รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑

นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายสุรพันธ์

ดิสสะมาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายณรงค์

วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายสุวิทย์

คําดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

รักษาการ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายไพโรจน์

บัวน่วม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นางอัจฉรา

เคียงวิมลรัตน์

แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๑

นายวีระพล

ปักคําไทย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๒

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๓

นายคณิศร

โชปัญญา

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๔

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๕

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๖

นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอพิมาย

๑๗

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๒
๑๘

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๑๙

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๐

นายพรสถิตย์

กาศขุนทด

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๑

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๒

นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๓

นายกนก

แก้วเทศ

แทน นายอําเภอครบุรี

๒๔

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๕

นางสุฎาจิตร

พูนณรงค์

แทน นายอําเภอห้วยแถลง

๒๖

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๗

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอชุมพวง

๒๘

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอประทาย

๒๙

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๐

นายณัชวันก์

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอเสิงสาง

๓๑

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๒

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๓

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๔

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๕

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๖

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๗

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๘

นายไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๓๙

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๔๐

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๓
๔๑

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๔๒

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๔๓

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔

นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๕

นายเศกสรร

สกุลรัตน์

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๖

นางสาววริษฐา

ขันโคกกวด

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๔๗

นายณภัทรชนม์

ผลศรัทธา

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการ
จังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๔๘

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๔๙

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๐

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๑

นายเทอดศักดิ์

อังพัฒนพงษ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๒

นางชฎาพร

รักษาทรัพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๓

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผอ.สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

๕๔

นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๕

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๖

นางสาวปาริชาติ

คุณาสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๗

นายนันธศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

แทน ผู้อํานวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๕๘

นายบุญเลิศ

คงหอม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีควิ้

๕๙

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๔
๖๐

นายพิเชียรพัฒน์

อินทรพานิช

หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๑

นางสุวรีย์

พาพิทักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๒

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๓

พ.ต.อ. ดํารง

รอดโพธิ์ทอง

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๔

ร.ต.อ. พงศกร

เบียดกลาง

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.ท. นิธิศ

จารุกมลกุล

แทน 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.ต. วิศณุ

กรใหม่

แทน ผกก.สภ.โนนสูง

๗๕

พ.ต.ท. อานุภาพ

พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน ผกก.สภ.คง

๗๖

พ.ต.ท. พลัฏฐ์

เพียรพิทักษ์

ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๗

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๘

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๗๙

พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๘๐

พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๑

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๕
๘๒

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๓

พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๔

พ.ต.ท. รักพงษ์

เส็งเทียม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๕

พ.ต.อ. การณ์กิตตณ์

เสนาะวรานนท์

ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๖

พ.ต.ท. สมชาย

สงเคราะห์

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๗

พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๘

พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๘๙

พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๐

พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๑

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พนประทีป

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๒

พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๓

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๔

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๕

พ.ต.ท. หิรัณสุทธิ์

อินทร์ใย

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๖

พ.ต.อ. จิรัฏฐ์

ธัญญ์วิโรจน์

แทน ผกก.สภ.จอหอ

๙๗

ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญปก

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๙๘

พ.ต.ท. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๙๙

พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

สุระ

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๑๐๑ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๒ นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๐๐ ร.ต.ท. เสรี
กระทรวงอุตสาหกรรม

๖
๑๐๓ นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต ๖ นครราชสีมา

๑๐๔ นายวิษณุ

วัชรินทร์รัตน์

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๕ นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖

๑๐๖ นายสุวิทย์

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๗ นายสมชัย

อัศวสุดสาคร

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๘ พญ.สุวรรณี

เรืองเดช

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๐๙ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๑๐ นางทัศนีย์

เกริกกุลธร

แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๑ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

แทน ผอ.สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๒ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๓ นางนาตยา

ทฤษฎิคุณ

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๔ ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

๑๑๕ นางสาวนพวรรณ

ไตรสารศรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๑๖ รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๗ ผศ.วิชยุทธ

จันทะรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๑๘ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๙ นางปาณิสรา

สุกานต์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๐ นายพรหมินทร์

ศรีหมื่นไวย

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑

๑๒๑ นายประกิจ

พุ่มพฤกษ์

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๒

๗
๑๒๒ นายวิวรรธน์

วงษ์สิทธิ์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑๒๓ นายถวิล

อรัญเวศ

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

๑๒๔ นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๒๕ นายวราธิศ

คุณขุนทด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๒๖ นายดิลก

ศิรินาคดิลก

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๗ นายประพรรณ์

ขามโนนชิด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๘ นายสุชาติ

จําปาโพธิ์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๒๙ นายสนั่น

มูลสาร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๐ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๑ นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๒ นายรังสิวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๓ นางอรุณี

อารี

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๔ นายชนุตร์

พัฒนโพธิ์วัชร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๕ นาย ส.จิรศักดิ์

คชินทร์

แทน ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๖ นายสมควร

รอดเริญ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๓๗ นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๘ นายกุลทรัพย์

แก้กลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๓๙ นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๐ นายเชิดศักดิ์

พินิจไชย

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๑ นายรณกร

ศรวิโรจน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๒ นายอุทัย

เพชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

๘
กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๓

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๔

ดร.อิทธิพัทธ์

ขรึมสันเทียะ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๕

นายกิตติพงษ์

สนเล็ก

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๔๖

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๗

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๘

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๔๙

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๐

นายสุเทพ

สุวรรณศรี

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๑

นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๒

นายสมจิตร

ธีระบุญชัยกุล

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓

นายอมรศักดิ์

พันธุรักษ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔

นายสมบุญ

หลิมวัฒนา

ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๕

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗

ว่าที่ ร.ท. สมพร

กุลบุญ

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘

นายเจริญ

อุดมการ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๕๙

นายอุทัย

เตียนพลกรัง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๑๖๐

นายเทิดพงษ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๑

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๒

นายเริงชัย

ลันขุนทด

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๓

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๙
๑๖๔

นายธีระพงษ์

พุทธรักษา

ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๖๕

นางกาญจิฎาภา

วีระภักดีสุข

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๖๖

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๖๗

นายจักรพรรดิ์

วุ้นสีแซง

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๖๘

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๖๙

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๐

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๑

นายประยงค์

ขุนบุตรดา

แทน หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

๑๗๒

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๗๓

นายกฤษฎา

วรสถิตย์

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๗๔

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๗๕

นางสาวปิยะดา

เงินฉลาด

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๖

นายบัณฑิต

วัฒนพุทธิกุล

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑๗๗

นายละไม้

บุญกลาง

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๗๘

นางสาวลินดา

เสียงใหญ่

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๗๙

นางกาญจิฎาภา

วีระภักดีสุข

แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

๑๘๐

นายสมศักดิ์

อิทธิพงษ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๑

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

๑๘๒

นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

กระทรวงการคลัง
๑๘๓

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๔

นางณิชมาศ

สมางชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๐
๑๘๕

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๖

นางสุวรรณา

มีทอง

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๘๗

นายไพโรจน์

เจือประทุม

สรรพากรภาค ๙

๑๘๘

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๘๙

นางศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๐

นางสาวจันทร์สม

เป็นตาธรรม

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๑

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๒

นางพรอินทร์

ขําเลิศ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๓

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๔

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๑๙๕

นายสุรเชษฐ์

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๙๖

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๙๗

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๘

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๙๙

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๐

นางแสงอรุณ

บุญศรี

รก.สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๑

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

๑๑
กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๒

นายตรีเทพ

นพคุณ

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๓

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔

นายรังสรรค์

รังสิกรรพุม

หัวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่
๓ - ๔ (กฟผ.)

กระทรวงกลาโหม
๒๐๕

พลตรี ฐิติสรรค์

สุขเกษตร

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

๒๐๖

พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘

นางญาศินี

สยุมภุริจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๐๙

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๐

นาวสาวภัณฑิลา

เพชรหมื่นไวย์

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๑

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๒

นางเนาวรัตน์

จงหมื่นไวย์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๓

นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๔

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๕

นายปิฏก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และหัวหน้าศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖

ว่าที่ ร้อยตรี สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงแรงงาน
๒๑๗ นายสุรศักย์

ทวีปรึกษา

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘ นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๙ นายสุวรรณ์

ดวงตา

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐ นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑ นายบรรทม

อมรพิพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๒๒ นายเกษมสันต์

เครือเจริญ

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

๒๒๓ นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔ นายทรงภพ

เดชสูงเนิน

แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕ นายบัญชายุทธ

ศิริวัน

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๖ นายวีรพงษ์

ศิริวัน

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๒๗ นายเติมศักดิ์

บุญชื่น

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๘ นางภาวนา

ประจิตต์

แทน ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๒๙ นายพาณิชย์

สินสุข

แทน ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๒๓๐ นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑ นายอักษร

แสนใหม่

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๒ นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๓ นายกิตติ

จันทร์ส่อง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๑๓
๒๓๔

นายณพงค์

สถิโรภาส

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๓๕

นายนราธิป

อัจฉริยชีวิน

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๓๖

นายยรรยง

กางการ

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๗

นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทบั ลาน

๒๓๘

นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๓๙

นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๔๐

นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๔๑

นางพรรณทิพย์

เจริญวัย

ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๔๒

นายวินัย

ไฝกิ่ง

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓

นายประกาศิต

ปริมา

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๔๔

นายสมคิด

พงษ์สุภา

แทน ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

๒๔๕

นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๖

นายพงศธรณ์

ลิ้มศิริ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๔๗

นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๔๘

นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๙

นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒๕๐

นายวิจารณ์

ทักษณา

แทน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
๒๕๑

นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒

นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

แทน ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค ๔

๑๔
๒๕๓

นายมงคล

สาริสุต

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๔

นางนันท์พจี

ภิญโย

สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕

นางสาวศิริลักษณ์

เพียกขุนทด

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๕๖

นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา

ภาคเอกชน
-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๗ นายอภิวัตน์

พลสยม

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๘ นายอภิวัตน์

พลสยม

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๙ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๖๐ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๖๑ นายจเร

พายเจริญ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

๒๖๒ นายธัญเทพ

พิมพ์สังกุล

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๖๓ นายมงคล

ประยูรหงษ์

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

๒๖๔ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายจิรศักดิ์

วิจักขณาลัญฉ์

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

๒

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

๓

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายนฤชิต

วิมิตตะนันทกุล

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

๖

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๕
ผู้ไม่มาประชุม
๑
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

รก.ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

๔

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ติดราชการ

๕

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔ ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

ติดราชการ

๖

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัด
สีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๗

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัด
คดีศาลแขวงนครราชสีมา

ติดราชการ

๘

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๙

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๐

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ติดราชการ

๑๑

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ติดราชการ

๑๒

ผกก.ฝสส.๔สส.

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.โนนไทย

ติดราชการ

๑๔

ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

๑๕

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๖

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๗

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๘

ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

ติดราชการ

๑๙

ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๑๖
๒๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

๒๒

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๓

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๔

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๓๔

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการสถานีทดลองการใช้นําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๒

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๔๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๖

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ.)

ติดราชการ

๔๗

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๔๘

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๕๗

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๕๘

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๙

ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๖๐

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๒

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๔

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๖๕

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๑๘
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อกิจการกองร้อยอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองร้อยอาสารักษาดินแดน
และประเทศชาติเป็นส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จํานวน ๗ ราย ดังนี้
๑. นายสุพจน์ แสนมี นายอําเภอสีดา / ผบ.ร้อย อส.อ.สีดา
๒. นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอําเภอเทพารักษ์ / ผบ.ร้อย อส.อ.เทพารักษ์
๓. นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอําเภอลําทะเมนชัย / ผบ.ร้อย อส.อ.ลําทะเมนชัย
๔. นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอําเภอบ้านเหลื่อม / ผบ.ร้อย อส.อ.บ้านเหลื่อม
๕. นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอําเภอบัวลาย / ผบ.ร้อย อส.อ.บัวลาย
๖. นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นายอําเภอพระทองคํา /ผบ.ร้อย อส.อ.พระทองคํา
๗. นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอําเภอเมืองยาง / ผบ.ร้อย อส.อ.เมืองยาง
 พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทําชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา) (จํานวน ๒๘ ราย)
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา : ในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดงานวันกีฬา
แห่งชาติ ประจําปี 2558 ของจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ในการประกาศ
เกียรติคุณผู้ทําชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา และขอถือโอกาสมอบประกาศนียบัตรพร้อมเสื้อเบลเซอร์
และโล่รางวัล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 2558
ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนากีฬาจังหวัดนครราชสีมา
1. นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
2. พลโทธวัช สุกปลั่ง
แม่ทัพภาคที่ 2
3. พลตรีประวิทย์ หูแก้ว
รองแม่ทัพภาคที่ 2
4. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
5. นายสุวิทย์ คําดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
6. ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
7. ผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8. นายบํารุง เจริญพจน์
อุปนายกสมาคมกีฬาคนที่ 4
9. นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
10. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช
ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
11. นายวีรวัฒน์ มิตรสูงเนิน
ประธานสโมสรกีฬาเรือพายจังหวัดนครราชสีมา
12. นายกัมปนาท บุตรโต
เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙
13. นายชัชวาลย์ วงศ์จร
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น
14. นายปัญญา ชมนิกร
ผู้ฝึกสอนกรีฑา
15. จ่าสิบเอกประเสริฐ แต่งเมือง
ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม
นักกีฬาดีเด่น (ชาย)
16. นายวรพงศ์ เพ็งเหมือน
เปตอง
นักกีฬาดีเด่น (หญิง)
17. นางสาวหัตถยา บํารุงสุข
วอลเลย์บอลในร่ม
นักกีฬาเยาวชนดีเด่น (ชาย)
18. เด็กชายชานนท์ ดอกสันเทียะ
กีฬาทางอากาศ
นักกีฬาเยาวชนดีเด่น (หญิง)
19. นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก
เรือพาย
ผู้ตัดสินกีฬาดีเด่น
20. จ่าสิบเอกอุทร ปฏิโค
ผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
สโมสรกีฬาจังหวัดดีเด่น จํานวน 8 รางวัล
21. สโมสรกีฬายกน้ําหนักจังหวัดนครราชสีมา
22. สโมสรกีฬามวยสากลสมัครเล่นจังหวัดนครราชสีมา
23. สโมสรกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมา
24. สโมสรกีฬาเรือพายจังหวัดนครราชสีมา
25. สโมสรกีฬาเทนนิสจังหวัดนครราชสีมา
26. สโมสรกีฬาทางอากาศจังหวัดนครราชสีมา
27. สโมสรกรีฑาจังหวัดนครราชสีมา
28. สโมสรกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการประกวดธรรมา
ภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดความตระหนักตื่นตัว และมีจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการประกอบกิจการ โดยจังหวัดนครราชสีมามี
ธุรกิจได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒ ราย ได้แก่
๑. บริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จํากัด
๒. บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีด้านพลังงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
พลั ง งานจั ง หวั ด นครราชสี ม า :
กระทรวงพลั ง งานได้ ดํ า เนิ น โครงการเพิ่ มสมรรถนะด้ า นการบริ หารและ
จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) โครงการครัวเรือนลดใช้พลังงาน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในครัวเรือนได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ปรากฏมีครัวเรือนที่สามารถลด
การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ในครั ว เรื อ นได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ และศั ก ดิ์ ศ รี ใ นการเสริ ม สร้ า งกํ า ลั ง ใจ
สร้างจิตสํานึกที่ดี และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน จึงมอบเกียรติบัตรครัวเรือนลดใช้พลังงานให้กับผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๒๐
ผู้นําท้องถิ่นจํานวน ๑ ราย คือ
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจํานวน ๒๔ ราย ดังนี้
๑.นางบุญร่วม จันทรวิเศษ ๒.นายฤทธิ์ แผ่ไธสง ๓.นายแดง จันทร์วิเศษ ๔.นายภูชิต วิเศษภักดี
๕.นายภัยมะณี แก้วโภคา ๖.นายจันทร์ แก้วโภคา ๗.นายพวง ตรีนอก ๘.นางนวลจันทร์ พิมลนอก
๙.นางแสง ทะสุนทร ๑๐.นายกวี นามโท ๑๑.นายถาวร ภูนา ๑๒.นายโฮม พรบุลา ๑๓.นายโชคชัย คงดี
๑๔.นายทอง อินธิราช ๑๕.นางสาวเพ็ญประภาจงจอหอ ๑๖.นางบุญจันทร์ หีดขุนทด ๑๗.นายระเบียบ บันดิษเสน
๑๘.นายธีระ ภูศรีฤทธิ์ ๑๙.นายสมบุญ ศรีนอก ๒๐.นายบุญส่ง ไล่นอก ๒๑.นายสอน พิมพ์ภักดี ๒๒.นายพุด จันคํา
๒๓.นายโฮม สียางนอก ๒๔.นายเขียว จอดนอก
ครัวเรือนที่มีผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑.นายสุวัฒน์ แก้วจันลา ๒.นายสุเมธ ทองภู ๓.นางสาวชญานุช ทรัพย์สมบัติ ๔.นายบุญทัน ประวันนา
๕.นายอนุกูล แก้วแสนไชย ๖.นายทวี เสนนอก ๗.นายเสถียร วิถีเทพ ๘.นายบัณฑิต ศรีฤทธิ์ ๙.นายอนุวัฒน์
ปาริเวสัง ๑๐.นายสมบัติ ภักดี
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขตประจําปี ๒๕๕๘
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม ได้ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กกรรมการสงเคราะห์ ดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ เขต ประจํ า ปี ๒๕๕๘ โดย
คณะกรรมการสงเคราะห์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต ๓ นครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต เพื่อ
เป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้กระทําคุณงามความดีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน
จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. นางสมใจ อินทรทรัพย์ ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับเขต ด้านจัดหารายได้ หรือ สนับสนุนกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
๒. นางสาววีนัส จันมา ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นทั้งระดับจังหวัด และ
ระดับเขตด้านการส่งเสริมเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและป้องกันการกระทําผิด
๓. นางสาวสุดา เหรียญมณี ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับเขต ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
 พิธีมอบป้ายร้านอาหารตามโครงการอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
ประจําปี ๒๕๕๘ และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์
เกษตรของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจําปี ๒๕๕๙ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยคณะทํางานได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แล้ว จํานวน ๓ สาขา เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจึงมอบใบประกาศเกียรติคุณดังนี้
๑. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสงบ หาญกล้า อายุ ๕๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘
หมู่ ๕ บ้านดอนตะหนิน ตําบลหนองค่าย อําเภอประทาย
๒. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายมานะ เซียงสันเทียะ อายุ ๔๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๕
ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย

๒๑
๓. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง อายุ ๕๘ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ ๓ ตําบลมะค่า อําเภอโนนไทย
มอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ประจําปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ร้านตําโคราช อําเภอเมืองนคราชสีมา
๒. ร้านบ้านเลขที่ ๕ Organic food & Product อําเภอเมืองนครราชสีมา
๓. ร้านครัวต้นไทร อําเภอวังน้ําเขียว
๔. ร้านบ้านหน่อย อิ่มอก แอนด์ อิ่มใจ อําเภอวังน้ําเขียว
๕. ร้านสเต็ก อิน เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง
๖. ร้านด๊ะดาด สเต็กจิ้มก๊ะแจ่ว อําเภอเมืองนครราชสีมา
๗. ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู่จุ่ม@จักราช อําเภอจักราช
๘. ร้านครัวเสธแต่ อําเภอเมืองนครราชสีมา
๙. ร้านบ้านกลางไพร อําเภอปักธงชัย
๑๐. ร้านเจ๊น้อยกระโทก อําเภอเมืองนครราชสีมา
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ ๑ ธันวาคม ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ ใจอาสาบริจาคโลหิต ๖๐ ล้าน ซีซี เฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเพื่อช่วยจัดหาโลหิตสํารองไว้ช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
-วันที่ ๒ ธันวาคม เวลา ๑๘.๐๐ น ที่สนามกีฬาค่ายสุรนารี พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม
ด้ วยพระสงฆ์ จํ านวน ๑,๒๕๐รู ป และประชาชนชาวจั งหวั ดนครราชสี มา ได้ ร่ วมกั นประกอบพิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์
เฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หัว เนื่ องในโอกาสมหามงคล เฉลิ มพระชนมพรรษา 88 พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
-วันที่ ๓ ธันวาคม ที่โรงแรมสีมาธานี นายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ประธานเปิดโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและการดําเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จํา เป็ นต่ อสุ ข ภาพ ซึ่ งการจั ดสั มมนาในครั้ ง นี้มีวัต ถุ ประสงค์เ พื่ อให้เ กิ ด การสร้ า งภาคี เ ครือข่ า ย รู ปแบบการดู แ ล
ช่วยเหลือ สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนโดยชุมชนให้กับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
-วันเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จากมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนที่มี
ภูมิลําเนาและกําลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
-วันเดียวกัน เวลา ๑๗.๓๐น. ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคบอกรักพ่อ ในงาน Dance For
Dad โชว์พลังเต้นบอกรักพ่อ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๘
พรรษา วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
-วันที่ ๔ ธันวาคม ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบายด้าน

๒๒
การปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒
ผู้บังคับการตํารวจภูธรทั้ง ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมรับฟังนโยบาย
-วันที่ ๕ ธันวาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จัง หวั ด นครราชสีมา นํ าหั วหน้ า ส่วนราชการ พ่ อค้ า ประชาชน นักเรี ย น นั กศึ กษา ชาวจัง หวั ด นครราชสีมา กว่ า
๑,๐๐๐ คน ร่วมกันทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน ๑๐๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
-ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี หัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
พิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
-วันที่ ๖ ธันวาคม ที่บริเวณสวนน้ําสาธารณะริมลําตะคอง บ้านละลมหม้อ ตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานรวมใจภักดิ์
รักษ์ ลํา ตะคอง เฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว เนื่ องในโอกาสเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
-วันที่ ๘ ธันวาคม เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่บริเวณลานนวมินทร์ สวนน้ําบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็น ประธานเปิด งานรวมใจเทิด ไท้ พระมหาราชา ของแผ่น ดิน ๘๘ พรรษา เพื่ อเป็นการเทิดพระเกีย รติแ ละถวาย
พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-วันที่ ๙ ธันวาคม ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการ นิสิต นักเรียน และประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า ๑,๐๐๐ คน
ร่วมกันกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๘
-วันเดียวกัน เวลา ๑๙.๐๐ น. นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหมไทย ครั้งที่ ๑๖ (Thai Silk Festival 2015) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ ภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ ๑๑ ธันวาคม ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ ๒ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมา กว่า ๒๐,๐๐๐ คน ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ของ
จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร
-วันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่สโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ ๒ พลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
ผู้อํา นวยการวิ ทยาลั ย ป้ องกั นราชอาณาจั กร สถาบั น วิ ชาการป้ องกั น ประเทศ นํ า คณะนั กศึ กษา วิ ทยาลั ย ป้ องกั น
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ เดินทางมาศึกษาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ธันวาคม ๒๕๕๘
-วันที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษา
เจ้าคณะจังหวัด ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส
ร่ ว มกั น เป็ น ประธานในพิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ ในพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลถวายพระศพ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และพุทธศาสนิกชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมงาน
แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

๒๓
-วันที่ ๑๘ ธันวาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายสุวิทย์
คํ า ดี รองผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา พร้ อมด้ ว ยนางนรา วงษ์ สวรรค์ ประธานคณะกรรมการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจําจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการ พบปะกับส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแนะนํา
เกี่ยวกับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตําบลละ 5 ล้านบาท
ถึงแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้โครงการแต่ละโครงการเกิดความถูกต้องและโปร่งใส
-วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการอาเซียน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าพิมาย เพื่อจัดทําแผน มาตรการ แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า เพื่อ
ดําเนินการอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
-วันที่ ๒๒ ธันวาคม พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามการ
ดํ า เนิ น งานระบบประปาหมู่ บ้า นตามโครงการสู้ ภั ย แล้ ง ด้ วยแสงอาทิ ต ย์ โครงการคนไทยหั วใจด้ วยกั น ซึ่ ง ศู น ย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ร่วมกับ สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล
ภาค ๕ และองค์การบริหารส่วนตําบลชีวึก ร่วมกันจัดขึ้น
-วันเดียวกัน ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) สาขาอําเภอจักราช จ.
นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดประชารัฐ
เพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านดารตลาด ให้เกิดการพัฒนาและบริหารชุมชน ไปจนถึงการสร้างอาชีพ
ใหม่หรืออาชีพเสริม สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า
-วันที่ ๒๕ ธันวาคม ที่โรงเรียนบ้านสระพัง หมู่ ๕ ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่ อนที่ ในพระราชานุ เ คราะห์ สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่ อ
ให้บริการแก่เกษตรกรและการแก้ไขปัญหาการผลิตทางเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ
และงานส่งเสริมด้านเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เพื่อให้บริการเกษตรกรลุล่วง ณ จุดเดียว
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ตําแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
๒) นายสมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๓) นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙
๔) นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ตําแหน่งเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และปฏิบัติหน้าที่
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
๕) นายอักษร แสนใหม่ ตําแหน่งท่องเที่ยวและและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

๒๔
๖) นายปิฎก อ่อนแก้ว ตําแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
และปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้ปกครอง
นิคมสร้างตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
: การประชุมหั วหน้ าส่ วนราชการ เป็ นการประชุมที่ มีผู้ใหญ่ แ ละหั วหน้ า ส่วนราชการของจัง หวั ด
ประธาน
มาร่วมประชุม หลายส่วนราชการอยากเชิดชูเกียรติผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในห้องประชุมนี้ ซึ่งอาจจะใช้เวลา
มากในการมอบรางวัล แต่เป็นการให้กําลังใจกัน และทุกคนที่มารับรางวัลก็มีความดีใจและมีกําลังใจ
: ได้ไปดูโขนเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณลานย่าโม เป็นการแสดงโขนของศาลาเฉลิมกรุง เครื่องแต่งกาย
การแสดงแสงสีเสียงมีความสวยงามมาก และได้เรียนท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ว่างานย่าโมปี ๒๕๕๙ ขอให้ไทยไฟท์
มาจัด โดยจะมาจัดในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
: กิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” เจตนาคืออยากเชิญหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมปั่นจักรยาน อยากให้ไป
ออกกําลังกายด้วยกัน ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองโคราชของเรา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิพิธภัณฑ์
ไม้กลายเป็นหิน และสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าชมอีกมากมาย
: จังหวัดนครราชสีมาเราเองต้องกลับมาคิดว่า เราเป็นจังหวัดใหญ่ มีสถาบันการศึกษา มีโรงเรียน
สถานที่ท่องเที่ยว แต่ความเป็นหนึ่งเรายังไม่ได้ จังหวัดนครราชสีมาต้องเป็นหนึ่งทุกเรื่อง เราต้องมาระดมช่วยกัน
มีการแข่งขันอะไรต้องช่วยกัน ต่อไปนี้มีกิจกรรมที่จะสร้างชื่อเสียงที่เป็นการประกวด การแข่งขัน ขอความกรุณาแจ้ง
ให้ทราบ และช่วยกัน อาจต้องมีการระดมทุนหาเงินก้อนหนึ่งมาวางไว้ สําหรับสร้างคนให้ไปสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน เราต้องชูว่าโคราชต้องเป็นหนึ่ง
: ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทํางาน โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่การ
จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และการจัดงานพิธีต่าง ๆ ก็เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน การต้อนรับและการจัดที่นั่งอาจจะไม่
ทั่วถึง ทางฝ่ายเลขานุการพยายามตรวจสอบว่ามีใครมาร่วมพิธีบ้าง เมื่อถึงเวลางานอาจมีผู้ใหญ่มาร่วมพิธีโดยไม่ได้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ก่อน บางครั้งเป็นข้าราชการเกษียณ หนังสือเชิญอาจไม่ทั่วถึง แต่ด้วยความจงรักภักดี เมื่อถึงวันงานก็ขอเชิญ
ให้แต่งกายมาร่วมพิธี การนั่งตามชั้นสายสะพายก็พยายามจะดูแลให้ดี อาจมีการจัดได้ไม่เรียบร้อยก็ต้องกราบขออภัย
ด้วย แต่ทุกอย่างโดยรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลายหน่วยงานมาร่วมกิจกรรม ทั้งภาคเช้าภาคสายภาคค่ํา
เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติ ขอขอบพระคุณเทศบาลนครนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน
: การจัดงานพระราชพิธี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
: จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงาน “นครราชสีมา” รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา”
ที่บุ่งตาหลั่ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีข้าราชการไปร่วมงานเป็นจํานวนมาก ปีหน้าก็จะจัดงานขึ้นอีกเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
: ขอขอบพระคุณทุกท่านในการร่วมจัดกิจกรรม Bike for Dad โคราชมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง
๒๑,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งการจัดงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
: การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เราไม่มีงบประมาณในการจัดงาน แต่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
: เรื่องการทํางาน ฝากให้ดูไลน์ด้วย เพราะช่วงกลางวันต้องเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องประชาชน ได้มอบ
ให้ ท่า นรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ช่ วยดู ง านและการประชุ มต่ า ง ๆ ช่ วงกลางคื น ก็ จ ะเซ็ น ต์ แ ฟ้ ม การไปเยี่ ย มพี่ น้ อ ง
ประชาชนเป็นหน้าที่ของทางอําเภอจะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่าน

๒๕
: การทํางานขอให้รวดเร็ว เวลาออกพื้นที่จะมีชาวบ้านมาติดตามทวงถามเรื่อง ซึ่งขอฝากด้วยว่าเมื่อ
ส่งเรื่องให้ท่านดําเนินการ ก็ขอให้แจ้งกลับมาด้วยว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว เพื่อจะได้ตอบชาวบ้านเมื่อไปพบปะในคราว
ต่อไป ขอให้อัพเดทข้อมูลให้ด้วยว่าเรื่องถึงไหนแล้วและขณะนี้เรื่องเป็นอย่างไร เรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาล เรื่องที่เป็น
ปัญหาข้อขัดแย้งกับราษฎร เรื่องการชุมนุมประท้วง มีการเรียกร้อง เรื่องสําคัญเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล เรื่องของข้าราชการ
คนมีชื่อเสียงที่ถูกดําเนินคดีต่าง ๆ เรื่องอย่างนี้ต้องมีการรายงานให้ทราบเป็นระยะ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และที่สําคัญ
ต้องตามเรื่องด้วย เช่นวันนี้เรียนทางธนารักษ์พื้นที่ว่า คนเริ่มถามว่ามอปลาย่างที่นําคนออกไปแล้ว ผู้ว่าฯ วิเชียรทําไม
นิ่งดูดาย ซึ่งเราไม่ได้นิ่งดูดาย การ Rest area ของทางแขวงการทาง สํานักทางหลวง ที่มีคนไปขายของ ไปขายไก่ย่าง
ปล่อยไว้ไม่ได้ ขอให้หน่วยงานเข้าไปดู ไปจัดการให้เรียบร้อย เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องยาเสพติด การ
บุกรุกตัดไม้ทําลายป่า เรื่องค้ามนุษย์ ศูนย์ดํารงธรรม เรื่องของความเดือดร้อนต่าง ๆ อย่าปล่อยเรื่องให้ช้า ขอฝาก
ท่านให้ช่วยกัน
: เรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องปกป้องสถาบัน การสร้างความสมัครสมานสามัคคี แต่ละหน่วยงานมีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่แล้ว ขอให้อิงวัตถุประสงค์นี้ในกิจกรรมด้วย เรื่องภัยแล้ง เรื่องยาเสพติด บุกรุกตัดไม้ทําลายป่า
เรื่องค้ามนุษย์ เรื่องการเบิกจ่าย เรื่องตลาดสินค้าชุมชน เรื่องศูนย์ดํารงธรรม เรื่องส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลหรือ
ตําบลละ ๕ ล้านบาท เป็นนโยบายรัฐบาลที่จะต้องดําเนินการ
: เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้
ให้พี่น้องประชาชน เรื่องการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ขณะนี้พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ํา เรา
ต้องเปลี่ยนว่าทําอย่างไรจะให้เขาไปปลูกพืชอย่างอื่น ตอนนี้มีการปลูกเมลอนเยอะมากในหลายพื้นที่ พุทรานมสดที่วัง
น้ําเขียวก็ปลูกกันเยอะมาก ของดีบ้านเรามีมากมาย เปลี่ยนจากข้าวมาเป็นสินค้าเหล่านี้ ให้ทางเกษตรจังหวัดดูว่าการ
เปลี่ยนพื้นที่แถวอําเภอครบุรี อําเภอหนองบุญมาก อําเภอเสิงสาง ให้เป็นเมืองไม้ผลควบคู่กับอําเภอปากช่อง เราจะ
ส่งเสริมตรงนั้น
: เรื่ อ งการชดเชยเกษตรกรปลู ก ยางพาราของทางสํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทํ า สวนยาง
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะหาตัวแบบในภาคอีสานเรื่องการแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ํา เพื่อให้นายกรัฐมนตรีถือไปแลกเปลี่ยนกับทางใต้ แต่พื้นที่บ้านเราปลูกยางน้อยกว่าจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ จึงไม่ได้ใช้ข้อมูลของเรา แต่มีเรื่องที่ค้างอยู่คือการสํารวจเกษตรกรปลูกยาง
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของการยางแห่ง
ประเทศไทย ดําเนินการไปได้ ๘๐% อยู่ในช่วงของการชดเชยรายได้รอบที่ ๓ จํานวน ๑,๕๐๐ บาท/ไร่ ขณะนี้เริ่มที่
จะจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้คิกออฟที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันนี้ที่จังหวัดสงขลาได้
มอบครั้งแรกเปิดตัวจ่ายเกษตรกรไป ๓,๐๐๐ กว่าราย สําหรับจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ยังติดเรื่องการตั้งคณะทํางาน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ตามโปรแกรม
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จะเริ่มออกพื้นที่รับเกษตรกรสวนยางมาเข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐บาท / ไร่
ตั้งแต่วัน ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายชื่อผู้ได้รับการชดเชยมีครบแล้ว ที่ได้รับการชดเชย ทั้งหมด ๒๖ อําเภอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุวิทย์ คําดี) : เป็นเรื่องนโยบายสําคัญเร่งด่วน หากติดติดเรื่องคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ท่านถือแฟ้มมาด้วยตัวเองได้เลย อย่าปล่อยแฟ้มให้ไปตามสายงาน และขอฝากทุกหน่วยด้วย
ว่าถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนให้ถือแฟ้มมาพบได้เลย เพื่อไม่ให้งานล่าช้า
ประธาน : เรื่องอาชีพ เราจะเปลี่ยนอาชีพของพี่น้องเกษตรกร เรื่อง AEC สถาบันการศึกษาให้ช่วยกันคิดด้วย
ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑-๗
ลองไปดูเรื่อง AEC ภาค กรอ. ให้มีการจัดประชุมในภาคบ่ายเชิญสปีคเกอร์มาพูด แล้วทานข้าวร่วมกัน เขาจะให้ไอเดีย
การพัฒนาเมืองให้เรา เรื่อง AEC เราต้องช่วยกันคิดว่านอกจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้เพื่อนบ้าน เราจะทํา
อย่างไรที่จะรับ AEC ท่านช่วยคิดว่าโคราชจะเป็นเมืองที่พร้อมรับ AEC อย่างไร ศาลากลางจังหวัดมีห้อง AEC แล้ว
มีธง AEC แล้วจะมีอะไรมากกว่านั้น ขอให้ช่วยกันคิด อยากให้มีการทําอย่างไร ยกระดับเมือง ยกระดับไลฟ์สไตส์ของ
คนโคราช ทําอย่างไรเมืองจะมีความทันสมัย เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนมีระดับมีความเป็นอินเตอร์ ขอให้ช่วยกันคิด
ช่วยกันดู

๒๖
: เรื่ อ งการเดิ น ทาง ปั ญ หาเรื่ อ งถนนหนทาง เรื่ อ งเครื่ อ งบิ น ขอให้ ข นส่ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เป็นเจ้าภาพหารือเรื่องเครื่องบิน ท่าอากาศยาน มี working group เล็กๆ ประมาณ ๔-๕ คน กําหนดให้ชัดเจน แล้วไป
คุยกับบริษัทการบิน เรามีการอํานวยความสะดวกให้ไปเช็คอินที่เดอะมอลล์นครราชสีมา โหลดกระเป๋าที่เดอะมอลล์
แล้วจัดรถบัสไปส่งถึงสนามบินฟรี เวลากลับก็นั่งรถบัสไปลงที่เดอะมอลล์ เหลือพียงแค่บริษัทการบินจะมาลง
: นโยบายรัฐบาลเรื่องมาตรการภาษี ๑๕,๐๐๐ บาท ขอให้ทางสรรพากรแนะนําที่ประชุมฯ
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : มาตรการภาษีของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล ให้ทุกท่านได้รับสิทธิในการยกเว้นไม่ต้อง
นํามารวมเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เงื่อนไขคือ ๑.เป็นรายได้ที่
จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการในระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ช่วงระยะ ๗ วันเท่านั้น ๒. ต้อง
เป็นการจ่ายให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓. ต้องได้รับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป เป็นเงื่อนไข
สําคัญ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง คือ ๑.สุรา เบียร์ ไวน์ ๒. การซื้อยาสูบ ๓. น้ํามัน ก๊าซ สําหรับ
เติมยานพาหนะ และไม่รวมถึงการซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จมา
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (เป็นการส่วนพระองค์)
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒ มกราคม ๒๕๕๙
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (เป็นการส่วนพระองค์) ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘ – ๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยจะประทับแรม ณ ตําหนักทิพย์พิมาน อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ช่วงเย็น จะเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังตําหนัก
ทิพย์พิมาน อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และจะเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ เ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงปฏิบัติธรรม
ณ วัดใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑ มกราคม ๒๕๕๙ (เป็นการส่วนพระองค์)
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรง
ปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
– ๑ มกราคม ๒๕๕๙ (เป็นการส่วนพระองค์)
วั น พุ ธ ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ประทั บ เครื่ อ งบิ น ที่ นั่ ง ถึ ง
สนามบิน กองบิน ๑ ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังวัดใหม่สันติ ทรงปฏิบัติธรรมและพักแรม ณ วัดใหม่สันติ

๒๗
วัน พฤหั สบดีที่ ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๕๘ ทรงปฏิบัติ ธรรม และเวลา ๑๖.๐๐ น.
ทรงประกอบพิธีหล่อระฆัง ณ ลานพระเจดีย์ วัดใหม่สันติ เวลา ๒๓.๓๐ น. ทรงสวดมนต์ข้ามคืน และประทับแรม
วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ทรงปฏิบัติธรรม และเวลา ๑๓.๑๙ น. ทรงประกอบ
พิธีลาสิกขา และประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังสนามบิน กองบิน ๑ และปรับเครื่องบินที่นั่งเสด็จกลับวังศุโขทัย
- ขอเชิญส่วนราชการร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในการจัดงานวันพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญส่วนราชการร่วมพิธีวางพานพุ่มดอก
ไม้สด ในเวลา ๐๘.๐๐ น. การแต่งกาย ชุดปกติขาว
- ขอเชิ ญ ส่ ว นราชการร่ วมพิ ธีว างพานพุ่ มดอกไม้ ส ด เนื่ องในการจั ด งาน
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรม
ติณสูลานนท์
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ การดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
จังหวัดนครราชสีมา
การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย
รับปีใหม่ ๒๕๕๙”
มาตรการดําเนินการ มาตรการทั่วไป ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านถนน
และการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการตอบสนอง
ก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ
มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ ๑) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ๑๐ ข้อหาหลัก คือ ไม่สวม
หมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกําหนด ฝ่าฝืนสัญญาณ
จราจร ขั บรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์ ขณะขั บรถ ๒) การควบคุ มการเข้า ถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
๓) การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น
จั ง หวั ด ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานตรวจติ ด ตามจุ ด บู รณาการ รวม ๘ จุ ด มี การ
ดําเนินการตรวจติดตามในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา
การดําเนินการแบ่งเป็น ๔ ช่วง
๑) ช่วงการรณรงค์ ตั้งแต่ ๑ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ ได้ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างต่อเนื่อง
๒) ช่วงการเดิ นทางกลับภูมิลํา เนา เริ่มตั้ง แต่ วัน ที่ ๒๕ – ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๕๙ มี การ
กําหนดจุ ดวิกฤติที่อาจเกิด การจราจรติ ดขัด จํา นวน ๑๐ จุ ด มี การบริการ ๒๔ ชั่วโมง ปี ๒๕๕๙ มีจุดบริ การของ
ส่วนราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น
๔๔๗ จุด ขนส่งมีจุดตรวจความพร้อมรถสาธารณะจํานวน ๖ จุด ทางตํารวจภูธรจังหวัด มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อ
ออกช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนกรณีเกิดอุบัติเหตุจํานวน ๖๓ จุด
๓) ช่ วงอยู่ ในพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๘ – ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กําหนดให้ทุกวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็น
การป้องกันการดื่มสุราในคืนวันส่งท้ายปีเก่า และกําหนดให้ด่านชุมชนเป็นตัวกําหนดหลักในการดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงเมาสุราแล้วขับรถ ด่านชุมชนทั้งหมดประมาณ ๒,๓๐๐ แห่ง

๒๘
๔) ช่ วงการเดิ น ทางกลั บ ไปทํ า งาน ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ – ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ใช้ แ นวทาง
เดี ย วกั บช่ วงเดิ น ทางกลั บภู มิลํา เนา โดยให้ เ ปลี่ ย นจุ ด บริ การมาฝั่ ง การเดิ น ทางกลั บเพื่ ออํ า นวยความสะดวกและ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบ คือ
สามารถติดตามสถานการณ์เรื่องการจราจรในช่วง ๗ วัน จาก สวท.นครราชสีมา ที่คลื่นวิทยุ FM ๑๐๕.๒๕ MHz
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๕๑๑๗๘
กําหนดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๑๖๐๑
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
๒๕๕๙ และปล่ อยแถวรณรงค์ ลดอุ บัติ เ หตุ ทางถนนเทศกาลปี ใหม่ ในวั น นี้ เ วลา ๑๕.๐๐ น. ณ จุ ด บริ การตํ า รวจ
ทางหลวง สี่แยกปักธงชัย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด
ประธาน : ขอความร่วมมือในทางปฏิบัติทุกหน่วยงาน ขอขอบคุณทางตํารวจที่ได้ใช้ไลน์ในการส่งข้อมูลของเส้นทาง
จราจรมาที่ห้อง ศปถ. หัวหน้าส่วนราชการก็ได้ไปอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่หลายจุด หากมีเวลาอยากให้ลงไลน์แจ้งมาด้วย
ว่าจุดที่ท่านอยู่มีสภาพการจราจรเป็นอย่างไร เพื่อแจ้งทาง ศปถ. ตํารวจทราบด้วย และขอความร่วมมือเป็นเครือข่าย
ในการทํางานด้วย สําหรับผู้อยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการอยากให้มีคนหมุนเวียนอยู่ตามจุดตรวจ และขอให้
แต่งกายด้วยความเรียบร้อย ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ควรแต่งเครื่องแบบ
สําหรับ ๑๐ จุดที่รถติดซ้ําซากทั้งขาไปขากลับ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจกับทางหลวง
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากมีรถติดขอให้เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่ออํานวยการบนท้องถนนให้พี่น้องประชาชน
ช่วง ๗ วันอันตราย จะมีผู้ใหญ่มาตรวจราชการ มีการรับเสด็จในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือ
ให้ติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ซึ่งมีผู้ใหญ่รับผิดชอบประจําในแต่ละวัน กรณีมีอุบัติเหตุใหญ่หรือมีผู้เสียชีวิตมาก
ส่วนกลางจะคอนเฟอเร้ นท์ มาทัน ที ขอให้ ผู้ใหญ่ที่ประจํ าอยู่ ในแต่ ละวั น และเจ้ าหน้า ที่ประจํ าศู นย์ ฯ เฝ้า ติด ตาม
สถานการณ์และเตรียมข้อมูลให้พร้อม แต่ละจุดขอให้บริหารให้มีคนรับผิดชอบอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานแต่ละวันให้ระบุให้ชัดเจน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ )
ในภาพรวมจั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ รั บ งบประมาณจั ด สรร ๑๗,๖๗๙.๖๑ ล้ า นบาท
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑,๙๑๑.๗๐ คิดเป็น ๒๐.๗๗% มีการเบิกจ่ายภาพรวม ๗,๔๑๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๒
(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๓๐)
รายจ่ า ยลงทุ น ๘,๘๕๒.๔๓ ล้ า นบาท ก่ อหนี้ ผู กพั น ๑,๘๓๙.๐๖ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ย
๑,๓๗๗.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๖ (เป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ ๑ อยู่ที่ร้อยละ ๑๙)
งบประมาณจังหวัด ได้รับงบประมาณ ๓๔๑.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย๔.๙๐๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๔ งบลงทุน ๓๐๒.๓๐๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ได้รับงบประมาณ ๓๗๔.๘๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๓๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘

๒๙
รายจ่ายลงทุน เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท คิดเป็น ๐.๐๑%
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงิน ๕,๔๕๕.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๒๙๒.๔๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๘
ผลการดําเนินการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
-จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ เ สนอโครงการทั้ ง สิ้ น ๔,๕๖๘ โครงการ เป็ น จํ า นวนเงิ น
๑,๔๔๔.๔๓๗ ล้านบาท ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีการอนุมัติโครงการไปแล้วทั้งสิ้น ๓,๒๖๗ โครงการ จํานวน
๑,๐๑๗.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ผลการดําเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ในขั้นกําหนดราคากลางประมาณ
๑,๓๐๒ โครงการ ที่ยังไม่ดําเนินการ ๑,๓๐๖ โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓๖๔ โครงการ รอลงนามในสัญญา ๘๗ โครงการ
และดําเนินการก่อสร้าง ๑๗๘ โครงการ
ประธาน : เมื่อวานมีการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ดังนั้น ขอให้
ช่วยกัน ทุกเดื อนที่มีการประชุมเร่ งรั ดเบิ กจ่ าย จะเข้า ประชุ มด้ วยตัวเอง และหน่ วยงานไหนที่มีผลการเบิกจ่า ยต่ํ า
จะต้องเชิญหน่วยงานนั้นมาชี้แจงด้วย เดือนหน้าขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาชี้แจงเหมือนเดิม แต่เดือนถัดไปจะ
ขอให้ หัวหน้า ส่ วนราชการมาชี้แ จงด้ วยตนเอง ต้ องมีการเร่ งเบิกตั้ งแต่ช่วงแรกไป งบชดเชยเส้น ทางมอเตอร์เ วย์
บางปะอิน-นครราชสีมา ๓๐๐ กว่าล้านบาท หากมีการโต้แย้งหรือมีปัญหาก็จะทําให้เงินล่าช้าที่เรา ถือเป็นเรื่องสําคัญ
ต้องตามแฟ้ม ต้องคอนโทรลว่าแฟ้มถึงไหน ช้าเพราะอะไร ตรวจสอบแล้วหากเอกสารขาดก็ต้องรีบแก้ไข ขอให้หัวหน้า
ส่วนราชการย้ํากับเจ้าหน้าที่ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : อ่างเก็บน้ําของโครงการชลประทานนครราชสีมากระจายตัวอยู่ใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าทั้ ง อ่ า งขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลางทั้ ง หมด ๒๗ แห่ ง อ่ า งขนาดใหญ่ ๕ แห่ ง ได้ แ ก่
อ่างน้ําลําตะคอง อ่างลําพระเพลง อ่างมูลบน อ่างลําแชะ อ่างลําปลายมาศ อ่างเก็บน้ําที่ต้องระวังการใช้น้ํา ๓ แห่ง คือ
อ่างลําตะคอง อ่างมูลบน อ่างลําแชะ ซึ่งมีปริมาณน้ําประมาณ ๓๑–๕๐% ในส่วนของอ่างลําตะคอง ก็มีการเร่งรัด
ติดตามอย่างสม่ําเสมอ เพราะอ่างลําตะคองต้องกระจายน้ําให้ประปาหลายแห่ง ส่วนอ่างมูลบน และอ่างลําแชะ ยังอยู่
ในภาวะต้องติดตามเนื่องจากน้ํามีน้อย ส่วนอ่างที่มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้คือมีน้ําประมาณ ๕๑-๘๐% คือ
อ่างลําพระเพลิงและอ่างลําปลายมาศ อ่างขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่ง มีปริมาณเก็บกักทั้งหมด ๙๕๐ ล้าน ลบ.ม. เหลือน้ําใช้
การขณะนี้เพียง ๓๗๐ ล้าน ลบ.ม.
อ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดกลาง จํ า นวน ๒๒ แห่ ง สถานการณ์ น่ า เป็ น ห่ วง ๑๑ แห่ ง โดยเฉพาะ
อ่างลําเชียงไกรตอนล่างและอ่างหนองกก ซึ่งไม่มีน้ําเลย
ปริมาณน้ําภาพรวมทั้งจังหวัดมีปริมาณน้ําเก็บกักประมาณ ๑,๑๗๔ ล้าน ลบ.ม. แต่มีน้ําใช้การ
ในปัจจุบันทั้งหมดเพียง ๔๖๐ ล้าน ลบ.ม. การเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งพื้นที่อ่างขนาดใหญ่ อ่างลําพระเพลิง ๓๐,๐๐๐ ไร่
คิดเป็น ๔๐% ของโครงการ ในส่วนของอ่างขนาดกลาง ๕ แห่ง ได้แก่ ลําห้วยสะกาด ลําฉมวก ห้วยเพลียก ห้วยหิน และ
ห้วยเตย ที่มีการเพาะปลูกประมาณ ๓,๘๐๐ ไร่ คิดเป็น ๗% ของพื้นที่เพาะปลูกโครงการชลประทานทั้งหมด
ประธาน : เราต้องให้ความสําคัญเรื่องน้ําและมีข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง เพราะจะต้องมีการตรวจติดตามเรื่องภัยแล้ง
อยู่ตลอด ปีหน้าอยากให้สนับสนุนงบประมาณเรื่องน้ําให้มากที่สุด อําเภอต่าง ๆ ก็ให้เตรียมโครงการเรื่องน้ําไว้มาก ๆ
อยากให้มีการกั้นลักษณะเป็นฝายหินทิ้งหรือฝายชั่วคราวในลําน้ํามูล ในลําตะคอง ทําเป็นตอน ๆ ไปเพื่อกักน้ําไว้ใช้
แต่ให้ดูด้วยว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : ขณะนี้น้ําในตัวลําน้ํามูลจะมีเขื่อนต่าง ๆ เก็บกักไว้อยู่แล้ว ซึ่งการ
ทําเป็นฝายหินทิ้งหรือฝายชั่วคราวอาจจะทําได้ในช่วงของลําน้ําสาขา สําหรับลําน้ําหลักต่าง ๆ พอถึงช่วงการระบายน้ํา

๓๐
จะมีปัญหาในหลาย ๆ ช่วง ซึ่งเป็นตัวไปปิดกั้นลําน้ํา เพราะช่วงน้ําท่วมต้องมีการรื้อออก ต้องดูแต่ละตอนว่ามีฝาย
ชั่วคราวอาจเสริมกระสอบบนสันเขื่อนเพื่อทดน้ําได้ระดับหนึ่ง
ประธาน : หากเรากักเก็บน้ําไว้ตามลําน้ําสาขาได้มาก อาจเป็นฝายเล็ก ๆ จะทําให้มีความชุ่มชื้นเพื่อยืดระยะเวลา
ออกไปอีกให้พืชผลไม่ตาย ฝากช่วยหาวิธีหาแหล่งน้ํามาก ๆ และพยายามให้ใช้แรงงาน เพื่อให้พี่น้องได้ประโยชน์จาก
การทําโครงการและมีอาชีพ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ - โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
- การจัดงาน “มันสําปะหลังโคราช ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๑
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา :
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง เป็นโครงการตามมาตรการที่ ๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยเป็น
เจ้าภาพหลักในการจัดทําโครงการ โดยมีกระทรวงเกษตร กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวง
พาณิชย์ สํานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการ
การดําเนินการโดยสํารวจความต้องการและให้ชุมชนเสนอโครงการในช่วงฤดูแล้งว่า
ต้องการทําอะไร ตามมาตรการที่ ๔ พี่ น้ อ งเกษตรกรในทุ ก จั ง หวั ด ได้ เ สนอความต้ อ งการในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ภายใต้ศักยภาพของตน มีองค์กรของศูนย์บริการ มีประธานกรรมการชุมชน ร่วมกันจัดเวที
ทําแผน มี ทีมประเทศไทยในระดับตําบลเข้ าไปให้ข้อมูลว่ าในแต่ละชุมชนควรทํา อะไรภายใต้ศั กยภาพของเขาเอง
ภายใต้ศักยภาพตลาด ภายใต้ศักยภาพน้ํา ของแต่ละชุมชน ทําโครงการผ่านทีมประเทศไทยเสนอเข้าคณะกรรมการใน
ระดับอําเภอ ที่มีนายอําเภอเป็นประธาน พิจารณากลั่นกรองโครงการแล้วเสนอมาที่จังหวัด จังหวัดโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน กลั่นกรองร่วมกับสํานักงบประมาณเขต ๑๓ ร่วมพิจารณาโครงการ แล้วเสนอเข้าไปส่วนกลาง
ส่วนกลางจะเสนอสํานักงบประมาณอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ผ่านกระบวนการระดั บจังหวัดแล้ ว
เรื่องอยู่ที่ส่วนกลาง เตรียมที่จะขออนุมัติกรอบวงเงินจากสํานักงบประมาณ เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณ
แล้ว ก็จะอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ก็
จะโอนเงินเข้ามาจังหวัดผ่านระบบ GFMIS มาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดได้เงินทั้งหมดมาก็จะ
ผ่านมาศูนย์ถ่ายทอด ตําบลหนึ่งจะมี ๑ ศูนย์ถ่ายทอด เช่น ตําบลมี ๕ โครงการ ๕ ล้านบาท ก็จะผ่านศูนย์ถ่ายทอด
โอนเงินเข้าบัญชี ธกส. จํานวน ๕ ล้านบาท ตําบลนั้นมี ๕ โครงการ ๕ กลุ่ม ทุกกลุ่มไปเปิดบัญชี ธกส. ตําบลก็จะโอน
เงินผ่าน ธกส. ไปให้โครงการละ ๑ ล้านบาท เพื่อไปดําเนินการสร้างอาชีพในชุมชน กระบวนการจัดทําโครงการจะผ่าน
ธกส. ทั้งหมด
สรุป โครงการดําเนิน การตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัด นครราชสีมาได้แต่งตั้ ง
คณะทํางานวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วเสร็จวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน แล้วส่ง
โครงการไปที่ส่วนกลางวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ชุมชนทําโครงการเริ่มประมาณ ๑๕ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ โดยมีทีมประเทศไทยเข้าไปช่วย นายอําเภอพิจารณากลั่นกรองโครงการประมาณวันที่ ๕ – ๑๐ ธันวาคม
๒๕๕๘ และส่งโครงการมาที่จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (รองฯ สุวิทย์ คําดี) รับผิดชอบโครงการ ได้
เชิ ญ เกษตรอํ า เภอมาซั ก ซ้ อ ม วั น ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองโครงการก่ อ นเข้ า
คณะกรรมการจังหวัด วันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการกลั่นกรอง ๒๕ คน รับโครงการจากอําเภอ
ตรวจโครงการ อนุมัติโครงการวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงนาม และ
ส่งโครงการไปส่วนกลาง

๓๑
ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ จังหวัดนครราชสีมา ๓๒ อําเภอ เสนอโครงการมา
ทุกอําเภอ ทุกตําบล บางโครงการไม่ผ่านในระดับอําเภอ บางโครงการไม่ผ่านในระดับจังหวัด ที่ผ่านโครงการ ๑๘๖
ตําบล ๕๔๖ โครงการ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๘๘,๗๘๒ ราย งบประมาณเฉลี่ย ๑๙๔ ล้านบาท เป็นค่าวัสดุ ๑๐๐ ล้านบาท
ค่าแรงงาน ๙๔ ล้านบาท
เฉลี่ยอําเภอหนึ่งจะมี ๑๗ โครงการ ตําบลหนึ่งจะมีประมาณ ๓ โครงการ โครงการหนึ่งเฉลี่ย
ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ดั ง นั้น ทุ กโครงการเฉลี่ย แล้ วจะมีเ กษตรกรเข้า ร่ วมโครงการ ๆ ละ ๑๖๒ คน เมื่อนํ า
งบประมาณกับจํานวนคนมาหารกันแล้ว เกษตรกร ๘๘,๗๘๒ ราย จะมีรายได้จากการจ้างแรงงานคนละ ๒,๑๙๓ บาท
ในช่วงการทํางานเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
กรอบการทํางาน เกษตรกรที่เสนอโครงการจะมี ๓ ลักษณะ ๑) พืชน้ําน้อย คือใช้น้ําไม่ค่อย
มากเหมือนข้าว มีอยู่ประมาณ ๙๒ โครงการ จํานวน ๓๓ ล้านบาท ๒) โครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ไก่ ทําลานตาก
แปรรูป ๓๖๒ โครงการ จํานวน ๑๔๖ ล้านบาท ๓) จ้างนอกภาคการเกษตร จ้างงานในชุมชนประมาณ ๙๒ โครงการ
จํานวน ๑๕ ล้านบาท
- การจัดงาน “มันสําปะหลังโคราช ๒๕๕๙” โดย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม า สมาคมผู้ ผ ลิ ต โรงงาน
มันสําปะหลัง ร่วมกันจัดงาน “มันสําปะหลังโคราช ๒๐๑๙” ขึ้น ในวันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์เนื่องจากโคราชปลูกมันสําปะหลัง ๗.๒ ล้านตัน มูลค่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
แต่ขณะเดียวกันราคาและผลผลิตน้อย ราคามันสําปะหลังเหลือเพียง ๒.๑๐ บาท ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
กับทีมงาน หารือกันว่าต้องจัดงานประชาสัมพันธ์เรื่องมันสําปะหลังเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสี มาและพื้ นที่ ใกล้เ คียง โดยจะมีพิธีเ ปิด งาน “มัน สํา ปะหลั งโคราช ๒๕๕๙” ในวัน ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙
โดยรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงพาณิชย์ เดิน ทางมาเป็น ประธานพิธีเปิ ดงาน หลั กการคือทํา อย่ างไรมัน สํา หลั งจะได้
ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ําสุด มีกําไรมากที่สุด งานนี้จะมีคําตอบ
ประธาน : ท่านนายกรัฐมนตรีพูดว่าการทํางานแบบประชารัฐ หมายถึง มีการทํางานระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคต่าง ๆ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ - โครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” จังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP City 2015)
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา :
โครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” จังหวัดนครราชสีมา
มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักคือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวความคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ขอเรียนเชิญประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยการจัดทําป้ายไวนิลติดไว้ที่หน่วยงานหรือสถานที่เหมาะสม
ประธาน : ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการร่วมสนับสนุนโครงการฯ ให้สุภาพสตรีในหน่วยงานแต่งกายสวยงาม
นุ่งผ้าซิ่น การขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นภาพหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดก็ได้
- การจัดงาน OTOP City 2015 ภายใต้ชื่องาน OTOP Next V.2.0 “ทศวรรษใหม่
ภูมิปัญญาไทย ที่ไม่หยุดยั้ง” ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โคราชออกบูธในงานนี้ทั้งสิ้น ๖๐ บูธ รายได้ล่าสุด
๑๐.๕๘๙
ล้านบาท มีการจําหน่ายสูงสุดคือผ้าไหมคึมมะอุ การดําเนินงานดังกล่าวมีการจัดประกวดทอปเทนโอทอ
ประดับประเทศ โดยจังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ๒ รางวัล คือ หมอนผ้าไหมของคญาบาติก
อําเภอปักธงชัย และไวน์องุ่นชาโตเดอพญาเย็น

๓๒
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจะจัด OTOP เคลื่อนที่ ที่อําเภอเสิงสาง จําหน่าย
สินค้าทั้งสิ้น ๖๐ บูธ และที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสิ้น ๑๕ บูธ จึงขอเชิญชวนสนับสนุนสินค้า OTOP
ในการจัดงานดังกล่าว
ประธาน :
ของดีบ้านเรามีเยอะมาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่บุ่งตาหลั่ว มีแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีอะไรมากมายที่น่าศึกษาดูงาน เคยคิดตอนอยู่จังหวัดอื่นอยากได้ศูนย์เรียนรู้แบบนี้
สภากาแฟครั้ งหน้ า ขอให้ ทางสํ านั กงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ดนครราชสี มา ในฐานะเจ้ าภาพ ไปจั ดสภากาแฟที่
ศูนย์ การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บุ่ง ตาหลั่ว และขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานศึ กษา นํ าบุ คลากร นักเรี ยน ไปดู
ไปเยี่ยมชม ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่ดีและสวยงามมาก และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
หากมีการอบรมต่าง ๆ ก็ให้นําคณะมาศึกษาดูงานได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓

ด้านสังคม
๔.๓.๑ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา
นายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาได้จัดนวัตกรรมใหม่ของการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นการส่งผู้ป่วย ภาพ เสียง และสัญญาณชีพผู้ป่วยจาก
จุดต่าง ๆ ทั้งในจุดเกิดเหตุและในโรงพยาบาลชุมชนมายังศูนย์สั่งการที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา และสามารถส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ได้ ซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย
เป็นชาวโคราช สร้างมาประมาณเกือบปีครึ่งและประสบความสําเร็จ การปฏิบัติงานนั้นเทียบเท่ากับอเมริกาหรือยุโรป
ในอนาคตนวัตกรรมนี้สามารถพัฒนาระบบในการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ระบบศูนย์สั่งการ
ทั้งเรื่องการรักษาและการให้คําปรึกษา และสามารถที่จะนํามาใช้ในเรื่องของระบบการส่งต่อผู้ป่วย สามารถนํามาใช้ใน
โรงพยาบาล เช่น ไอซียู หรือในหอผู้ป่วย สามารถส่งมายังศูนย์สั่งการและประสานต่อได้ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณใน
การจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล สมัยก่อนการแพทย์ฉุกเฉินจะต้องถูก
นําด้วยมูลนิธิหรือโรงพยาบาล ต้องมาถึงโรงพยาบาลก่อนถึงจะเริ่มการรักษาโดยแพทย์ แต่ปัจจุบันระบบที่ได้จัดสร้าง
จากรถแอมบูแลนซ์ เป็นระบบปฏิบัติการสามารถเห็นภาพรอบนอกได้หมด ส่งมายังศูนย์สั่งการได้โดยที่ศูนย์สั่งการ
สามารถส่งภาพและสัญญาณชีพ คลื่นหัวใจ ชีพจร ความเข้มข้นออกซิเจน และตําแหน่งที่อยู่ เมื่อรถแอมบูแลนซ์ไปถึง
สามารถส่ ง ภาพมายั ง ศู น ย์ สั่ง การได้ เ ลย และศู น ย์ สั่ ง การสามารถวางแผนในการรั กษาผู้ ป่ วย โดยส่ ง ไปยั ง แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ได้ และระบบไม่จําเป็นต้องใช้วิทยุหรือโทรศัพท์ สามารถพูดในระบบนั้นได้โดยไม่ต้องถือวิทยุหรือ
โทรศัพท์
ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น เป็ น นวั ต กรรมปรั บ ระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ก่ อ นถึ ง
โรงพยาบาล เป็ น การซื้ อเฉพาะเครื่ อ งมื อ มาติ ด กั บ รถฉุ ก เฉิ น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เป็ น โปรแกรมที่ เ ขี ย นขึ้ น มาเอง ขณะนี้
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม ามี ๑ คั น และได้ รั บ อนุ มั ติ เ พิ่ ม ๓ คั น มี ผู้ บ ริ จ าคอี ก ๑ คั น (๑ คั น ประมาณ
๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เป็นระบบ Full option ) ระบบเป็นลักษณะสัญญาณภาพเสียง เหมือนวีดีโอคอล ในอนาคต
ระบบจะติดตั้งที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ก็จะสามารถประสานกับ
ทางโรงพยาบาลอํ า เภอ สถานีอํา นามัย รวมทั้ง กู้ ชีพกู้ภัย ปภ. และ ตํ า รวจ ซึ่ ง จะเป็ น นวั ตกรรมใหม่ โดยจั ง หวั ด
นครราชสีมาจะเป็นจังหวัดแรกในการติดตั้งระบบนี้
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๓
๔.๓.๒ การรับบริจาคโลหิต
ประธาน :
เนื่องจากทุกวันนี้ที่มีการออกรับบริจาคโลหิต ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕
โรงพยาบาลมหาราช ซึ่ ง เลื อดยั ง มี ไม่ เ พี ย งพอ จึ ง ขอความกรุ ณาประชาสั มพั น ธ์ ให้ ผู้บริ จาคโลหิ ต ให้ เ พิ่ มมากขึ้ น
โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ ขอให้ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตเสริมให้ด้วย หน่วยงานไหนที่มีการบริจาคโลหิต
ได้ครั้งละ ๕๐ รายขึ้นไป ทางสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจะเข้าไปรับบริจาค เช่น หน่วยงานสรรพากร
สรรพสามิต สํานักงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนราชการอยู่ในสังกัด หรือดูแลสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ อยากขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต ครั้งละ ๕๐ ราย ขึ้นไป โดยแจ้งไปที่ภาค
บริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ หรือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตให้
เพิ่ มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลซึ่ง ต้ องใช้เ ลื อดจํ านวนมาก และขอความกรุณาทางอํา เภอให้ประชาสัมพั น ธ์
หน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ - โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย)
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับวัดสุทธจินดาวรวิหาร และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา จัดโครงการส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
(สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย) จึ ง ขอเชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งชาวพุ ท ธร่ ว มสวดมนต์ ข้ า มปี ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๙ – ๒๔.๐๐ น. ณ วัดใกล้บ้าน ซึ่งจัดทุกวัดในจังหวัดนครราชสีมา
- ขอเชิญส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า
แด่ พ ระภิ ก ษุ -สามเณร ในโครงการ “ผู้ ว่ า ฯ พาเยี่ ย มวั ด จั ง หวั ด นครราชสี ม า ประจํ า เดื อ นมกราคม ๒๕๕๘
ณ วัดโคกตาด ตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
ประธาน : ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณลานย่าโมด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
๖.๒ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

๓๔
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมกราคม ๒๕๕๙
• วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ ๖ บ้านหนองพรานปาน ตําบลเทพาลัย อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
• วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ ๓ บ้านหนองม่วงเหนือ ตําบลบ้านยาง
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ โดยเฉพาะนายอําเภอ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มโรคไข้เลือดออกลดลง อําเภอที่
ยังมีการระบาดมาก คือ อําเภอเมือง อําเภอสูงเนิน อําเภอพระทองคํา อําเภอขามทะเลสอ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
อําเภอครบุรี
- หมู่บ้านที่ความเสี่ยงสูง และหมู่บ้านระบาดใหม่ ต้องรีบเข้าไปดําเนินการ
ควบคุมโรค คือ บ้านคลองมะเดื่อ อําเภอโชคชัย บ้านโนนป่าติ้ว อําเภอปากช่อง บ้านทุ่งรวงทอง อําเภอหนองบุญมาก
บ้านไทรทอง อําเภอวังน้ําเขียว หมู่บ้านที่ระบาดซ้ําซากอยู่ในเขตอําเภอเมือง คือ วัดป่าสาละวัน ชุมชนมหาชัย ชุมชน
หนองตาคง หมู่บ้านที่เกิดซ้ําขึ้นอีกคือ อําเภอเมือง อําเภอโนนสูง อําเภอบัวใหญ่ อําเภอประทาย อําเภอปักธงชัย
อําเภอชุมพวง อําเภอสีคิ้ว ซึ่งจะต้องเข้าไปดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเข้มข้นต่อไป
- ทางระบาดวิทยาจะตัดข้อมูลวันที่ ๑ มกราคม เป็นเริ่มต้นปีใหม่ สิ่งที่ต้องการ
คือ อยากให้มาตรการ โดยเฉพาะหมู่บ้านเสี่ยงสูง เสี่ยงซ้ําซาก ต้องเน้นย้ํามาตรการ ๕ ป. ๑ ข. หรือ ๒ ข. ที่เพิ่มเรื่อง
ขยะเข้าไป ให้ทําทุกวันพุธ และกรณีเกิดมีผู้ป่วยขึ้นต้องออกไปควบคุมโรคอย่างรวดเร็วให้ทันการณ์ อยากให้หมู่บ้านที่
เป็นหมู่บ้านเสี่ยงของทุกอําเภอ ต้องดําเนินการตามมาตรการตลอดไป
- เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านร้าง บ้านที่ไม่มีคนอยู่ ต้องเข้า
ไปจัดการ สถานที่เด็ก ผู้ป่วยอยู่แออัด เช่น ร้านเกม ต้องเข้าไปดูแล เรื่องวัด กําแพงรอบวัดจะมีแจกันใส่ดอกไม้ไหว้
บรรพบุรุษ ต้องคว่ํา ขยะต่าง ๆ สถานประกอบการต่าง ๆ สถานที่ราชการ ซึ่งเป็นจุดอ่อน ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ
และนายอําเภอด้วย
ประธาน : ให้เราช่วยกันทุกฝ่าย มีหมู่บ้านที่มีการระบาดซ้ํา และหมู่บ้านที่มีการระบาดใหม่ ขอความกรุณาทางอําเภอ
ดูแลเป็นพิเศษ หากมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น ให้พิจารณาที่ รพ.สต. ก่อนซึ่งต้องรับผิดชอบก่อนอันดับแรก หลังจากนั้นก็
ไล่มาตามลําดับ ตรวจสอบว่ามีการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือการป้องกันหรือไม่
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : การส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งได้แจ้งทุกวัด
ไปแล้ว สาระสําคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จะฝากทางหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ได้แจ้งพี่น้องประชาชน ในเรื่อง
การรักษาศีล ๕ คิดดี พูดดี ทําดี และการเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประธาน : นายอําเภอขอให้ประสานวัดในพื้นที่จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีทุกวัด ซึ่งจะช่วยในเรื่องของเมาแล้วขับ
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าได้
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๕
ผู้แทนสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา : ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ มีการเปิดให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖๘ – ๕ มกราคม ๒๕๕๙ สามารถเข้าชมได้โดยยกเว้น
ค่ า ธรรมเนี ย ม สํ า หรั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม าขอเชิ ญ ชวนเข้ า ชมที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ ม หาวี ร วงศ์ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุวิทย์ คําดี) :
ขอขอบคุณท่านผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบ โดยเฉพาะ
ผู้อํานวยการ สตง. ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปท. ทั้ง ๓ หน่วยงาน ที่กรุณาร่วมมือในการ
ตรวจสอบและออกไปทําความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อขับเคลื่อนโครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท
เรี ย นทางนายอํ า เภอ วั น นี้ จ ะเป็ น วั น สุ ด ท้ า ย ในการกลั่ น กรองโครงการตํ า บลละ ๕
ล้านบาท ที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือส่งรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหลังจากวันนี้จะเสนออีกไม่ได้
เรื่องโครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท พื้นที่ที่มีเขตอุทยานป่าสงวนโดยเฉพาะ เช่น อําเภอ
เสิงสาง อําเภอครบุรี อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอสีคิ้ว อําเภอปากช่อง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเข้ม จะทําโครงการในพื้นที่
โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้
ฝากทางสํ า นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด นครราชสี ม า การแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง อย่ า งยั่ ง ยื น
ทางด้านความมั่นคง แม่ทัพภาคที่ ๒ กรุณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นต้นแบบโดยใช้พลังงาน
โซล่ า เซลล์ ปรากฏว่ า มี ปั ญ หาเรื่ อ งค่ า ราคากลาง ทางกองทั พ ภาคที่ ๒ จึ ง ฝากมายั ง สํ า นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
นครราชสีมาให้ช่วยดู เพราะจะเป็นต้นแบบขยายผลการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนได้
ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา : ได้มีบัญชาให้ไปหารือกับทางส่วนกลาง และกําลังทําหนังสือ
เป็ น ทางการสอบถามทางกรมพลั ง งานทดแทน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ และจะนํ า เรี ย นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมาให้ทราบต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๔ : โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท ให้ตรวจอบให้ดีก่อนจ่ายเงิน หากไม่
ถูกต้องให้แก้ไขก่อนเพื่อเป็นการป้องกัน ซึ่งจะมีการลงตรวจสอบอย่างแน่นอนจากหน่วยงาน ปปช. ปปท. และ สตง.
ให้ตรวจสอบและแก้ไขก่อนจ่ายเงิน และถ้าราคากลางไม่มีให้ใช้ราคาท้องตลาดเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน
ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา : ได้ไปประชุมนโยบายเกี่ยวกับโครงการตําบลละ ๕
ล้ า นบาท จั ง หวั ด นครราชสี มาเป็ น จั ง หวั ด แรกที่ ทํา โครงการแล้ วเสร็ จ มี การประชุ มหั วหน้ า ส่ วนราชการ กํ า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นจังหวัดที่พร้อมที่สุดในตอนนี้ ในส่วนของสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา ได้ไปรับนโยบาย
เรื่องนี้และได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าจังหวัดนครราชสีมาเรามีความพร้อม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้
กําหนดให้ทุกภาคส่วนราชการลงไปช่วย มีการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดลงไปดูแลในพื้นที่ นายอําเภอ
ได้มีการแต่งตั้งส่วนราชการลงไปกํากับดูแล แต่ในส่วนที่เป็นห่วงที่สุดเหมือนกับทางผู้อํานวยการ สตง. นําเรียนก็คือ
อย่าเพิ่งจ่ายเงิน โดยให้ตรวจสอบโครงการให้ดีก่อน เพราะกรรมการเน้นย้ําในกรณีถ้ามีการจ่ายเงินไปแล้วและหากมี
การทุจริตเกิดขึ้น เมื่อตรวจสอบพบให้ใช้กรณีเหตุอันสงสัย ตั้งเรื่องขึ้นมาโดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่กรรมการ
เน้นย้ํามาก และขอฝากทางนายอําเภอ ให้ระวังเรื่องการทําสัญญา การตรวจการจ้าง อย่าให้มีการร้องเรียนเข้ามาใน
กรณีนี้ ส่วนเรื่องการทุจริตในจังหวัดนครราชสีมามี ๓๒ อําเภอ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ เชื่อว่ามีเรื่องร้องเรียนแน่นอน
แต่เรื่องทุจริตน่าจะมีน้อย
ประธาน : ขอขอบคุณที่ทาง สตง. สํานักงาน ปปช. สํานักงาน ปปท. กรุณาจัดทีมไปให้ความรู้ในพื้นที่อําเภอต่าง ๆ
ซึ่งหวังว่าการทํางานจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๖
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา : ในช่วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาได้จัด
ผู้ต้องขังหญิงมานวดฝ่าเท้าบริการให้ผู้เดินทางฟรี ณ จุดบริการประชาชนบริเวณ สภ.คลองไผ่
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหมไทย แต่น่าเสียดายที่มี
คนไปเที่ยวชมงานน้อย และงานเทศกาลในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น งานไหม งานขนมจีนประโดก อาจมีการประชาสัมพันธ์น้อย
จึงขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
: การรําบวงสรวงย่าโม ในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อยากให้มีเด็กนักเรียนมาร่วมรําด้วย
เพราะอยากให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นซาบซึ้ ง กั บวี รกรรมของย่ า โม อาจต้ องขอหารื อกั บ ทางสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑ กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เช่น วิทยาลั ยพยาบาล มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่ งอาจจะขอให้นํานักเรีย น
นักศึกษา มาร่วมรําบวงสรวงให้รอบอนุสาวรีย์ย่าโม
ที่ประชุม : รับทราบ

.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

