รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(ประธาน)
๒

นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายสวัสดิ์

ปลื้มพันธุ์

แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายไพโรจน์

บัวน่วม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นางอัจฉรา

เคียงวิมลรัตน

แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นางปิยะฉัตร

อินสว่าง

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕

๑๑

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๑๒

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๓

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๔

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๕

นายจรัล

หอมประดิษฐ์

แทน นายอําเภอปากช่อง

๑๖

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๗

นายณัชวัน

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอสูงเนิน

๑๘

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

๑๙

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๒๐

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒
๒๑

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๒

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๓

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอโนนไทย

๒๔

นายปราโมทย์

พงษ์กระโทก

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๕

นายสุรพันธ์

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

๒๖

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๗

นายธีรพล

สกุลรักษ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๘

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๙

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

๓๐

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓๑

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๒

นายสมภพ

ณีศะนันท์

นายอําเภอเสิงสาง

๓๓

ว่าที่ ร.อ.อานนท์

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๔

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๕

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๖

นายสุทัศน์

ชัยเทพ

แทน นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๗

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๘

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๙

นายอภิชาติ

ธนะมัย

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๔๐

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๑

นายไพศาล

ผลฟัก

นายอําเภอเมืองยาง

๔๒

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๓

ร้อยโท อนุชา

ตั้งพาณิชย์

นายอําเภอพระทองคํา

๔๔

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

๓
๔๕

นายธีระพันธ์

นาควิโรจน์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๖

นายชิงชัย

โชติแสง

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๗

นายสันติ

ศรอาสา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๘

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๙

นางสาวจันทนี

พงศ์สุภาพชน

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

กระทรวงยุติธรรม
๕๐

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๑

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๒

นายนฤพันธ์

แก้วเทศ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๓

นายนิพันธ์

จําเนียรพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๔

นางฑิฆัมพร

วิเชียรเชื้อ

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๕

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๖

นายศุภากร

ประกอบวรกาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๗

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๘

นายนราธิป

บุญสุวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๙

นางสาวสิราวรรณ

วงศ์เกียรติขจร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖๐

นางช่อเพชร

สุวรรณะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๔
๖๑

นายศิริศักดิ์

คุ้มไข่น้ํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

๖๒

นางสาวภาวิณี

ธรรมศิริ

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๓

นางสาวอารยา

นามเริง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๔

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๕

พ.ต.อ.สุภากร

คําสิงห์นอก

รรท.ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๖

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๗

ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ผกก.ฝสส.๔สส.

๖๘

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๙

พ.ต.อ. กัมปนาท

ฐาตุจิรางค์กุล

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๗๐

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗๑

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๒

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

๗๓

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๔

พ.ต.ท. สัญชัย

พิสัยพัฒน์

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๗๕

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๖

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์

เทียมฟ้าพลกรัง

ผกก.สภ.คง

๗๗

พ.ต.อ. ราเชน

ไผ่เกาะ

ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๘

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๙

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๐

พ.ต.ท. อธิภัทร

ดาทวี

แทน ผกก.สภ.พิมาย

๕
๘๑

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๒

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๓

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๔

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๕

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๖

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๗

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.โนนแดง

๘๘

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๙

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๐

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์

เลิศบัวบาน

รรท.ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๑

พ.ต.ท. ปรีชา

สารถี

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๒

พ.ต.ท. ไพรัตน์

คุ้มแวง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๓

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

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.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๗

พ.ต.ท. อรพล

โคตรโนนกอก

แทน ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

๙๘

ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

๙๙

พ.ต.อ. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

๑๐๐ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑0๑ นางสาวอํานวย

เขื่อนสันเทียะ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑0๒ นายวี

จารุรักษา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงอุตสาหกรรม

๖
กระทรวงพาณิชย์
๑0๓

นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

10๔

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

๑0๕ นายสุวิทย์

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑0๖ นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

10๗ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๐๘ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๐๙ นายธนณัฏฐ

สากระสันต์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๐ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๑ นายศราวุธ

สุขมาก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๒ นายวรศักดิ์

อินทร์รัช

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑1๓ นางณัฏฐา

ศิริผล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
๑1๔

ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์

กองเมืองปัก

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๑๕

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑1๖

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๗

ผศ.วิชยุทธ

จันทะรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๑๘

นางมัชญา

โคว้วารินทร์

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๙

นายรณชัย

สุขสมบูรณ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๐

นางเพชรา

จําเนียรกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๗
๑๒๑

นายสุเทพ

พวงเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑2๒

นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

12๓

นายแดง

จันทรวิวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

๑2๔

นายศุภพงษา

จันทรังษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑2๕

นายพีระพงศ์

สุรเสน

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗

๑๒๖

นางสาวพินิจ

กรินท์ธัญญกิจ

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

๑2๗

นายบุญยง

ครูศรี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑2๘

นางพรศรี

อินทร์ช่าง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๒๙

นายมิตรจิตร

ทะโรงอาด

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๐

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๑

นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๒

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๓

นางอรุณ

อารี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

๑3๔

นางโชติยา

กังศานนท์

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑3๕

นายสฤษณพงศ์

เครื่องกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา

๑3๖

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑3๗

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑3๘

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๓๙

นายอนันต์

เพียรเกาะ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๘
๑๔๐

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๔๑

นายศราวุธ

ศรีหาบุญทัน

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๒

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๓

นายโกศล

พงษ์พานิช

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๔

นายสิทธิชัย

พุฒกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑4๕

นางสาวภัคพิศุทธิ์

คลังกูล

รก.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑4๖

นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๗

นายนภสิทธุ์

บุญล้อม

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๔๘

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๙

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๐

นางเอมอร

ศรีกงพาน

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๑

นายจํารัส

คชศิลา

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๒

นายสมจิตร

ธีระบุญัยกุล

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓

นายไตรสรวิชญ์

ศิริรัตน์มานะวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔

นางกนกอร

รัตนพันธุ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๕

นายสุบรรณ

บุตรศรีภูมิ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖

นางจีรนุช

เพียรดี

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

รก.ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘

นางสกาวัตน์

สัตพงศ์ทิพย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๕๙

นายประหยัด

กมลพัฒนะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘

๑๖๐

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๙
๑๖๑

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๒

นายเทพฤทธิ์

มาลาวัลย์

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๓

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๔

นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๖๕

นายนิพนธ์

บุญมี

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๖๖

นางกาญจิฎาภา

วีระภักดี

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์หม่อนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

๑๖๗

นายอภิสิทธิ์

พิประโคน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

๑๖๘

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๖๙

นายจักรพรรดิ์

วุ้นสีแซง

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๐

นายอานนท์

เพ็ชรอุดม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๑

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๒

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๓

นายกฤษฎา

วรสถิตย์

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๗๔

นางวนิดา

พรโสภิณ

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑7๕

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๖

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๗๗

นายศักดิ์สุต

แสงแก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา

๑๗๘

นางสาวสุทธจิราติมา

สุทธชนะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

๑๗๙

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

1๘๐

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

๑๐
1๘๑

นายโกมล

อินทนุพัฒน์

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา สวนยาง

กระทรวงการคลัง
๑๘๒

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๓

นายมีชัย

ทองคํา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๔

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑8๕

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑8๖

นายบุรินทร์

ประภาพรสุข

แทน สรรพากรภาค ๙

๑๘๗

นายกําพล

วิทยาอนุมาศ

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๘๘

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๘๙

นายสําราญ

เมืองนิล

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๐

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๑

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๒

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๓

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

1๙๔

นายศุภชัย

เอี่ยมแย้ม

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

1๙๕

นางวิมลมาน

สุวรรณรัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

1๙๖

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๙๗

นายจักรี

สิงคเสลิต

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

๑๙๘

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๙๙

นายชิตพล

เหล่าอัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๐

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๑๑
๒๐๑

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๒

นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๓

นายสุรินทร์

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔

นายกิมสูนย์

ค้อนผา

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

กระทรวงกลาโหม
๒๐๕

พันโท บํารุงพงศ์

ยํายวน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๐๖

พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)

๒๐๗

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

2๐๘

นางสาวสุพรรณ

พันธุ์พยัคฆ์

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๐๙

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๐

นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๑

นางไพรินทร์

เสียนขุนทด

แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๒

นางเนาวรัตน์

จงหมื่นไวย์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๓

นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๔

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

2๑๕

นายเกียรติศักดิ์

ทราลร

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

๑๒
2๑๖

นางนวลพรรณ

สุภาพ

แทน หัวหน้าสนง.เคหะชุมชนนครราชสีมา

๒๑๗

นายวัชรินทร์

วรธงไชย

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘

นายสุนทร

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๑๙

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑

นายอิทธิ

คงวีระวัฒน์

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒

นางนพรัตน์

จันธนะสมบัติ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๓

นายบรรทม

อมรพิพัฒน์

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา

๒๒๔

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๕

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๖

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๗

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๘

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

2๒๙

นายเติมศักดิ์

บุญชื่น

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๓๐ นางภาวนา

ประจิตต์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๓๑ นางสาวธีรารัตน์

ร่มรื่น

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๒ นายมนตรี

ปิยากูล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๓ นางสาวปริยากร

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ

๑๓
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๔ นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๕ นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.

๒๓๖ นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๓๗ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๓๘ นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๓๙ นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๔๐ นายจักรี

สร้อยมาก

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๑ นายสมเกียรติ

อินทรสถิต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๔๒ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓ นายพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๔๔ นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๕ นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒๔๖ นายชุตินธร

พงศืไพโรจน์

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๔๗ นายศิริชัย

วิริยพงศ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๘ นางปิยมน

คุ้มภัย

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๔๙ นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๐ นางสาวศิริลักษณ์

เพียกขุนทด

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๕๑

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ

นายสานิต

๑๔
2๕๒ นายพลชัย

สิริวัฒนากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 7

เนียมสาคร

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภาคเอกชน
2๕๓

นางสาวลัญชนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๔ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๕๖ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๕๗ นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๕๘ นางนงคราญ

สุคนธสาคร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

2๕๙ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๖๐ นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

๒๖๑ นางนงคราญ

สุคนธสาคร

แทน ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๒

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๔

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม
1
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว)

ติดราชการ

๒

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕
๔

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว

ติดราชการ

๕

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ติดราชการ
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๘
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ติดราชการ

๙

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติสาขาพิมาย

ติดราชการ

๑๐

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๑

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.ปากช่อง

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.สีคิ้ว

ติดราชการ

๑๔

ผกก.สภ.ครบุรี

ติดราชการ

๑๕

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

ติดราชการ

1๖

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

1๗

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๘

สว.กก.๒บค.ส.๑

ติดราชการ

1๙

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

๒๐

ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

ติดราชการ

๒๑

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๒

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง ติดราชการ

๒๓

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข่าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๑๖
๒๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

ติดราชการ

๓๑

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๓๒

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๓๖

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๘

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๗

หัวหน้าสํานักงาน กฟฝ.

ติดราชการ

๑๗
๔๘

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

ติดราชการ

๕๔

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๗

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)

ติดราชการ

๕๘

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

ติดราชการ

๖๐

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๖๒

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๖๕

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๖

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๗

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๖๘

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๙

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๗๐

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๑

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘
๗๒

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๗๓

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานสนับสนุนการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปิดป้ายอาคาร “สิริวิทยาทร”
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา)
 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุขานารี ในโอกาสได้รับเหรียญทองวิทยาศาสตร์
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
(โรงเรียนสุขานารี)
: โรงเรียนสุขานารี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๑๓ “International Mathematics
and Science Olympiad 2016 (IMSO 2016)” จํานวน ๑ คน คือ เด็กชายชัชพิมุข ลือขจร นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จํานวน
๓๗๓ คน โดยแข่งขันวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๐๘ คน ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน ๓๓ คน จาก ๒๒
ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้รับรางวัล ๑๑ เหรียญทอง ผลการแข่งขัน เด็กชายชัชพิมุข ลือขจร ได้รับรางวัลเหรียญ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบัน เด็กชายชัชพิมุข ลือขจร กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ มอบริบบิ้นสีดําไว้อาลัย เพื่อให้
จังหวัดแจกจ่ายให้ประชาชน
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน ที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เดอะมอลล์ น ครราชสี ม า นายวิ เ ชี ย รจั น ทรโณทั ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ย้อนรอยการเสด็จพระราชดําเนินมาจังหวัดนครราชสีมา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ
ปีที่ ๖๑ และชมชุดพระราชอาสน์ที่ใช้เป็นที่ประทับใน ๓ รัชกาล การฉายภาพยนตร์สารคดี การเสด็จพระราชดําเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

๑๙
วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู มิพ ลอดุ ย เดช โดยมี พ่ อค้ า นั กธุ รกิ จ และประชาชนชาวจั ง หวั ด นครราชสี ม า ร่ วมอุ ปสมบท จํ า นวน 90 คน
วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ลําห้วยยาง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 10 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการจัดทําฝาย ตามแนว
พ่อหลวงสู้ภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะ
เกิดขึ้น ในปี 2560 โดยการจัดทําฝายแบบประชารัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้ง 32 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 6 พฤศจิกายน พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือ
ชาวนาแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํา ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 21 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิด
โอกาสให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ 32 อําเภอ ของจังหวัดได้มีโอกาสขยายช่องทางจําหน่ายผลผลิตข้าวสาร และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการสามารถจําหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา นําคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจาก 24 สถาบัน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กว่า 1,000 คน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที และร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน เพื่อ
ทําความดีถวายพ่อ ในกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน นายพี ร พงค์ สุ ร เสน ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 นครราชสีมา ได้นําคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรี ย นอนุ บ าลสุ ริ ย าอุ ทัย พิ ม าย อ.พิ ม าย จ.นครราชสี ม า กว่ า 1,600 คน ประกอบพิ ธี ถ วายความอาลั ย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ร่วมกันลงนามถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ ไทย อยู่ในรูปหัวใจ เพื่อแสดงถึงความอาลัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน พันโท ธวัชชัย กาจหาญ ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
นํากําลังพลจํานวน 20 นาย ร่วมกับชาวบ้านและผู้นําชุมชน ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้มีรายได้น้อย
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ที่แปลงนาบ้านโค้งตะคร้อ หมู่ 6 ตําบลหนองบัวละคร อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน ที่ ห อประชุ ม เปรมติ ณ สู ล านนท์ ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา
วางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดา
แห่งฝนหลวง
วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน ที่ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา เป็ น ประธานในพิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสมาพั น ธ์ ไ ร่ มัน สํ า ปะหลั ง แห่ ง
ประเทศไทย กับ โรงงานทีพีเค เอทานอล ตามโครงการเชื่อมโยงตลาดมันสําปะหลังสู่อุตสาหกรรมเอทานอล เพื่อรับซื้อ
มันสําปะหลังจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นําไปผลิตเป็นเอทานอลป้อนสู่ตลาด
วัน ที่ 18 พฤศจิ กายน หม่ อมหลวงปุ ณฑริ ก สมิ ติ ปลั ด กระทรวงแรงงาน เป็ น ประธานเปิ ด
“โครงการ พลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการในการสู้รบและผู้สูงอายุมีงานทํา มีอาชีพ” พร้อมลงนามความร่วมมือ
ด้านการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และทหารปลดประจําการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความ
พิการร่ วมกั บกองทั พภาคที่ 2 จั ง หวั ด นครราชสีมา และมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ณ อาคารสุ รสั มนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วั น ที่ 20 พฤศจิ กายน ที่ บ ริ เ วณหน้ า ที่ ว่า การอํ า เภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพ่อหลวง
พร้อมร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปพระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร. ชื่ออําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความอาลัย และด้วย
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๐
วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน ที่ ส โมสรร่ ว มเริ ง ไชย ค่ า ยสุ ร นารี อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า พลโท
ไชยอนั น ต์ จั น ทรณานุ รัก ษ์ ผู้ อํา นวยการวิ ทยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั กร สถาบั น ป้ องกั น ประเทศ นํ า คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 59 เดินทางมาศึกษาดูกิจการและศึกษา
ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2559 โดยเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมา
รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 2 และจังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพ
ภาคที่ 2 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการให้การต้อนรับ
วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน ที่ บ ริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย์ ท้ า วสุ ร นารี อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทหาร ตํารวจ พ่อค้า
ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงออกถึงความอาลัย และประกาศความจงรักภักดี
ร่วมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์
300 รู ป ร่ วมกั น ร้ อ งเพลงชาติ แ ละเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี ปฏิ ญ าณตนเพื่ อชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน ที่ โ รงเรี ย นบ้ า นหลั ก ร้ อ ย อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า นายวิ เ ชี ย ร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการให้กับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่วัดประมวลราษฎร์ ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา พระราชสีมาภรณ์
รักษาการณ์เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานฝ่ า ยฆราวาส เป็ น ประธานในโครงการบรรพชาอุ ป สมบท ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสสวรรคต ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) จํานวน 89 รูป
ประธาน : ขอบคุณสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและคณะ สวท. ทุกท่าน ที่ช่วยกันทําข่าวมาเผยแพร่ เรายังมี
กิจกรรมอีกมากมายของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ซึ่งหากแต่ละหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมอะไร
ก็ให้แจ้งมายังสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อไปทําข่าว และจะได้นํามาเผยแพร่ให้ได้รับทราบทั่วกัน
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ เดือนที่แล้วไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจาก
ติดราชการที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้มีโครงการหารายได้เพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมูลนิธิฯ ได้นําผลิตภัณฑ์มาจําหน่าย
ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ จึงขอเชิญร่วมอุดหนุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายพีรพงศ์ สุรเสน ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
๒) นายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๓) นายสุชาติ วิชชาวุธ ตําแหน่งแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
๔) นายธนสุนทร สว่างสาลี ตําแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
๕) นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร ตําแหน่งพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๑
๖) นายสําราญ เมืองนิล ตําแหน่งธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
๗) นายสิทธิชัย พุฒกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสระแก้ว
๘) นางอัจฉรา จงจิตต์พิสมัย ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักบริหารบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๙) นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ ตําแหน่งนายอําเภอครบุรี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๐) นายสมภพ ณีศะนันท์ ตําแหน่งนายอําเภอเสิงสาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๑๑) นายอภิชาต ธนะมัย ตําแหน่งนายอําเภอวังน้ําเขียว
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
๑๒) นายธีรพล สกุลรักษ์ ตําแหน่งนายอําเภอห้วยแถลง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
๑๓) นายนฤชา โฆษาศิริวิไลซ์ ตําแหน่งนายอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอปักธงชัย
๑๔) นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ตําแหน่งนายอําเภอปักธงชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโนนไทย
๑๕) นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ตําแหน่งนายอําเภอโนนไทย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอครบุรี
๑๖) นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ตําแหน่งนายอําเภอพิมาย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสูงเนิน
๑๗) นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ตําแหน่งนายอําเภอสูงเนิน
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเสิงสาง
๑๘) นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ ตําแหน่งนายอําเภอหนองบุญมาก
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองยาง
๑๙) นายศักรินทร์ เสมหิรัญ ตําแหน่งนายอําเภอลําทะเมนชัย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอบัวใหญ่
๒๐) นายอรุณ เมฆฉาย ตําแหน่งนายอําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอโชคชัย
๒๑) นายไพศาล ผลฟัก ตําแหน่งนายอําเภอเมืองยาง
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอด่านขุนทด
๒๒) ร้อยโท อนุชา ตั้งพาณิชย์ ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม จ่าจังหวัดนครราชสีมา
๒๓) นายสนอง มะลัยขวัญ ตําแหน่งนายอําเภอเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๒๔) นายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๒๕) ว่าที่ ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก ตําแหน่งนายอําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๒
แนะนําตัวเพิ่มเติม
นางวิมล สุวรรณ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา
ประธาน : ยินดีต้อนรับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนและนายอําเภอ และหวังว่าทกท่านจะมีความสุขและประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานที่จังหวัดนครราชสีมา โคราชเป็นจังหวัดใหญ่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถมากหน่อยในการที่
จะช่วยพี่น้องประชาชน เราทํางานอาจจะเครียด แต่เรื่องส่วนตัวจะง่ายมาก เรื่องการโทรศัพท์เข้าหา ขอความกรุณา
หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ช่วยเปิดดูไลน์ด้วย เนื่องจากบางครั้งการโทรศัพท์หาโดยตรงอาจไม่สะดวก และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบด้วย แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะเข้าไลน์ส่วนตัว ขอบคุณผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารของสํานักงานตํารวจ มีการทํางานด้วยความเข็มแข็งและตั้งใจ
ที่ได้เข้าไปอยู่ในห้องของ สปก. ได้เห็นกิจกรรมของพี่น้องตํารวจ บางครั้งกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับส่วนราชการอื่น ก็จะ
ยกมาแจ้งให้หน่วยอื่น ๆ ได้ทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : นโยบายรัฐบาลที่ต้องเน้นย้ํา และรัฐบาลยังคงให้ความสําคัญมาโดยตลอด
เรื่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สําคัญคือเรื่อง
การดูแลในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องของการดูแลเจ้าหน้าที่ เรื่องของสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ต้องมีความ
ระมัดระวัง ต้องดูแลปกป้องและเทิดทูน กิจกรรมก็มีการจัดเรื่อย ๆ การปกป้องคือช่วยกันสอดส่องกิจกรรมอะไรที่
ไม่เหมาะสม หน่วยงานต่าง ๆ การทําป้ายไวนิลต่าง ๆ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวรรคต จะครบ ๕๐ วัน แล้ว ป้ ายต่าง ๆ ที่ติดตั้ งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุ ณต่าง ๆ บางทีก็เกิดการ
หลุดรุ่ย ไม่สมพระเกียรติ จึงขอให้ช่วยดูในหน่วยงานของตนอีกครั้ง ผ้าขาว ผ้าดํา ที่ผูกไว้ เวลาผ่านไป ฝนตก ลมพัด
ก็เกิดการหลุดรุ่ย ไม่สมพระเกียรติ และการจัดกิจกรรมการลงนามแสดงความอาลัยต่างๆ ต้องดูให้เรียบร้อย และช่วย
สอดส่องสายตา ปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เรื่องจากการโพสต์ต่าง ๆ
ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการโพสต์เรื่องราว เรื่องคลิปต่าง ๆ ในแต่ละวันสื่อทุกช่องจะมีช่วงของการเสนอคลิปต่าง ๆ
พี่น้องประชาชนจะมีการบันทึ กคลิปไว้ตลอด และพยายามนําคลิ ปออกไปฟ้องกับสื่ อ สื่อก็ยินดี ที่จะนํ าไปเผยแพร่
เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของการทํางานให้ดีด้วย ต้องระมัดระวัง และช่วยดูสื่อออนไลน์
ที่ไม่เหมาะสม
เรื่องยาเสพติด เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต้องพูดในทุกโอกาส ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องการต่อต้านยาเสพติด ต้องพูดให้เห็นความสําคัญและต้อง
ลงมือ
ดําเนินการ
เรื่องการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่องสถานบริการ เรื่องแรงงานต่างด้าว ทางรัฐบาล
ให้ความสนใจมาก มีการประชุมเรื่องของแรงงานต่างด้าว เรื่องการค้ามนุษย์ เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งก็พยายามจะเข้า
ร่วมประชุมเองทุกครั้ง จึงขอฝากทุกท่านว่าเรื่องเหล่านี้ยังเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ฝากทางสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ตํารวจ นายอําเภอ รูปแบบที่เรากังวลคือการนําหญิงชาวต่างชาติมาค้าประเวณี
ต้องระมัดระวังด้วย ต้องระวังเรื่องนําหญิงและเด็กมาค้าประเวณี ต้องมีการตรวจตราเป็นระยะๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
เราไม่ได้มีการละเลย และฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามทํางานร่วมกันด้วย
เรื่องสถานบริการ ทางอําเภอ ตํารวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดู เรื่องแรกที่ต้องดูคือ
การเปิด-ปิด ตรงเวลา เรื่องที่ ๒ คือปล่อยให้เด็กเข้าไป หรือมีอาวุธเข้าไป เรื่องที่ ๓ เสียงดัง เมื่อพี่น้องประชาชน
ร้องเรียนว่าสถานบริการเสียงดัง ให้ไปดู ตั้งคณะกรรมการออกไปสอบถามพี่น้องประชาชนโดยรอบว่า เสียงดังจริง
หรือไม่ เสียงดังช่วงไหน หากแก้ปัญหาแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่ามีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะมีคําสั่ง คสช. ใน
เรื่องนี้เป็นการเฉพาะ จึงขอให้ช่วยดูแลด้วย

๒๓
เรื่ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารประชุ ม เรื่ องการป้ อ งกั น
ปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า พื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีการลักลอบตัดไม้พะยูงอยู่หลายพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ
ทั บ ลาน ป่ า ปากช่ อ งหมู สี บริ เ วณอํ า เภอสู ง เนิ น อํ า เภอสี คิ้ ว ซึ่ ง จะต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยจะขอให้
พลตรี อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จว.นม. เป็นแม่งานในเรื่องนี้ ฝากให้เป็นผู้ขับเคลื่อนประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ช่วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ รอง ผอ.รมน.จว.นม. ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดี
และเรื่องการแก้ไขปัญหาวังน้ําเขียว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจะต้องมีการนัดประชุม
เรื่องภัยต่าง ๆ ภัยแล้ง น้ําท่วม ไฟป่า หมอกควัน เป็นเรื่องที่ต้องฝากให้ดูแลเรื่องภัยแล้งปีนี้
เน้นไปที่ทางอําเภอจะต้องทําฝายป้องกันน้ํา หลักการคือจะต้องไม่ให้มีการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเกิดขึ้นใน
จัง หวั ด นครราชสี มา พื้น ที่ ไหนที่ จะประสบปั ญหาภั ย แล้ ง นายอํ า เภอจะต้ องทราบก่ อน ประชุ มกํ า นัน ผู้ ใหญ่ บ้า น
ทุกเดือนให้ถามว่าพื้นที่ไหนจะเกิดปัญหาน้ําหมด ต้องทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเดือน เรามีอุปกรณ์พอที่จะแก้ปัญหาได้
อย่าปล่อยให้ขาดน้ํา ฝากทางการประปาด้วยว่าต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าเป็นเดือน อย่าแจ้งกระชั้นชิดเพราะจะหาน้ําให้
ไม่ได้ ทางเทศบาลนครนครราชสีมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมีการตามเรื่องน้ําประปามาโดยตลอด ทางอําเภอต้องมี
การกันฝายให้ชาวบ้านใช้น้ําจากฝายไปก่อน เอาน้ําจากฝายเข้ามาเก็บในบ่อประปาให้เต็ม ใช้น้ําจากฝายให้หมดก่อน
เมื่อหมดฝายจึงใช้น้ําที่เก็บไว้เป็นลําดับต่อไป ต้องบริหาร ต้องบอกพี่น้องประชาชน การตั้งงบประมาณเรื่องการปั้นโอ่ง
น้ํา อยากให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเสนอโครงการเรื่องปั้นโอ่ง เพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีโอ่งน้ําไว้เก็บน้ํากันแล้ว เพราะมี
ระบบประปาหมู่บ้าน เมื่อประปาหมู่บ้านไหนเสี ยชาวบ้ านก็ไม่ มีน้ําใช้ เพราะไม่มีโอ่งเก็บน้ํา จึ งต้องรื้ อฟื้นเรื่ องโอ่ ง
กลับคืนมา นายอําเภอต่าง ๆ ขอให้ช่วยกันดูด้วย เมื่อถึงเดือนเมษายน ฝายที่เรากั้นเสร็จ น้ําไม่มีแล้ว ขอให้ไปรื้อฝาย
ขึ้นมา ปีหน้าเอาลงไปกั้นใหม่ก็อาจจะใช้ได้ประมาณ ๒ ปี
เรื่ อ งพื ช ฤดู แ ล้ ง ทางเกษตรจั ง หวั ด ขอความกรุ ณ าว่ า เราจะให้ พี่ น้ อ งประชาชนปลู ก ข้ า ว
นาปรังไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ให้ปลูก แต่จะเปลี่ยนเป็นพืชฤดูแล้ง โดยเฉพาะลุ่มน้ําลําตะคองกับลุ่มน้ําลําพระเพลิง ซึ่งมีน้ําน้อย
ทุกครัวเรือนต้องไม่มีการปลูกข้าวนาปรัง แต่จะไปปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน จะมีเมนูให้ เช่น ข้าวโพด ผัก ผลไม้ต่าง ๆ
เราจะทําอย่างไรให้โคราชเป็นเมือง Green City การใช้สารเคมีให้น้อยลง อยากให้เก็บตัวเลขมาดูว่าในแต่ละปีใช้
สารเคมีเท่าไร ทําอย่างไรที่จะมุ่งไปเกษตรสีเขียวให้มากที่สุด ลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุด ขอฝากทางเกษตรจังหวัด
ไว้ด้วย พืชฤดูแล้งก็ควรปลอดสารเคมีด้วย และให้รู้ว่าเกษตรกรจะปลูกพืชอะไรแทนการปลูกข้าว และพี่น้องภาคส่วน
ต่าง ๆ ให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรด้วยว่าขอให้ปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนข้าวที่มีรายได้ดีกว่า
เรื่ อ งประชารั ฐ เป็ น เรื่ องที่ รัฐ บาลเน้ น ย้ํ า มาอี กเรื่ องหนึ่ ง ขณะนี้ ได้ มีการระดมทุ น ได้ ทุน มา
๔ ล้านกว่าบาท หลักการ คือจะมีภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้บริหารบริษัทประชารัฐ โดยใช้เงินทุนที่เราระดมหุ้นกันขึ้นมา
แล้วจะไปดําเนินกิจกรรมใน ๓ กลุ่ม กลุ่ม ๑ เรื่องการเกษตร กลุ่ม ๒ เรื่องการแปรรูป กลุ่ม ๓ เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน
ขอให้สํานักงานพัฒนาชุมชนประสานกับทางกลุ่มด้วยว่า ต้องให้มีความชัดเจนว่าจะทําอะไรใน ๓ กลุ่มนี้ และวางแผน
ว่าแต่ละกลุ่มจะทําอะไรบ้าง โดยใช้เงินที่เราระดมทุนขึ้นมา การท่องเที่ยวชุมชนเห็นว่าจะเป็นที่อําเภอปักธงชัยกับบ้าน
ปราสาท จริง ๆ อยากเสนอที่ด่านเกวียนเพราะมีชื่อเสียงมานาน และมีวัสดุอุปกรณ์ มีลูกเล่นเยอะแยะ แต่ตอนหลังร้าง
ลาไป อยากให้ ประชารั ฐเข้ าไปร่ วมกั บท่องเที่ ย วไปดูว่า จะฟื้น ด่ านเกวี ย นได้ อย่ า งไร ไปร่ วมกั น จัด งานด่ านเกวี ย น
ท่องเที่ยวด่านเกวียนให้เป็นงานระดับจังหวัด ฝากทางท่องเที่ยวด้วยว่าอยากให้มีการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา เพราะจังหวัดเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมาก ที่ผ่านมาผู้ประกอบการจัดงานกันเอง บางจังหวัดมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเดียวพอถึงปีก็เปิดเป็นเทศกาลท่องเที่ยว เช่น จังหวัดชัยภูมิ แต่โคราชเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะ แต่ดูเหมือน
กระจัดกระจาย ไม่มีอะไรโดดเด่น ซึ่งน่าจะมีการจัดเป็นเทศกาล ฝากทางท่องเที่ยวด้วยเรื่องการไปเปิดตัว ดูว่าแต่ละ
สถานประกอบการจะมีโปรแกรมอะไรบ้าง ไปช่วยเขาโฆษณา จะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวได้มาก
เรื่องศูนย์ดํารงธรรม มีศูนย์ดํารงธรรมระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ขอความกรุณาให้มีทหารกับ
ตํารวจ หมุนเวียนเข้าไปนั่งปฏิบัติหน้าที่ประจําที่ศูนย์ดํารงธรรมด้วย อําเภอก็จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมแล้ว ขอความกรุณา
ทางผู้กํากับการสถานีตํารวจ ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจหมุนเวียนไปนั่งที่อําเภอด้วย เมื่อมีการร้องเรียนขึ้นมา ชาวบ้านเห็นมี
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ทั้งตํารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ชาวบ้านจะมีความมั่นใจมาก ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เดือดร้อนมา
ร้องเรียนจํานวนมาก ฝากให้การสนับสนุนศูนย์ดํารงธรรมระดับจังหวัดและระดับอําเภอด้วย
เรื่องการรักษาความสะอาด เรื่องขยะ เรื่องผักตบชวา รัฐบาลให้ความสําคัญมากในเรื่องนี้ เรื่อง
ขยะ ขอชมเชยว่าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีความสะอาดมากกว่าหลาย ๆ เทศบาล ขยะมีน้อย เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร ที่มีการจัดเก็บขยะในช่วงเช้า ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะมีการทําบุญ
ปัญญาสมวาร จะมีการแจกข้าว ซื้อข้าวช่วยชาวนาและจะแจกให้ผู้มีรายได้น้อย จะแจกผู้กวาดขยะของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประมาณ ๓๘๐ คน ๆ ละ ๕ กิโลกรัม คนเหล่านี้ช่วยดูแลบ้านเมืองให้สะอาดมีความเรียบร้อยดีมาก และ
ประกอบกับคนโคราชมีวินัยพอสมควร ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเราคงไม่สะอาดขึ้น
ขอความกรุณาในระดับอําเภอ ในเขตชุมชนต้องสะอาด ในระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการช่วย
เป็นสายตรวจเรื่องความสะอาดด้วย หากพบเจอตรงไหนที่ไม่สะอาดช่วยไลน์ให้ด้วยจะได้แจ้งทางเทศบาล
บริ เ วณสะพานข้ า มลํ า ตะคอง ทางไปโรงพยาบาลมหาราช ติ ด กั บ โรงเรี ย นสุ ร นารี วิ ท ยา
ให้ประสานกับแขวงการทาง ให้มีการตัดต้นไม้ที่รกรุงรังออก จะมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม และฝากดูเรื่องขยะของ
หน่วยงาน ขอให้ทํา ๕ ส ทุกวันพฤหัสบดี
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้ความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
อําเภอจะต้องมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นตัวอย่าง และโครงการพระราชดําริ จะต้องกลับมาดู สัปดาห์หน้าจะมีการ
ประชุมว่าโครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีอะไรบ้าง เรามี ๘๐% เป็นเรื่องแหล่งน้ํา ก็จะมาดูว่า
แหล่งน้ํานี้ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องทําโครงการต่อ ถ้าได้ก็ต้องมาดูว่ามีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้วยหรือไม่
ทุกอําเภอต้องมีที่โชว์สําหรับดูงานในเรื่องนี้
เรื่ อ ง CCTV
พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้มีการสํารวจ CCTV ซึ่งเราได้แจ้งทางอําเภอแล้ว ขอความกรุณาทางตํารวจได้ร่วมให้
ข้อมูลด้วย ทางท้องถิ่นได้ให้ข้อมูลด้วย ตรงไหน CCTV มีแล้วใช้ได้ ใช้ไม่ได้ เขาจะสํารวจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่องความโปร่งใส ความสุจริต ในการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ บางครั้งการดําเนิน
โครงการอาจผิดระเบียบในเรื่องการใช้จ่ายเงิน แต่ที่สําคัญอย่าให้เกิดการทุจริต ให้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้คนเข้า
มาแข่งขันเยอะๆ เป็นการประหยัดเงินของทางราชการ และในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันการทุจริตได้ด้วย
โครงการหมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งจังหวัดนครราชสีมา มี ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ คาดว่า
วันนี้จะอนุมัติทั้งหมด ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ โครงการเหล่านี้ขอความกรุณานายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการได้ช่วยกัน
ผ่านไปก็ไปตรวจสอบได้ สามารถเรียกดูได้ โครงการมีทั้งหมด ๔,๐๒๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๓๔ ล้านบาท
การดําเนินโครงการจะอยู่ที่หมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินการ วันนี้มีการอนุมัติมาแล้ว อําเภอบัวใหญ่ อําเภอขามทะเลสอ
อําเภอโชคชัย และอําเภอเทพารักษ์ จํานวน ๘๙ ล้านบาท การอนุมัติทางจังหวัดจะโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน และ
หมู่บ้านจะตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินงาน ทั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้าง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการเบิก
จ่ายเงิน อยู่ในระดับหมู่บ้านทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะไม่มีมายุ่งเกี่ยวกับทางราชการระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จะไม่มี
คนไปเรียกร้องเงินทองต่าง ๆ ถ้าไม่เช่นนั้นถือว่าเป็นการไปหลอกลวง ต้องแจ้งข่าวเข้ามา ฝากทางตํารวจช่วยสอดส่อง
ดู แ ลเรื่ อ งนี้ ใ ห้ ด้ ว ย เงิ น จะไปลงที่ ห มู่ บ้ า น จะมี ค ณะกรรมการในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น คณะกรรมการตรวจรั บ งาน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอุบัติเหตุ อุบัติภัย ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้ว เราจะต้องควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย ได้ขอให้
ทางการรถไฟ ว่าเรามีจุดพาดผ่านตัดรถไฟกับรถยนต์จํานวนมาก ขอให้การรถไฟช่วยออกแบบว่าถ้าท้องถิ่นจะช่วยใน
การทําป้ายต่าง ๆ จะต้องมีขนาดเท่าไร ห่างจากทางรถไฟระยะเท่าไร เพราะถ้าเราไปติดป้ายและหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ก็จะเป็นสาเหตุที่ทางรถไฟบอกว่าเป็นเพราะป้ายที่ไปติดไว้ เพราะฉะนั้นจึงขอให้การรถไฟทําแบบป้าย แล้วจะส่งให้
ท้องถิ่นต่าง ๆ และฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าพี่น้องที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ รถติดมากอยู่แล้ว ตั้งแต่
มวกเหล็กมากลางดง บริเวณลําตะคอง บริเวณบายพาสสีคิ้ว รถจะติดมาก ทําอย่างไรจะให้เขาเลี่ยงไปใช้ที่สระบุรี

๒๕
หากมี ญาติ พี่น้ องก็บอกให้เ ลี่ย งไปทางสระบุ รี ไม่ต้ องผ่า นโคราช คนที่ จะไปจั งหวัด ชั ยภู มิ วิ่ง มาถึ งด่ านชั่ งน้ํ าหนั ก
สามารถออกไปทางวอหยาดได้เลย ฝากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ
ฝากให้ช่วยรณรงค์สวมหมวกกันน็อคด้วย คนโคราชใช้หมวกกันน็อคประมาณ ๗๐% เท่านั้นเอง
เป็นตัวเลขที่น้อยมาก ส่วนราชการต้องช่วยแจ้งบุคลากรกรในสังกัดด้วยว่าให้สวมหมวกกันน็อค เมื่อเจอด่านก็จะรอ
ถ่ายคลิปกันกลายเป็นเรื่องสนุกสนาน ทาง ปภ.จังหวัด ให้จัดทําป้ายรณรงค์สวมใส่หมวกกันน็อคด้วย
เรื่องการออกกํ าลังกายในวันพุ ธ เป็น นโยบายออกมาใหม่ เราจะพิจารณากันอีกที ว่าจะจั ด
กิจกรรมออกกําลังกายกันวันไหน ควรจะมีการจัดมหกรรมการออกกําลังกายกันซักวันหนึ่ง
ขอให้เน้นเรื่องนโยบายรัฐบาล และการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขอให้ช่วยเร่งรัดและเน้นเรื่องความถูกต้อง ฝากให้ดูไลน์ให้มาก กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะเป็นไปตามปกติ เรื่องสภากาแฟ
เรื่องจังหวัดเคลื่อนที่ เรื่องกิจกรรมต่าง ๆ เพียงแต่ละลดการละเล่นลง ลดการเล่นหวือหวา หยาบคาย ต่าง ๆ ในที่
สาธารณะ
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) :
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
จังหวัดกําหนดจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเช้า มีพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เริ่มเวลา
๐๗.๐๐ น. โดยนิมนต์พระสงฆ์ จํานวน ๑๘๙ – ๒๐๐ รูป มารับบิณฑบาต ๑๐ สาย จะมีการตั้งโต๊ะเป็นแนวยาวให้
ประชาชนจัดวางข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จะรับบิณฑบาตสายหนึ่งประมาณ ๑๕-๒๐ รูป คาดว่าจะมีผู้มาร่วมพิธี
ประมาณ ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ คน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทําบุญตักบาตร การแต่งกายชุดปกติขาว ไว้ทุกข์ เสร็จพิธี
ทําบุญตักบาตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะแจกข้าวสาร ตรงบริเวณศาลาไทย ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
การประกอบพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในเวลา ๑๐.๐๐ น. และพิธีสวด
พระอภิธรรม ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ในเวลา ๑๕.๕๒ น. การแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์
ประธาน : ช่วงเช้าเป็นพิธีทําบุญตักบาตรที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ และพิธีสวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๕.๕๒ น. สํ า หรั บ การ
สวดพระอภิธรรมที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร เวลา ๑๙.๐๐ น. ยังคงเหมือนเดิม จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีโดย
พร้อมเพรียงกัน
การเดินทางไปสักการะพระบรมศพ จังหวัดได้จัดไปแล้ว ๒ ชุด ซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และครั้งต่อไปวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สําหรับการเป็นเจ้าภาพมีการเปิดโอกาสให้ทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
โดยจังหวัดนครราชสีมาจะร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ ชัยภูมิ และจังหวัด
บุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และจังหวัดนครราชสีมาจะจองเป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม าจะเป็ น เจ้ า ภาพ ๒ ครั้ ง ขณะนี้ ก ารจองเป็ น เจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธ รรม
พระบรมศพ จํานวน ๖,๐๐๐ กว่าเจ้าภาพ ในวันหนึ่งมีการสวดพระอภิธรรม ๔ รอบ ๆ ละ ๙ เจ้าภาพ ตอนนี้ยังไม่
ทราบว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพวันไหน จึงขอเรียนให้ทราบในเบื้องต้นไว้ก่อน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

๒๖
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา :
ผลการติดตามการปลูกต้นไม้ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑) โครงการ “รวมพลังประชารัฐ” พลิกฟื้นผืนป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.
๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวัน ที่ ๑ มิถุ นายน ๒๕๕๙ พื้นที่ ป่าชุ มชน “เขาสามสิบส่ าง–เขาเขีย ว” ในเขตป่าสงวนแห่ง ชาติ
ป่าสูงเนิน ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน เนื้อที่ ๓๐ ไร่ กล้าไม้ จํานวน ๖,๐๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรากฏต้นไม้มีการเจริญเติบโตดี และในวันนี้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อบต.มะเกลือเก่า และคณะกรรมการป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว ดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาต้นไม้
เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ
๒) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่ป่าชุมชน
“ภูหลวง” ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย เนื้อที่ ๗๐ ไร่ กล้าไม้ ๑๔,๐๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ผลปรากฏต้ น ไม้ ที่ป ลู ก มี การตายบ้ า งเล็ กน้ อ ย โดยคณะกรรมการป่ า ชุ มชนป่ า ภู ห ลวง เข้ า ไปถางวั ช พื ช
พรวนดิน บํารุงรักษาต้นไม้
๓) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
พื้นที่พลิกฟื้นผืนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ท้องที่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ ๒๐ ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี
เนื้อที่ ๘๔ ไร่ กล้าไม้ ๑๖,๘๐๐ ต้น ผลการติดตามเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผลปรากฏต้นไม้ที่ปลูกมีการตาย
บ้างเล็กน้อย ซึ่งในระยะต่อไปจะถึงฤดูไฟป่าก็จะมีการเฝ้าระวังต่อไป
ประธาน : การรายงานนี้เพื่อเป็นการติดตามการปลูกต้นไม้ และปีหน้าเราจะหาสถานที่ใหม่ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสร้าง
พื้นที่สีเขียวอย่างน้อย ๑,๐๐๐ ไร่ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ระหว่างหาพื้นที่ และจะเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ
ภาคเอกชน ช่วยกันไปเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้หน่วยงานละ ๑๐-๑๕ ไร่
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การขอจองเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)
- การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
- การขอจองเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถแสดงความจํานง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ถึ ง วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์ โ หลดตั ว อย่ า งหนั ง สื อ การขอร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพได้ ที่

๒๗
www.brh.thaigov.net ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หรือขอตัวอย่างหนังสือได้ที่ฝ่ายทะเบียน สํานัก
พระราชวัง (สนามเสือป่า) และเมื่อเขียนหรือพิมพ์ครบถ้วนแล้ว ส่งไปที่สํานักพระราชวังได้ ๔ ช่องทางคือ
๑. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทะเบียน อาคาร ๖๐๑ กรุงเทพมหานคร (สนามเสือป่า)
ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒. ส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๘๗๐๘
๓. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
การเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพใน ๑ วัน มีจํานวน ๔ รอบเวลา ในแต่ละ
รอบเวลามีเจ้าภาพได้จํานวน ๙ คณะ (ใน ๑ คณะมีผู้เข้าร่วมพิธีได้ จํานวน ๕๐ คน) การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
ไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์
- จังหวัดกําหนดจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมาวาร (๕๐ วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
เวลา ๑๕ซ๕๒ น. พิธีสวดพระอภิธรรม
การแต่งกาย ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรใน
สังกัดร่วมพิธี
- การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑) ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น
“พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”
๒) ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ปัจจุบัน เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ เห็นสมควรเปลี่ยนข้อความ
ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากเดิม “รัชกาลปัจจุบัน” เป็น “รัชกาลที่ ๙”
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้า
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้นโยบายโดยมีการ
ระดมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนต่าง ๆ เตรียมตัวเข้าสู่การพัฒนาจังหวัดในระยะ ๒๐ ปี
ข้างหน้า (รายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามเอกสารแนบท้าย)
ประธาน : ฝากให้ทุกท่านช่วยดู ยังใช้คําว่า “ร่าง” หากมีคอมเม้นท์ หรืออยากฝากกิจกรรมของหน่วยงานไว้ในแผน
๒๐ ปี ขอให้แจ้งสํานักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าให้ความเห็นชอบ แล้วเราจะ
ถือว่าเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่านแล้ว โคราชเราพัฒนาแผนปีต่อปี เรายังไม่มีแผน ๒๐ ปี ต่อไปแผน ๒๐ ปี จะ
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ เขียนโครงการแล้วของบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หากกิจกรรมของท่านไม่มีอยู่ในนี้

๒๘
ก็ให้เติมเข้ามา แผน ๒๐ ปีข้างหน้านี้ อยากมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในเรื่องรายได้ของพี่น้องประชาชน ได้ให้ทางสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด นํารายได้ของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มานําเรียนว่า รายได้เฉลี่ยปี ๒๕๕๙ จากข้อมูล
จปฐ. จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี จํานวน ๘๓,๖๑๘ บาท ซึ่งถือว่าไม่น้อย อําเภอที่มีรายได้สูงสุด/คน/ปี
คืออํ าเภอเมื องนครราชสีมา จํา นวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท รองลงมาคื ออํ าเภอสี คิ้ ว ๙๔,๐๐๐ บาท อํ า เภอปากช่ อง
อําเภอเทพารักษ์ อําเภอลําทะเมนชัย ต่ําที่สุดคืออําเภอห้วยแถลง ๖๑,๗๙๔ บาท
เราต้ องมาดูว่า ๒๐ ปีข้ างหน้ า เราจะวางแผนให้คนโคราชมีรายได้เท่ าไร ขอให้ทาง
สํานักงานพัฒนาชุมชนไปดูตัวเลขย้อนหลังว่าในแต่ละปีรายได้คนโคราชเพิ่มปีละเท่าไร สมมติเพิ่มปีละประมาณ ๓%
เราก็จะต้องเร่งรัดกันว่าต่อไปจะให้คนโคราชเพิ่มรายได้ปีละ ๕% หรือ ๖% เราก็จะคูณ ๒๐ ปีข้างหน้า จาก ๘๓,๖๑๘
บาท เติบโตปีละประมาณ ๕% และอีก ๒๐ ปีข้างหน้า คนโคราชต้องมีรายได้เท่าไร เราต้องมีเป้าหมายในแต่ละด้าน
วั น นี้ เ รามี ผู้ สู ง อายุ ค่ า เฉลี่ ย อายุ ป ระมาณ ๗๕ – ๗๘ อี ก ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า คนโคราชต้ อ งมี อ ายุ เ ฉลี่ ย ๘๐ ปี ขึ้ น ไป
เด็กเกิดใหม่ เด็กเรียนหนังสือ ต้องมีเป้าหมายว่าอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะต้องมีวิธีอย่างไร ทางอําเภอก็จะต้องตั้งเป้าหมาย
ว่าจะทําอย่างไรในพื้นจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จะมีอาชีพสํารองอย่างไร ทําอย่างไรรายจ่ายจะน้อยลง เจ็บป่วยน้อยลง หาก
ได้มีการปรับแต่งยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีเสร็จแล้ว จะให้สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยเป็นเล่มเล็ก
แจกจ่ายตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่เราจะทํางานไปด้วยกัน ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในระยะ ๒๐ ปี เราต้องไม่มี
ปัญหาเรื่องน้ํา เราต้องไม่มีปัญหาเรื่องการจราจร เราต้องเป็นเมืองที่ปราศจากมลพิษ ต้องเป็นเมืองของคนที่มาอาศัย
อยู่ อย่ า งมี ความสุ ข ผู้ สูง อายุ มีค วามสุข มี โรงพยาบาลที่ มีความพร้อม มี ศักยภาพ เมื องโคราชต้ องมี ความทั นสมั ย
นี่คื อภาพอี ก ๒๐ ปี ข้า งหน้ าของโคราช ไม่ใช่ ๒๐ ปี ข้า งหน้ ายั ง มาพู ดเรื่องน้ํา แล้ง เรื่ องน้ํ าท่ วมชุ มชน เรื่องรถติ ด
จะทําอย่างไร โคราชอีก ๒๐ ปีข้างหน้าของลูกหลานเราต้องมีความน่าอยู่ แล้วให้เราช่วยกันคนละไม้ละมือ ช่วยกัน
ผลักดัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ โครงการบ้านสมานฉันท์
โครงการบ้ า นสมานฉัน ท์ อํ าเภอคง เกิ ดจากปณิธานของ นายสมชั ย ฉั ตรพั ฒนาศิ ริ อดี ต
นายอํ าเภอคง :
สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร เขต ๖ จั งหวัด นครราชสี มา ซึ่ง ได้ ซื้อบ้ านต่อจากชาวยุ โรป เพื่อใช้เ ป็น ศูน ย์ อํา นวยการ
ประสานงานกิจกรรมรื่นจิตอาสา จํานวน ๑๐ กิจกรรม โดยมีคํานิยมเพื่อขับเคลื่อนบ้านสมานฉันท์ คือ “นวัตกรรมใหม่
ความดีซื้อขายได้ อยากรู้ให้ลองขาย อยากได้ให้ลองซื้อ” โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑) รื่นจิตอาสาธนาคารฝากเวลาซื้อหาความดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและ
สถานศึกษา ที่ เกษีย ณอายุ ราชการแล้ วเป็น คณะที่ ปรึ กษา มีแ นวคิด สร้ างความดีให้สังคม และทุ กวั นพฤหั สบดีจะ
เปิดบ้าน นําคณะที่ปรึกษามาร่วมกันพิจารณาวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
๒) รื่นจิตอาสาพยาบาล มีการจ้างบุคคลเข้ามาทํางาน ๒ คน เป็นหญิงและชาย ซึ่งมี
ความรู้ ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทํ า งานเป็ น เครือข่ ายร่ วมกั บโรงพยาบาลคง โดยบ้า นสมานฉั นท์ จะจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้ทุกเดือน เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ชรา โดยดูแลเป็นรายสัปดาห์ในพื้นที่อําเภอคง อําเภอ
ขามสะแกแสง อําเภอพระทองคํา อําเภอบ้านเหลื่อม
๓) รื่นจิตอาสากู้ภัย ได้ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มผู้มี
จิตอาสาอยากช่วยเหลือผู้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลคง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน และบําบัดทุกข์
บํารุงสุขของชาวอําเภอคงหรืออําเภอใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉิน วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย บริการรถฉุกเฉิน
และภัยอื่น ๆ ทั่วไป ตามที่ประชาชนร้องขอ
๔) รื่นจิตอาสาสอนราชประชาสมาสัย โดยอดีตอาจารย์โรงเรียนเมืองคง ได้อาสาเป็น
อาจารย์สอนพิเศษให้กับโรงเรียนเมืองคง และบ้านสมานฉันท์ได้จ้างเด็กที่จบในระดับอุดมศึกษาแล้ว จํานวน ๒ คน
เพื่อสอนที่โรงเรียนเมืองคง
๕) รางวัลรื่นจิตอาสาราชประชาสมาสัย มีการมอบรางวัลให้ผู้ประกอบคุณงามความดี

๒๙
ให้กับสังคม ภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคสังคม จิตอาสา
๖) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ของอําเภอคงมีโรงเรียนเมืองคงซึ่งได้เข้า
โครงการร่ วมกั บ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น คื อ โครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ กรรมพื ชตามแนวพระราชดํ า ริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี บ้ า นสมานฉั น ท์ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นเมื อ งคง
จัดนิทรรศการ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย)
ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีศูนย์เรียนรู้เรื่องพันธุกรรมพืช ด้านปศุสัตว์ หัตถกรรม
ที่ตั้งของบ้านสมานฉันท์อยู่ในพื้นที่ บ้านโกรกตะไก้ เลขที่ ๑๑/๑ หมู่ ๑๓ ตําบลเมืองคง
ซึ่งหลังบ้านของบ้านสมานฉันท์ได้ซื้อที่ดินของพี่น้องประชาชนอีก ๒ ไร่ เพื่อที่จะเป็นแปลงสาธิตในการสร้างความรู้
เรื่องการดําเนิน วิถี ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง และได้สนับสนุน กองทุน บางส่ วนให้กับหมู่บ้านโกรกตะไก้
สนับสนุนการทําสิ่งประดิษฐ์ตะกร้า ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับหมู่บ้าน
นายสมชัยฯ มีแนวคิดว่าจะพัฒนาบ้านโกรกตะไก้ ให้เป็นบ้านที่มีวิถีชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทุกวันพุธได้มีการดําเนินการ โดยพี่น้องในหมู่บ้านสามารถเผื่อแผ่
นําสิ่งของมาแบ่งปันกัน
ประธาน : เป็นรูปแบบที่น่าศึกษา เพื่อนําการพัฒนาชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง มีหลายกิจกรรม มีรูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสม ณ วันนี้หากเราพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีเรื่องการฝึกจิตใจ เรื่องความรู้คู่คุณธรรม ทําอย่างไรจะ
สร้างขึ้นมา พยายามหาหลาย ๆ ตัวแบบ และนี่ก็เป็นอีกตัวแบบหนึ่งที่นําเรียนให้ทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรในภาพรวม ๑๕,๒๑๓.๐๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๕,๐๘๑.๐๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔ (เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๐)
รายจ่ า ยลงทุ น ณ ได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น ๘,๔๕๖.๖๕๘ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยได้
๑,๓๖๒.๒๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๑ (เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ร้อยละ ๑๙)
งบประมาณจัง หวัด ได้ รับงบประมาณทั้ง สิ้น ๔๐๕,๒๘๘ ล้ านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๒๕
ล้านบาท ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันในด้านรายจ่ายลงทุน
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๒.๓๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ไม่ถึง
๑% ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินไว้ทั้งสิ้น ๕,๗๙๕.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๔๓.๑๘๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๕
ซักซ้อมความเข้าใจ สําหรับหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก มาตรการของรัฐบาลในการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๑ คือสิ้นเดือนธันวาคม รายจ่ายลงทุนที่ได้รับไม่เกิน ๒ ล้านบาท จะต้องเบิกจ่ายให้ทัน
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สําหรับบางรายการ สมมติทําสัญญาแล้ว ค่างานเลยจากเดือนธันวาคมไปแล้ว ก็ให้
เบิกจ่ายตามงวดงานนั้น เช่น ค่างานเลยไปถึงเดือนมกราคม ก็ให้เบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม
สํ า หรั บ การก่ อ หนี้ ผู ก พั น หากเกิ น ๒ ล้ า นบาท ก็ ต้ อ งก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ ทั น ภายใน
ไตรมาสที่ ๑
งบประมาณฝึกอบรม ในงบฝึกอบรม หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก จะต้องดําเนินจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ สําหรับรายการที่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท แล้วยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน ต้องเตรียมเหตุผลไว้ว่าเป็นเพราะอะไร จึงเรียนเพื่อทราบและเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๐
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณ์ภาพรวมอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ทั้งหมด
๒๗ แห่ง ความจุเก็บกักรวม ๑,๒๑๒ ล้าน ลบ.ม. ณ วันนี้มีน้ํา ๖๒๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๒% ซึ่งทั้ง ๒๗ อ่างฯ จะมี
อ่างที่ยังอยู่ในโซนสีเหลือง หรือโซนที่มีน้ําน้อยกว่า ๓๐% เหลืออยู่เพียงอ่างเดียว คือ อ่างลําสําลาย อําเภอปักธงชัย
มีอ่างเก็บน้ําที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐% ขึ้นไป หรือน้ําล้นอ่าง ณ วันนี้ มีอยู่ ๑๐ แห่ง ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ทางตอน
เหนือของจังหวัดนครราชสีมา บริเวณอําเภอปักธงชัย อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย ส่วนฝั่งตะวันตกบริเวณอําเภอ
ด่านขุนทด โดยปกติพื้นที่นี้จะค่อนข้างแห้งแล้ง เช่น อ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่าง ณ วันนี้มีน้ําถึง ๑๒๒% หรือ
ประมาณ ๓๓ ล้าน ลบ.ม. เพราะมีน้ําตามทุ่งที่ยังไหลเข้ามาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่นา ซึ่งมีการระบายน้ํา
ออกเพื่อการเก็บเกี่ยว และอ่างเก็บน้ําลําสําลาย สามารถนําน้ําจากอ่างลําพระเพลิงมาเติมในช่วงวิกฤติได้
สถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
อ่างลําตะคอง ณ วันนี้ มีปริมาณน้ํา ๓๙% ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนได้รับความกรุณา
จากกรมฝนหลวง เข้ามาทําฝนหลวงให้บริเวณเหนือพื้นที่อ่างเก็บน้ําลําตะคองและอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิง ทําให้มีน้ํา
เติมอ่างลําตะคองประมาณ ๓๐ ล้าน ลบ.ม.
อ่างลําพระเพลิง มีน้ําน้อยกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้ว ๕๗% ปีนี้ ๔๖% ลักษณะความจุดั้งเดิม
ของอ่ า งลํ า พระเพลิ ง คือ ๑๐๕ ล้ า น ลบ.ม. แต่ เ มื่ อปี ๒๕๕๘ มี การปรั บปรุง อ่ า งฯ สามารถเพิ่ มความจุ เป็ น ๑๕๕
ล้าน ลบ.ม.
อ่างมูลบน อ่างลําแชะ มีน้ําเยอะกว่าปีที่แล้วพอสมควร
ในภาพรวมปริ มาณน้ํ า ในปี นี้ ดี ก ว่ า ปี ที่ แ ล้ ว โดยปริ ม าณน้ํ า แตกต่ า งกั น ประมาณ ๙๐
ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ําขนาดกลางหลายแห่งมีน้ําเกินความจุ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : ลักษณะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ ทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
มีอากาศเย็นกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยในบางช่วงจะมีอากาศหนาว คาดการณ์ประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
อุณหภูมิจะลดลง ต่ํากว่า ๑๗ องศาเซลเซียส และในช่วงปีใหม่จะได้สัมผัสอากาศเย็น จึงควรดูแลรักษาสุขภาพ และ
ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- การดําเนินการช่วยเหลือชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ําของจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา : การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ําของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙ เป็นต้นมา เริ่มฤดูเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิมี ๒ สายพันธ์ พันธุ์ที่ ๑ กข ๑๕ เก็บเกี่ยวประมาณวันที่
๕ – ๑๐ พฤศจิกายน สายพันธุ์ที่ ๒ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เป็นข้าวพันธุ์ส่งเสริมเหมือนกัน แต่จะเก็บเกี่ยวหลังข้าวพันธุ์
กข ๑๕ ประมาณ ๑๐ วัน โดยจะเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤศจิกายน
สถานการณ์ข้าว หลั งจากข้าวออกมาทํา ให้ราคาตกขณะเดีย วกันก็ประสบปัญหาภั ย
พิบัติ ฝนตกช่วงระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทําให้จังหวัดนครราชสีมาตอนเหนือมีฝนตกหนัก น้ําท่วม
ทําให้ราคาข้าวในช่วงแรก ข้าวหอมมะลิราคาประมาณ ๖ บาท จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ

๓๑
๓ ล้านไร่ ทําให้ราคาตกต่ํา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีบัญชาให้ลงไปช่วยเหลือชาวนา ซึ่งได้สั่งการและขอความ
ร่วมมือให้มาเปิดตลาดข้าว ครั้งแรกเปิดที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร่วมกับ
กองทัพภาคที่ ๒ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ขอความร่วมมือทุกอําเภอช่วยกันเปิดตลาดข้าว เพื่อจะ
ให้ชาวนาที่จําหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาต่ํามาแปรรูปเอง ขายเอง ตามนโยบายของรัฐบาล
ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากการรวบรวมข้อมูลของทางอําเภอพบว่า
จังหวัดนครราชสีมามีการเปิดจุดจําหน่ายข้าวสาร โดยในช่วงต้นมีการนําข้าวเก่าของปีที่แล้วมาจําหน่ายด้วย ทั้งจังหวัด
มีการเปิดจุด ๕๘ จุด มีเกษตรกรที่มาร่วมจําหน่ายในนามของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร เป็นรายเดี่ยวก็มี ตอนนี้
เข้ ามาจํ า หน่ าย ๑,๔๘๔ ราย จํ าหน่า ยได้ ๑๗๓,๑๘๑ กิ โลกรั ม คิ ดเป็น มูลค่ า ๔.๙ ล้ านบาท อํ าเภอมีการเปิด จุ ด
ขายข้าวทุกอําเภอ แต่ส่วนใหญ่ที่ขายดีคือในจังหวัด โดยเปิด ๓ จุด คือ ลานย่าโม ตลาดร่วมใจ ค่ายสุรนารี และ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขณะเดียวกันมีทางอําเภอเปิดจุดที่ปั๊ม ปตท. ตอนนี้ยอดขายที่มากที่สุดอยู่ในเขต
อําเภอเมือง จุดที่ ๒ ที่ขายดีคือ อําเภอบัวใหญ่ ปั๊ม ปตท. ต่าง ๆ อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอสูงเนิน
ณ วันนี้ในภาพรวมจําหน่ายข้าวได้ประมาณ ๔.๙ ล้านบาท ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ
ราคาขยับขึ้นประมาณ กิโลกรัมละ ๘ – ๙ บาท และมาตรการชะลอการขายข้าวของ ธกส. ทําให้พี่น้องเกษตรกรสนใจ
ที่จะได้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น ตอนนี้ข้าวหอมมะลิเก็บเกี่ยวใกล้จะหมดแล้ว จะเหลือค้างตรงพื้นที่ที่มีน้ําท่วม จุดสุดท้ายที่
น้ําท่วมคือที่ ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง ข้าวหนักที่ปลูกแถวพื้นที่อําเภอปักธงชัย จะเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณ
ต้นเดือนธันวาคม ซึ่งไม่น่าจะมีผลกระทบ และขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ
และนายอําเภอ ที่ช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรในการจําหน่ายข้าว
ประธาน : ฝากทางเกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด สิ่งที่เราต้องช่วยชาวนาคือเรื่องของการขายข้าว แต่ที่ต้องดูคือ
๑) ราคาน่าจะถูกกว่าราคาที่ขายตามห้างสรรพสินค้า แต่ไม่ใช่ลดราคาจนชาวนาอยู่ไม่ได้ คนซื้ออยากช่วยชาวนาแต่ให้
นําราคาที่เป็นธรรมมามาจําหน่าย ๒) เกษตรกรชาวนาที่มาขายในเต็นท์เดียวกันมีหลายราย แต่ราคาไม่เท่ากัน อาจเป็น
เพราะข้าวสวยไม่สวย ข้าวเก่า ข้าวใหม่ ต้องอธิบายให้ชาวบ้านว่ามีการตั้งราคาไม่เท่ากัน ๓) นาน ๆ ไปอาจจะมีชาวนา
ขายข้าวตัวเองหมดแล้วก็จะไปซื้อคนอื่นมาขาย โดยเป็นคนกลาง ฝากให้ดูด้วย และบางอําเภอไม่มีจุดจําหน่ายข้าว
ฝากให้ทางเกษตรจังหวัด ช่วยดูให้ด้วยนําไปฝากขายที่ปั๊ม ปตท. ถ้าไม่มีข้าวขายก็ให้ติดต่อทางเกษตรจังหวัดประสาน
นําข้าวไปขาย ยอดตัวเลขทางสํานักงานจังหวัดต้องรายงานหน่วยเหนือตลอด
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา : เรียนนายอําเภอ ข้าวเปลือก ๑๐๐ กิโลกรัม ไปสีข้าวจะได้ข้าวสารประมาณ ๖๐
กิโลกรัม ถ้าวันนี้ข้าวเปลือก ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ กิโลกรัม เกษตรกรไปขายได้ ๘ บาท ก็จะได้ ๘๐๐ บาท หากนําไปสี
จะได้ ๖๐ กิโลกรัม หากเกษตรกรขาย ๒๕ บาท จะได้เงิน ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งพยายามแจ้งว่าราคาข้าวน่าจะอยู่ประมาณ
๒๕ บาท ในนามของกลุ่มเองเมื่อมาขายก็มีค่าจัดการ ขอความกรุณานายอําเภอช่วยอํานวยการด้วย คิดว่า ๒๕ บาท
ก็น่าจะคุ้มกับการลงทุน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่จะช่วยเกษตรกรโดยตรง ในส่วนของสํานักงานอุตสาหกรรมได้ประสานกับภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้
สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมได้ช่วยเหลือเกษตรกร รับซื้อข้าวจากเกษตรกรได้ ๖๐ ตัน จะเป็นของ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์
อําเภอโชคชัย ๕๗ ตัน ซื้อมาจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน ในส่วนที่ ๒ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
โดยมีผู้บริหารของโรงงานขนาดใหญ่ ได้ให้ไอเดียว่าถ้าเป็นไปได้จะให้พนักงานคนละ ๑๐ กิโลกรัม ก็จะสามารถช่วยได้
อีก ๑๐๐ ตัน ในส่วนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เรียนถามนายอําเภอลําทะเมนชัยที่ไม่มีจุดขายข้าว ได้รับแจ้งจาก
บริษัท แคนนอน เปิดจุดให้ ๒ หมู่บ้าน
ประธาน : ขอให้ช่วยกันคนละไม้ละมือ อุดหนุนเพื่อเป็นกําลังใจให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีใหม่ก็ซื้อสินค้าเหล่านี้เป็น
ของขวัญให้ผู้ใหญ่ หรือซื้อแจกลูกน้อง ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดเทศกาลของขวัญที่หน้าศาลากลาง โดยให้
นําสินค้าดี ๆ มาจําหน่าย
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๒
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ โครงการลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดี ถวายพ่อ
(๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมามีสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยในปี
๒๕๕๙ มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน จํานวน ๑๓๔,๘๐๗ คน โรคความดันโลหิตสูง จํานวน ๒๓๑,๕๐๒ คน
โรคหลอดเลื อดหัวใจขาดเลือด จํ านวน ๗๙๐ คน โรคหลอดเลื อดสมอง จํ านวน ๕,๙๙๐ คน และโรคไต จํา นวน
๓๐๔,๙๗๔ คน จึงทําให้มีอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตสูงมาก
สํานักงานสาธารณสุขได้จัดทําโครงการ “ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม
ทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๐” เพื่อรณรงค์สร้างกระแสและให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ เน้นในประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยเชิญชวนให้ร่วมสมัครโครงการ ผ่านทาง www.korathealth.com/mkk โดยให้องค์กรกําหนดนโยบายของ
องค์ ก รไว้ รายละเอี ย ดและมาตรการในการลดก็ จ ะมี แ นวทางไว้ ใ ห้ แ ล้ ว โดยกํ า หนดผู้ รั บ ชอบของหน่ ว ยงาน
มีผู้ประสานงานหลักเพื่อคีย์ข้อมูลในเว็บไซต์ทุกเดือน เป็นการคีย์ข้อมูลแบบง่าย ๆ
มาตรการ/ข้อเสนอแนะในการลดน้ําหนัก
๑) หน่วยงานกําหนดนโยบายและมาตรการ ขององค์กร
๒) ลด จํากัด อาหารประเภทแป้ง ข้าว น้ําตาล ของบุคลากร โดยไม่รับประทานข้าวจ้าว
เกิน ๗ ทัพพี/วัน หรือข้าวเหนียวไม่เกิน ๗ ปั้นกํามือ/วัน งดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล ได้แก่ ชา กาแฟ น้ําอัดลม น้ําหวาน
เปลี่ยนอาหารว่างเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือผลไม้
๓) ส่งเสริมให้บุคลากรออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องวันละ ๓๐ นาที อย่างน้อย ๕ วัน/สัปดาห์
๔) กําหนดเป้าหมายการลดน้ําหนักด้วยตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น ๒ – ๓ ก.ก./เดือน
๕) กําหนดมาตรการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การจัดคู่หูบัดดี้ลดน้ําหนัก การให้รางวัลเพื่อเป็น
ขวัญกําลังใจ
๖) กําหนดผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตามกํากับอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ขอเชิญชวนทุกองค์กร ส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ อําเภอ ทุกแห่ง ร่วมสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ประธาน : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ฝากส่วนราชการ และอําเภอ อย่างน้อยแห่งละ ๑ ใบสมัคร ส่วนกิจกรรมจะ
ลดน้ําหนักอย่างไรนั้น อาจจะเชิญชวนมาร่วมกันออกกําลังกายในภาพรวมเพื่อเป็นการสร้างกระแส อาจจะเป็นวันพุธ
ใส่ชุดวอร์มมาร่วมออกกําลังกายบริเวณหน้าศาลากลางจั งหวัด เพื่อเป็นการคลิ กออฟ ให้แ ต่ละส่วนราชการไปจั ด
กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันนี้คนไข้ติดเตียงเป็นปัญหาทางสาธารณสุข คนไข้โรคไต
มีจํานวนมาก การลดน้ําหนักมีความสัมพันธ์กับรายได้ของประเทศ และควรให้พระสงฆ์ร่วมโครงการด้วย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : หน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งมีการดําเนินโครงการมาแล้ว โดยสามารถ
ลดรายจ่ายได้ เพราะบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่รับประทาน ชา กาแฟ น้ําอัดลม สามารถลดน้ําหนักได้ทั้งองค์กร
ในปีหนึ่งได้ ๑๐๐ กว่ากิโลกรัม และสามารถลดรายจ่ายได้โดยฝากเป็นเงินออมทั้งองค์กรได้ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒

- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙”
- โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
(สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย)

๓๓
รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา :
- ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมทําบุญ โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดฯ ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดโคกประดู่ ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา
- จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
วัดสุทธจินดาวรวิหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธจินดา
ได้จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น
วิถีไทย) เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นําครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๙ -๒๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสุทธจินดา
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีดังกล่าว
ประธาน : ขอเชิญชวนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในปีที่แล้วมีการจัดพิธีสวดมนต์ที่บริเวณหน้าย่าโม ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้ง
ผู้อํานวยการสํานักงานงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : ในส่วนของสํานักงานพระพุทธฯ จัดที่วัดบึง และ
วัดศาลาลอย วัน เวลา และกิจกรรม เหมือนกับวัดสุทธจินดาวรวิหาร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนกันยายน ๒๕๕๙
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๕ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านกระเสียว หมู่ ๒ ต.กําปัง อ.โนนไทย
- วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ ๓ ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก
- วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อบต.ทุ่งอรุณ หมู่ ๙ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ม. ๗ บ้านใหม่นานิยม ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ม. ๑๐ บ้านดอนใหม่ ต.บ้านวัง อ.โนนไทย
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖.๗ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓๔
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้อํานวยการสํ านัก งานพระพุ ทธศาสนาจัง หวัด นครราชสี มา : การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็ นพระราชกุศ ล
ปัญ ญาสมวาร มีการอุ ปสมบทเมื่ อวั นที่ ๒๘ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ณ วั ด ประมวลราษฎร์ ตํ า บลจอหอ มีผู้เ ข้า ร่ วม
บรรพชาอุปสมบท ๙๘ รูป ในระหว่างนี้จะมีพิธีบวชจนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วน
ราชการ ที่มีความประสงค์จะร่วมถวายน้ําปานะ หรือถวายภัตตาหาร ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่วัดประมวลราษฎร์
การบวชถวายเป็นพระราชกุศลครบ ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ จะทําพิธี
บวชก่อนถึงกําหนด ๒ วัน ระยะเวลาการบวช ๙ วัน ขอเชิญชวนส่วนราชการส่งเจ้าหน้าที่ชาย เข้าร่วมบรรพชา
อุปสมบท พร้อมกับขอเชิญร่วมถวายผ้าไตร ภัตตาหาร
ประธาน : เป็นมติคณะรัฐมนตรี บวช ๙ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถลาอุปสมบทตามสิทธิของทางราชการได้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา : ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยจัดขึ้นในวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ
การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทําดีเพื่อแผ่นดิน” ที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในเวลา ๐๘.๔๕ น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ประชุม : รับทราบ
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตอนนี้ข้าวเกี่ยวแล้วจะมีตอซังในทุ่งนา ดินยังชุ่มชื้นอยู่ เมื่อดินแห้งจะมีการเผาฟางขึ้น
จึงขอความกรุ ณานายอําเภอประชาสัมพั นธ์ให้พี่น้องประชาชน เนื่องจากมี การเผาฟางจํานวนมาก อาจทํา ให้เกิ ด
อัคคีภัย และสร้างมลภาวะ ในส่วนของเกษตรจังหวัดได้ให้เกษตรอําเภอหาพื้นที่ปลูกปอเทือง เป็นทุ่งปอเทือง
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงน้ําตาล ๓ แห่ง จะเริ่มเปิดหีบอ้อยพร้อมกัน ดังนั้น
การบรรทุกอ้อยวิ่งตามถนน อาจจะมีการบรรทุกเกิน มีการร่วงหล่น มีการเผาอ้อยก่อนนําไปขาย ประเด็นนี้จึงได้ฝาก
ทางเกษตรอําเภอแล้ว และขอความร่วมมือนายอําเภอช่วยรณรงค์เรื่องการลดการเผาอ้อยด้วย
ประธาน : (ถามขนส่งจังหวัด) ข้อตกลงเรื่องการขนส่งอ้อย ตามที่อําเภอแก้งสนามนางมีการสอบถามมา ตอนนี้มี
ข้อตกลงหรือมาตรการระหว่างโรงงานผู้ประกอบการ ชาวไร่ และทางราชการอย่างไร
ผู้แทนนายอําเภอแก้งสนามนาง :
แนวทางการขนส่งอ้อย เนื่องจากในพื้นที่อําเภอแก้งสนามนางมีการติดต่อ
ประสานงาน มีความคืบหน้าว่าทางโรงงานผู้ประกอบการอ้อย มีการทํา MOU กับทางตํารวจ แต่ในรายละเอียด
อํา เภอไม่ สามารถทราบได้ จึ งเรีย นหารือมายัง จั งหวัด เพราะการอนุญ าตในลั กษณะนี้ จะเป็ นเงื่ อนไขนํา ไปสู่ เรื่ อง
แรงงานต่ า งด้ า ว เรื่ องการค้ า มนุ ษย์ เรื่ องอาชญากรรม เพราะเป็ นเงื่ อนไขในการเรี ย กรับผลประโยชน์ ข องหลาย
หน่วยงาน จึงเรียนหารือมาก่อนที่จะเกิดปัญหาว่าแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอย่างไรบ้าง
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา : บันทึกข้อตกลงเมื่อปีที่ผ่านมาจํากัดเฉพาะเรื่องความสูง เป็นบันทึกข้อตกลง สําหรับเรื่อง
น้ําหนักบรรทุก เป็นของทางหลวงกับทางหลวงชนบท
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีมติให้ยึด
ตาม MOU ที่คณะ คสช. กําหนด และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับหนังสือจากอธิบดีกรมทางหลวง สั่งการไม่ให้
มีการบรรทุกเกินกฎหมายกําหนด ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งโรงงานน้ําตาลและนายกสมาคมชาวไร่อ้อย โดยเนื้อหาก็ได้
ระบุแจ้งเครือข่ายรถบรรทุกด้วย
ประธาน : ต้องมีการหารือกันให้จบในเรื่องการขนส่งอ้อย ต้องมีการแจ้งทางไร่อ้อยด้วย เพราะเมื่อทางหลวงจะบังคับ
ใช้กฎหมายก็จะไม่ยอม ก็จะเกิดการชุมนุม เกิดความวุ่นวาย
ที่ประชุม : รับทราบ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : กิจกรรมการกําจัดผักตบชวา จะมีการจัดงานร่วมใจกําจัดผักตบชวา
เพื่อทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย จะเป็นการคลิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะคลิกออฟ
ที่อําเภอบางเล จังหวัดนครปฐม ส่วนในจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการที่ลํามูลหลง อําเภอพิมาย วันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. รูปแบบการจัดงาน เป็นการจัดการแบบประชารัฐร่วมใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

๓๕
ภาครัฐและภาคเอกชน ภาครัฐ เครื่องจักรกลต่าง ๆ จาก ปภ. ชลประทาน อําเภอพิมาย เทศบาล และฝ่ายทหาร และ
ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากภาคเอกชนมาร่วมด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
จดบันทึกการประชุม
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

