่ดิ นและระบบสาธารณู ปโภคทางการเกษตร
การเงิน ตามระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดระบบน้ําและ
การจัดรูปที่ดิน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีการจัดรูปที่ดินแบบสมบูรณ์แบบ มีเพียงการจัดรูปแบบ
บางส่วน โดยการก่อสร้างคูส่งน้ํา คูระบายน้ํา ทางลําเลียงในไร่นาลัดเลาะไปตามแนวแปลง พื้นที่ที่เหมาะสมทั้งหมด
๔๘๖,๐๐๐ กว่าไร่ ดําเนินการจัดระบบน้ําแบบกึ่งสมบูรณ์แบบ ๓๓๐,๐๐๐ ไร่ คงเหลือพื้นที่ ๑๕๔,๐๐๐ ไร่ ปี ๒๕๕๙
ดําเนินการ ๑,๕๐๐ ไร่ ปี ๒๕๖๐ มี ๒,๒๐๐ ไร่ พื้นที่โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน เนื่องจากมีน้ําต้นทุนที่แน่นอน
ช่องทางร้องขอโครงการ เกษตรกรสามารถร้องขอโครงการได้ที่ โครงการปฏิบัติการจัดระบบ
น้ําเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๘ ที่อยู่ ๑๑๓ หมู่ ๑๐ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด สํ านักงานชลประทานที่ ๘ โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ําและบํารุง รักษาและ
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๓ ประชาสัมพันธ์งาน “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ๒๕๕๘ : มังมูน บุญข้าว”
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวางแผนสื่อ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นประจําทุกปีในช่วงปลายปี และปีนี้ฟาร์มทัวร์จะเปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ในงาน “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัว 2558 :
มั ง มู น บุ ญ ข้ า ว” ที่ นํ า เสนอเรื่ องราวความผู กพั น ระหว่ า ง “ข้ า ว” กั บ วิ ถี ชี วิต ชาวอี สาน” ในแง่ มุม ของประเพณี
วัฒนธรรม โดยสามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๔ การจัดงาน “THE NORTHEAST MOTOR SHOW 2015”
(บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จํากัด )
-กําหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์
และวาไรตี้ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

๒๗
๔.๒.๕ การจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง ประจําปี ๒๕๕๘
นายอําเภอขามสะแกแสง : อําเภอขามสะแกแสงขอเชิญเที่ยวงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง ประจําปี
๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอขามสะแกแสง มีการจัดกิจกรรมการ
ประกวด การแข่งขัน และการแสดงต่าง ๆ เช่น การประกวดริ้วขบวนแห่ รถประดับตกแต่งพริกและของดีอําเภอขาม
สะแกแสง ธิดาพริกขามสะแกแสง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “รําวงย้อนยุคสู่อาเซียน” การแข่งขันเด็ดขั้ว (ข่วน) พริก
การแข่งขันคั่วพริก ตําพริก ผัดหมี่ ส้มตํา ขนมจีนน้ํายา ฟุตซอล การแสดงวงดนตรีของศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๖ การจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง ประจําปี ๒๕๕๘
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปากช่อง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลตําบลสีมามงคล และเทศบาล
ตําบลกลางดง กําหนดจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง ๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทางด้าน
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชบํารุงดิน และพืชไร่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการฝึกอบรม
การสาธิต และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๗ ประชาสัมพันธ์กระเช้าสินค้า OTOP ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่าย OTOP
จัดกิจกรรมเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ ของฝาก ของขวัญ มีการจัดกระเช้าหลายหลากรูปแบบ โดยสามารถสั่งซื้อ
ได้ ที่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด และอํ า เภอในราคาย่ อ มเยาว์ เป็ น การช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ และสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการ OTOP
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ โครงการจัดงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา :
กําหนดจัดงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พร้อมกันทั้ง ๓๒ อําเภอ จํานวน ๑,๒๕๐ รูป จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ - โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ มีการปรับให้อยู่ในโครงการเดียวกันกับทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยจะจัดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดอิสาน ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ในการอุปสมบทถวายผ้าไตร ในวันดังกล่าว

๒๘
- โครงการ “ผู้ว่าฯ” พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
:
ขอเชิญส่วนราชการร่วมทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดโคกอินทร์เจริญธรรม ตําบลมะเริง อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย)
: จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับวัดสุทธจินดาวรวิหาร และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ และวิถีธรรม ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (สวด
มนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย) โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ไหว้พระ เจริญพุทธมนต์
ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ ย่ําฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อต้อนรับพุทธศักราชใหม่ กําหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๙ – ๒๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร หรือวัดใกล้บ้านทุกตําบล ทุกอําเภอ
ได้จัดโครงการนี้ สําหรับจังหวัดนครราชสีมามีวัดมากที่สุดในประเทศไทย ไม่ได้จัดครบทุกวัด แต่จัดทุกตําบลในเขต
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ โครงการผ้าป่าเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา
หัวหน้าสํานักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดนครราชสีมา :
: มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขา
จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการผ้าป่าเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ พิ ก ารทางสายตา ในวั น เสาร์ ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๕๙ น.
ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
ความเป็น มา ศู นย์ บริ การการศึ กษาคนตาบอดนครราชสี มา เป็ น หน่วยงานของมู ลนิ ธิ
ธรรมิ ก ชนเพื่ อ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์ ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อศูนย์ฯ และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดป้ายอาคารเมื่อวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๓๓ พระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้พิการทางสายตาทําให้การดําเนินงานช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาของมูลนิธิฯ
ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่ง ด้วยความช่วยเหลือเอื้ออาทรของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างของผู้ประสบ
ความสําเร็จ จํานวน ๒ ราย คือ นายขวัญชัย เกิดแดน เข้ารับการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ในระดับมัธยมต้น เข้าเรียนร่วม
จนจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ รั บ ทุ น จากสํ า นั ก งาน ก.พ. ศึ ก ษาต่ อ ยั ง ต่ า งประเทศ ปั จ จุ บั น รั บ ราชการเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ อาจารย์ประสิทธิ์ โสมนัส เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ จบการศึกษาจาก
โรงเรี ย นบุ ญ วั ฒ นา เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ปั จ จุ บั น รั บ ราชการเป็ น อาจารย์ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ภารกิจของศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา จะให้การดูแลผู้พิการทางสาย
ตาม ทุกเพศ ทุกวัย และจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการส่งเสริมและฝึกอาชีพตามความถนัดและศักยภาพ
ของแต่ละคน บริการเหล่านี้เป็นบริการให้เปล่า เนื่องจากผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ฐานะยากจนและขาดโอกาส
ในส่ ว นของภาครั ฐ ที่ ได้ รั บการช่ วยเหลื อ อยู่ ใ นขณะนี้ เ ป็ น เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินอุดหนุนงบประมาณที่ให้กับนักเรียนพิการ จะเฉลี่ยในอัตราคนละ ๓๕,๐๐๐
บาท/คน/ปีการศึกษา ในขณะนี้ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนพิการ ๑ คนอยู่ที่ ๙๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐/คน/ปี เพื่อที่จะให้มี

๒๙
ค่าใช้จ่ายที่เพียงพอ จึงได้จัดโครงการทอดผ้าป่าขึ้น สําหรับนําเงินที่ได้รับมาจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนในความดูแล
และผู้พิการทางสายตาทุกกลุ่ม จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาร่วมกิจกรรมอันเป็นมหากุศลครั้งนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ - การจัดระเบียบขอทานจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : การจัดระเบียบขอทานจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาของคนขอทานและความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสให้
ข้อมูลเกี่ยวกับคนขอทาน พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ถูกวิธี หากพบเห็นคนขอทานก็ให้แจ้งที่หมายเลข ๑๓๐๐ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง
การดําเนินการช่วยเหลือ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คนขอทาน ๘ ราย คนไร้ที่พึ่ง ๑๔ ราย
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่อําเภอปักธงชัย ไม่พบขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่อําเภอเมือง คนขอทาน ๑ ราย คนไร้ที่พึ่ง ๑ ราย
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่อําเภอปากช่อง คนไร้ที่พึ่ง ๑ ราย
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่อําเภอเมือง คนไร้ที่พึ่ง ๘ ราย
รวมตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คนขอทาน ๙ ราย คนไร้ ที่พึ่ง ๒๔ ราย รวม
๓๓ ราย การให้การช่วยเหลือ นําส่งคืนครอบครัว ๖ ราย เข้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๒๔ ราย ส่งโรงพยาบาล ๓ ราย ซึ่ง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนคราชสีมาพยายายามทําการคุ้มครองป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ถูก
ชักจูงหรือนํามาขอทานแสวงหาประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพให้คนเหล่านี้พัฒนาตนเอง ประกอบอาชีพได้ ซึ่งหากพบเห็น
คนเร่ร่อน คนขอทาน สามารถแจ้งได้ที่ ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานจัดระเบียบขอทาน ดังนี้ หน่วยงาน
สัง กั ดกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ตํ ารวจภูธรจั งหวั ดนครราชสี มา ตํ ารวจภูธรปั กธงชั ย
ตํารวจภูธรปากช่อง ตํารวจภูธรโพธิ์กลาง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาล
เทพรัตน์ โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ ร่วมด้วยช่วยกัน มูลนิธิสว่างเมตตาธรรม เทศบาลนครนครราชสีมา และเคซีทีวี
- การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: เป็นโครงการให้เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นระยะ
เวลา ๑ ปี เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นบุตรที่มีสัญชาติไทย บิดามารดาหรือ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐหรือสวัสดิการจากสงเคราะห์กองทุนประกันสังคมและหรือ
สวัสดิการ ไม่อยู่ในความดูแลของรัฐ เช่น อยู่ในบ้านพักเด็กและสถานสงเคราะห์ เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่จะคลอดบุตรตั้งแต่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สามารถลงทะเบียนได้ที่ เทศบาล หรืออบต.
กลุ่มเป้าหมาย ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมามีจํานวน
๙๗๒ ราย ที่มีลงทะเบียนมากคือ อําเภอห้วยแถลง ๙๐ ราย รองลงมาคืออําเภอด่านขุนทด ๘๕ ราย อําเภอครบุรี
๕๙ ราย อําเภอบัวลาย ๓ ราย
การลงทะเบียนของหญิงตั้งครรภ์อายุต่ํากว่า ๑๕ ปี จํานวน ๓ ราย ระหว่างอายุ
๑๕ – ๑๘ ปี จํานวน ๙๑ ราย อายุ ๑๙ – ๒๕ ปี จํานวน ๑๓๕ ราย มากกว่า ๒๕ ปี ๗๔๓ ราย คลอดแล้ว ๑๔๘ ราย

๓๐
จึงขอฝากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่เทศบาล และอบต. หลังจากนี้ไปแล้ว ให้มายื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๕ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครราชสีมา และมาตรการการดําเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๘
ผู้แทนนายแพทย์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : จากที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของ
ไข้เลือดออกทั้งประเทศมีความรุนแรงขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง จากที่มีการระบาดหนักเมื่อปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ลดลง และปี
๒๕๕๘ ช่วงแรกก็ยัง สงบอยู่ แต่พอปลายปีเริ่มระบาดมากขึ้น และไม่เฉพาะในเด็ก แต่ ผู้ใหญ่ก็เป็นไข้เลือดออกได้
มีบางคนเสียชีวิตจากไข้เลือดออก
หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือให้ช่วยกันรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน
ไข้เลือดออก โดยจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้นโยบายว่า “เก็บให้ เกลี้ยง ไม่เลี้ย ง
ยุงลาย” “คุณ นะ ทํา” “ทุกวันพุธ รุกฆาต ลูกน้ํายุงลาย” โดยประชาชนต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของตัวเอง โดยได้
มีหนังสือจากจังหวัดแจ้งอําเภอทุกอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจและตระหนักต่อปัญหาโรคไข้เลือดออก และรณรงค์กําจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
สถานการณ์ทั้งประเทศ จังหวัดนครราชสีมายังมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปี
สถานการณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นลําดับที่ ๒๑ ของประเทศ เมื่อเทียบต่อแสนประชากร
หากเทียบประชากรจํานวนมากที่สุดก็อยู่ลําดับต้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลําดับที่ ๒ เขตบริการที่ ๙ อยู่ลําดับ
ที่ ๑ ตั้งแต่ต้นปีมีผู้เสียชีวิตแล้วจํานวน ๑๐ ราย อําเภอที่มีการระบาดมากเมื่อเทียบสัดส่วนต่อแสนประชากร คือ
อําเภอเมือง อําเภอสีดา อําเภอเทพารักษ์
เน้นรณรงค์ก่อนที่จะมีการระบาด ๕ ป. คือ ปิดฝาภาชนะ ปล่อยลูกน้ํายุงลาย เปลี่ยนน้ําใน
ภาชนะไม่ให้ขังอยู่นาน ปฏิบัติอย่างเป็นประจํา
ตัวยุงที่มีเชื้ออยู่เมื่อไข่ออกมา เป็นลูกน้ํา เป็นตัวยุงก็สามารถมีเชื้อได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปเติม
เชื้อจากผู้ป่วยไข้เลือดออก ทําให้มีการแพร่พันธุ์ได้โดยง่าย ยุง ๑ ตัว ที่มีเชื้อสามารถไข่ได้ ๓ – ๔ ครั้ง ๆ ละประมาณ
๑๕๐ ฟอง และสามารถที่จะมีตัวแพร่พันธุ์เชื้อได้ จึงควรดูแลสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนของตัวเอง
เมื่อมีการติดเชื้อขึ้นมาคนหนึ่ง ก็จะเน้นมาตรการ ๓๓๑ จะมีการรายงานไปในพื้นที่ภายใน
๓ ชั่ วโมง และให้เ จ้าหน้า ที่ร่วมกั บองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไปดํ าเนินการควบคุมภายใน ๓ ชั่ วโมงหลัง จากรั บ
รายงาน และวันถัดมาให้มีการประชาคมชาวบ้านว่ามีการระบาดในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านร่วมป้องกันและรณรงค์
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน ๒๕๕๘

๓๑
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับ-จ่ายโลหิต ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
- แผนการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๖.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- ประชาสัมพันธ์หอประชุมอเนกประสงค์อําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา :
อําเภอเมืองนครราชสีมาได้รับงบประมาณดําเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ ในวงเงิน ๑๕๙ ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อม
ที่ จะให้ บริ ก ารในการจั ด ประชุ ม สั มมนา สาธิ ต แสดงสิ น ค้ า และจั ด เลี้ ย ง มี พื้น ที่ ใ ช้ สอยกว้ า งขวาง มี ห้องประชุ ม
ขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้ตั้งแต่ ๔,๐๐๐ คน ห้องประชุมย่อยจํานวน ๓ ห้อง สามารถจุคนได้ประมาณห้องละ ๒๐๐ คน
มีห้องอาหาร ห้องรับรอง ห้องน้ํา จึงขอประชาสัมพันธ์สําหรับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หากมีความ
ประสงค์จะใช้สถานที่ ให้ส่งหนังสือถึงที่ว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา ฝ่ายการเงินและบัญชี หมายเลขโทรศัพท์
๐๔๔ ๒๔๒ ๐๑๕ หรือติดต่อที่นายอําเภอเมืองนครราชสีมาได้โดยตรง
ที่ประชุม : รับทราบ
นายอําเภอปักธงชัย : อําเภอปักธงชัยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สมาคมไหมจังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดงาน “เทศกาลไหมไทยที่โคราช ประจําปี ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๑๖
ระหว่า งวั นที่ ๙ – ๑๕ ธั นวาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะเฉลิ มพระเกี ยรติ ๔๘ พรรษา อํา เภอปั กธงชั ย จะมีพิธี
เปิดงานในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็น
ประธานพิธีเปิดงาน ในเวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมการประกวดผ้าไหม การประกวดมีสไทยซิลค์ การแสดงแฟชั่น
โชว์ชุดผ้าไหม และการแสดงของเด็กนักเรียน ตลอดจนคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกคืน การประชาสัมพันธ์ของอําเภอ
ปั ก ธงชั ย ที่ เ ตรี ย มการไว้ มี ก ารจั ด แถลงข่ า วในวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเทศกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
นําผ้าไหมจากทุกภาคของประเทศมาร่วมจัดงาน ได้รับการตอบรับจากผ้าไหมอาเซียน คือ ประเทศลาว
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “โคราชเอฟทีไอแฟร์ 2015”
เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าของผู้ผลิต ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย มีเงินทุน
หมุนเวียนตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขต้อนรับปีใหม่แก่ผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมาและ
ใกล้เคียง และให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมที่ดีในราคาพิเศษ ในงานมีสินค้าจากผู้ผลิต เช่น สินค้า
เครือสหพัฒน์ คูโบต้า สินค้านาทีทอง จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................

๓๒
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

