รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 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

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายกสิณ

นวลโคกสูง

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายประสิทธิ์

ศรีภิรมย์

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายวีระพล

ปักคําไทย

รก.ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๐

นายชาญชัย

อตมพิกุล

แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา

๑๑

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๒

นายคณิศร

โชปัญญา

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๓

นายกฤษณธร

เลิศสําโรง

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๔

นายอนันติศักดิ์

วุฒิสิงห์

แทน นายอําเภอปากช่อง

๑๕

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๖

นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอพิมาย

๑๗

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๑๘

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๑๙

นายพีระพงศ์

สนองชาติ

แทน นายอําเภอปักธงชัย

๒๐

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒
๒๑

นางดลนภัส

บรรเลงเสนาะ

แทน นายอําเภอโนนไทย

๒๒

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

๒๓

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๔

นายปรัชญา

เปปะตัง

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๕

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๖

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอชุมพวง

๒๗

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอประทาย

๒๘

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๒๙

นายพงศ์ศักดิ์

ปิ่นศิริ

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๐

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๑

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๒

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๓

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๔

นายประยุทะ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๕

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๖

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๗

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๓๘

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๓๙

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๐

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๔๑

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๔๒

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๓

นายนรินทร์

๓
๔๔

นายนัฐนันทน์

คล้ายเมืองปัก

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๕

นางฐาณภัค

สวงโท

แทน อัยการจังหวัดพิมาย

๔๖

นายไตรรัตน์

ศิริพันธุ์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๗

พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

๔๘

นายธีระชัย

ไพรัชวรรณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

๔๙

น.ท. ณภัทรชนม์

ผลศรัทธา

แทน อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๐

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๑

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๒

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๓

นายเทอดศักดิ์

อังพัฒนพงษ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๔

นางชฎาพร

รักษาทรัพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๕

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผอ.สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

๕๖

นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๗

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๘

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๕๙

นางสาวภาวนา

ธนคุณารักษ์

แทน ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๐

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๔
๖๑

นายพิเชียรพัฒน์

อินทรพานิช

หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๒

นางสุวรีย์

พาพิทักษ์

ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๓

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

๖๔

นายปรีดา

นิยมญาติ

แทน ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๕

พ.ต.ท. ดํารง

รอดโพธิ์ทอง

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๖

พ.ต.ท. ประสิทธิ์

สมใจประสงค์

แทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๗

พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๘

พ.ต.ท. ประกอบชัย

ปิดตะคุ

แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๙

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๐

พ.ต.ท. ธนภัทร

เพชรอรุณ

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗๑

พ.ต.อ. ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๒

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๓

พ.ต.ท. เสรี

คงยืนยง

แทน ผกก.สภ.จักราช

๗๔

พ.ต.ท. จรินทร์

จินตพละ

ผกก.สภ.ประทาย

๗๕

พ.ต.ท. วิศณุ

กรใหม่

แทน ผกก.สภ.โนนสูง

๗๖

พ.ต.ท. อานุภาพ

พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน ผกก.สภ.คง

๗๗

พ.ต.ท. โอภาส

ประทุมคํา

ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๘

พ.ต.ต. วิฬม

สภคธรรม

แทน ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

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

๘๒

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๓

พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๕
๘๔

พ.ต.ต. สันติชาติ

ไทยสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๕

พ.ต.ท. สมชาย

สงเคราะห์

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๖

พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๗

พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๘๘

พ.ต.ต. ไพรัตน์

คุ้มแว้ง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๘๙

พ.ต.ท. พัลลภ

มณีนาค

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๐

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๑

พ.ต.ท. มงคล

สุริโย

แทน ผกก.สภ.บัวลาย

๙๒

พ.ต.ท. วรวุฒิ

เล็กสุนทร

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๓

พ.ต.ท.อรุณศักดิ์

วรรณโกษิตย์

แทน ผกก.สภ.จอหอ

๙๔

ร.ต.ต. ประวิทย์

ประสิทธิ์นุกูล

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๙๕

พ.ต.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๖

พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๙๗

พ.ต.ท. เทวัญ

แทงเป้า

แทน ผกก.สภ.มะเริง

กระทรวงอุตสาหกรรม
๙๘

นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๙๙

นายศุภชัย

เพชรจํารัส

แทน ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต ๖ นครราชสีมา

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๐

นายธวัชชัย

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๑

นางศิริวรรณ

ขัตติยวิทยากุล

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๒

นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๓

นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๐๔

นางสีนวล

วาทีพันธุ์

แทน ผอ.โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

๖
๑๐๕

นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๐๖

นางสาวอิสราวรรณ

สนธิภูมิ

แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๐๗

นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผอ.สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๐๘

นายสมศักดิ์

ศรีสุวรรณ

แทน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙

๑๐๙

นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๐

นางเรณู

เนินทอง

แทน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๑

นางณชลนิภา

ทวินันท์

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๒

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๑๓

นายรฐานนท์

โนนอุไร

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๔

นางสาวศิริลักษณ์

จันทร์สว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๑๕

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๖

นางปาณิสรา

สุทนต์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๑๗

นายพรหมินทร์

ศรีหมื่นไวย์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

๑๑๘

นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

๑๑๙

นายสุเทพ

พวงเกาะ

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๒๐

นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๒๑

นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖

๑๒๒

นายดิลก

ศิรินาคดิลก

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗

๑๒๓

นางพัชราภรณ์

ชุ่มเมืองปัก

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๗
๑๒๔

นางพรศรี

อินทร์ช่าง

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๒๕

นายยิ่งยง

ดุรงค์ดํารงชัย

แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๒๖

นางสุจารี

พงษ์กุลสิริ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๒๗

นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๒๘

นางนันทิยา

บุศย์ปรีชา

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๒๙

นางอรุณี

อารี

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๐

นาย ส.จิรศักดิ์

คชินทร์

แทน ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๑

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๓๒

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓๓

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๓๔

นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๕

นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๓๖

นางพุทธิภา

ศักดิ์ทินวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๓๗

นายประสิทธิ์

แสนอุส่าห์

แทน ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๓๘

นายรณกร

ศรีวิโรจน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๓๙

นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๐

นายอุทัย

เพชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๑

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๒

นายนพดล

โคตรมิตร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๓

นายจารึก

วิไลแก้ว

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๔๔

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๕

นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๖

นางสาวพิมพ์นารา

กิจโชติประเสริฐ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๘
๑๔๗

นางสาวรสสุคนธ์

สิโรเวฐน์

แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๔๘

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๙

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๐

นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑

นายบุญถิ่น

เดชสูงเนิน

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๒

นายปิยะ

รัตนชนกวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓

นายวชิระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๔

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๕

นางศรินทิพย์

กุลสุวรรณ

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

แทน ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗

นางแสงอรุณ

เนื่องสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา

๑๕๘

นายพิศิษฐศักดิ์

โชตะมังสะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๑๕๙

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๐

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๖๑

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๒

นายสุคนธ์

เต็มยศยิ่ง

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๖๓

นายชยุทธพงศ์

อํารุงสุข

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๖๔

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๑๖๕

นายธีระพงษ์

พุทธรักษา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๖๖

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๖๗

นายวิศิษฐ์

ไฝจันทร์

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๖๘

นายดาวรุ่ง

วิสุทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินนครราชสีมา

๙
๑๖๙

นางเสาวรี

บํารุง

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๐

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๑

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๒

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๓

นายประยงค์

ชุนบุตรดา

แทน หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

๑๗๔

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๗๕

นางพัชรา

นันทโรปกรณ์

แทน ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๗๖

นางฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๗๗

นางสาวศจีศุภาวดี

คล้ายวัชรมาส

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๘

นายบัณฑิต

วัฒนพุทธิกุล

แทน ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑๗๙

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๘๐

นายเสริม

อุดมพรวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๑

นางอุมาพร

พลกล้า

แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

๑๘๒

นายสมศักดิ์

อิทธิพงษ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๓

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

กระทรวงการคลัง
๑๘๔

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๕

นายพีระดล

จงเจริญรัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๖

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๗

นางสุวรรณา

มีทอง

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๘๘

นายอุทัย

วัฒนวิเชียร

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๑๘๙

นางวัฒนา

ภิญโญ

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๐

นางสมปอง

ไชยโย

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๑

๑๐
กระทรวงคมนาคม
๑๙๒

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๓

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๑๙๔

นายอนันต์

อ่อนแสน

แทน ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๙๕

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๙๖

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๗

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๙๘

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙๙

นางแสงอรุณ

บุญศรี

รก.สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๐

นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๑

ถิรชัยพาณิชย์

แทน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

นายปลอดภัย

หนูทองแก้ว

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

นายประสิทธิ์

อุปชิต

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

นางธนพร

กระทรวงพลังงาน
๒๐๒

๒๐๓

กระทรวงกลาโหม
๒๐๔

พันเอก อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๕

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๖

นางสาวสุพรรณ

พันธ์พยัคฆ์

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

๑๑
๒๐๗

นางรัชนี

วชิรภูชัย

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘

นางสาวนัฎญา

จิตรเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๐๙

นางเสรี

ศรีนรจันทร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๐

นางเนาวรัตน์

จงหมื่นไวย์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๑

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๒

นายคําพอง

สุดวงงาม

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๓

นางสาวอนุสรา

เก่งกลางดอน

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และหัวหน้า
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๔

นางสาวทัศน์วรรณ

เกษมอมร

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๑๕

นางสาวกันยา

ศรีขาว

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗

นายเที่ยง

ดอกกระโทก

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘

นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๙

พันโทหญิง รุ่งอรุณ

เกิดโภคา

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๒๐

นายเกษมสันต์

เครือเจริญ

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๑

นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒

นายเอกชัย

บูรณกิจ

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๓

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๒๕

นายเติมศักด์

บุญชื่น

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๖

นางรุ่งทิพย์

บุกขุนทด

ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๒๗

นางธีรารัตน์

ร่มรื่น

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๘

นางสาวเกศกนก

หมีกุละ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๙

นายสุเมธ

อําภรณ์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม.

๒๓๐

นายกิตติ

จันทร์ส่อง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๑

นายชัยชาญ

วงศ์บุญยิ่ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

๒๓๒

นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๓๓

นายฐากร

ล้อมศตพร

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๓๔

นางจิราพร

ศิริสุวรรณพงศ์

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๕

นายประพัฒน์พงษ์

สุขุประการ

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๓๖

นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๓๗

นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๓๘

นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๓๙

นายสุพล

บุปผาพรมราช

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๐

นายวินัย

ไฝกิ่ง

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๑

นายประกาศิต

ปริมา

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๔๒

นายสมคิด

พงษ์สุภา

แทน ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

๒๔๓

นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๔

นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.
นครราชสีมา

๑๓
๒๔๕

นายกิตติพงศ์

เนตรพระ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๔๖

นายอัมพร

ศรเมท

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๗

นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๔๘

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย

จันทร์แก้ว

ผอ.สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จ.นม.

๒๔๙

เรือโท อนันต์

บุตรทา

แทน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๕๐ นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๑ นางสาวอาภรณ์

ขําแป้น

ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค ๔

๒๕๒ นางสาวศิริลักษณ์

เพียกขุนทด

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๕๓ นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
นครราชสีมา

เนียมสาคร

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
๒๕๔ นางลัญชนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๕ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๖ นายจิรยุทธ

อาสาเสน

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๗ นายธนปกรณ์

วิไลพันธ์

แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

๒๕๘ นายธัญเทพ

พิมพ์สังกุล

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๕๙ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

๒

นายนฤชิต

วิมิตตะนันทกุล

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๓

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๓

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๑๔
ผู้ไม่มาประชุม
๑
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓

นายอําเภอสูงเนิน

ติดราชการ

๔

นายอําเภอจักราช

ติดราชการ

๕

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัด
สีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๖

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๗

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๙

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๐

ผกก.ฝสส.๔ สส.

ติดราชการ

๑๑

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.ปากช่อง

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.โนนไทย

ติดราชการ

๑๔

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

ติดราชการ

๑๕

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

ติดราชการ

๑๖

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

ติดราชการ

๑๗

ผกก.สภ.เมืองยาง

ติดราชการ

๑๘

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

๑๙

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๒๐

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๒๑

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๒

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๒๓

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ติดราชการ

๑๕
๒๔

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๒๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

๒๗

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

ติดราชการ

๒๙

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓

ติดราชการ

๓๖

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๘

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๔

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

ติดราชการ

๔๖

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๗

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ที่ ๒

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๖
๔๙

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๕๐

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๕๒

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕๓

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

ติดราชการ

๕๗

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๕๘

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๕๙

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๐

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๖๒

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓

ประธานสภาอุตสาหกรรม

ติดราชการ

๖๔

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๖๕

ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๖

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๖๗

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๘

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๖๙

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๗๐

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๗๑

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๑๗
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมและดําเนินตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนรถยนต์ในภารกิจต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้จัดทําโล่เกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอุปการคุณในการ
สนับสนุนรถยนต์ในภารกิจต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. นายสุรวุฒิ เชิดชัย
๒. นางจีระพันธ์ ฤทธิ์ไธสง
๓. ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ
๔. ห้างหุ้นส่วนจํากัด โตโยต้าโคราช ๑๙๘๘
๕. บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จํากัด
๖. บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จํากัด
๗. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง ตําบลกระเบื้องใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา : กรมการข้าวได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการทํานาเชิงอุตสาหกรรม
ครบวงจร (นาแปลงใหญ่) เป็นโครงการมุ่งเน้นกระบวนการบริหารจัดการ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตข้าวให้มี
คุณภาพและการเชื่ อมโยงตลาด โดยมอบหมายศู น ย์ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วนครราชสี มาเป็ น ผู้ ประสานงานในพื้ นที่ ตํ าบล
กระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรร่วมโครงการ ๒๖๗ คน พื้นที่นา ๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่งได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกร ระดับประเทศ จากตัวแทนทั้งหมด ๘ จังหวัด เพื่อชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงเงินรางวัลกว่า ๑ ล้านบาท โดยชุมชนนา
แปลงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้คะแนนรวม ๘๗.๗๗ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ รับรางวัลเงินสด ๑๕๐,๐๐๐ บาท
อุปกรณ์การเกษตร ๓๕๐,๐๐๐ บาท และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจะทรงพระราชทานให้ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจจึงมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ดังกล่าว
 พิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๘/๕๙
กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ จัดการประกวดข้าว
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา :
หอมมะลิของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งที่ ๓๔ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ ได้ผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยให้จังหวัดดําเนินการจัดการประกวด
ในระดับจังหวัดและพิจารณาคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิประเภทเกษตรกรรายบุคคล จํานวน ๔ ลําดับแรก และ
ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร จํานวน ๓ ลําดับแรก เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ
จังหวัดนครราชสีมาได้จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๘/๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยคณะกรรมการซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(นายสุวิทย์ คําดี) เป็นประธานตัดสินการประกวด ดังนี้

๑๘
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางวันเพ็ญ สมรรถชัย ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย
- รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๑ ได้แก่ นางประยูร ลันไธสง ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง
- รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒ ได้แก่ นางสิริมา ตาลไธสง ตําบลละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสําอางค์ สบายใจ ตําบลสีสุก อําเภอแก้งสนามนาง
ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านโนนกระสัง ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย
ที่ประชุม : รับทราบ
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ 1 มกราคม เวลา 07.00 น ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน
ร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 199 รูป เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559
- วันที่ 6 มกราคม ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
พลเอก ปัฐพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรสุรนารี 59
เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้าน พืช อาหาร สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งวิศวกรรมทางการเกษตร
ภายใต้แนวความคิด เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง
- วันเดียวกัน เวลา 16.00 น ที่บริเวณหน้าสโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ 2 นายวิเชียร
จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า นํ า นั ก ปั่ น จั ก รยานกว่ า 200 คั น ร่ ว มปั่ น จั ก รยานเพื่ อ สุ ข ภาพ
ในโครงการ ผู้ว่าพาปั่น เพื่อสานต่อกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ รณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายให้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ 7 มกราคม ที่สํานักงานตํารวจภูธรภาค 3 อําเภอเมืองนครราชสีมา พลตํารวจตรี ธเนษฐ
สุนทรสุข รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แถลงผลทลายอู่ชําแหละชิ้นส่วนรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมได้พร้อมผู้ต้องหา 1
ราย และของกลาง กว่า 100 รายการ
- วันที่ 9 มกราคม ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฎ ฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เปิดจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าชมบรรยากาศภายในจวน
ผู้ว่าฯ พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
- วั น ที่ 10 มกราคม ที่ ห อประชุ ม เปรมติ ณ สู ล านนท์ พลอากาศเอกประจิ น จั่ น ตอง
รองนายกรั ฐ มนตรี ลงพื้นที่มอบนโยบายและกํากับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อมอบนโยบายให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด อีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์
และชัยภูมิ
- วันที่ 12 มกราคม ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองกําลังรักษาความสงบ
เรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2 ได้มีการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดประสานงานประจํา
พื้ น ที่ กองกํ า ลั ง รั ก ษาความสงบเรี ย บกองทั พ ภาคที่ 2 และสร้ า งความเข้ า ใจในการทํ า งานให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ศูนย์ดํารงธรรมทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลตรี ศักดา เปรุนาวิน รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี
- วันที่ 14 มกราคม ที่โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
นายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ ประจําปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 เพื่อสนองพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์
ทรั พยากรป่ า ไม้ ข องพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หัว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ อี กทั้ ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องผืนป่า

๑๙
- วันที่ 15 มกราคม เวลา 10.00 น. กรมการข้าว จัดงานวันรณรงค์นําข้าวเข้าธนาคารและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2559 ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้าน
ใหม่สะแกราช หมู่ที่ 3 ตําบลสะแกราช อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดี
กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
- วันเดียวกัน ที่โรงแรมโคราชโฮเตล อ.เมืองนครราชสีมา นายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ประธานเปิ ด โครงการนั น ทนาการสร้ า งสรรค์ คุ ณ ภาพชี วิ ต เทศกาลนั น ทนาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการสนับสนุน
ทํากิจกรรมทุกเพศทุกวัยทั้งในและนอกชุมชน
- วันที่ 18 มกราคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวาย
สักการะ และพิธีถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีเพื่อเป็น
การน้อมรําลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวสร้างความเป็น
เอกราชให้แก่ชาติไทย
- วันเดียวกัน ที่ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน
กองทั พ ไทย ของกํ า ลั ง ทหารหน่ ว ยขึ้ น ตรง ของกองทั พภาคที่ 2 เพื่ อ น้ อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณของอดี ต
วีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหารที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องรักษาอธิปไตย
- วันที่ 20 มกราคม ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ต.สุรนารี อ.เมือง
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ได้จัดแถลงข่าวการขุดพบฟอสซิล
ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธาน พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ชื่อว่า สิรินทรน่าโคราชแอนซิส
- วันที่ 23 มกราคม ที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสี มา นายวิ เ ชีย ร จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด นครราชสี มา นายชู ศั กดิ์ ชุ น เกาะ นายอํ าเภอสู ง เนิ น
นายอั สนี ย์ เชาว์ วาทิ น หั วหน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด นครราชสี มา และส่ วนราชการ ร่ วมปล่ อยขบวนรถน้ํ า ปริ มาณ
36,000 ลิตร จํานวน 6 คัน จาก สํานักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตําบลสูงเนิน และรถน้ําจากมณฑล
ทหารบกที่ 21 เพื่อออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กําลังประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมหารือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว
- วันที่ 23 มกราคม เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน
สัมมนาเรื่อง เรียนรู้ความสําเร็จในการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในการบริหาร
จัด การป่ าไม้ระหว่า งหน่ วยงานที่ รับผิด ชอบและเกี่ย วข้ อง เพื่อบริ หารจัด การป่ าไม้ได้อย่า งสมดุลยั่ง ยืน โดยใช้ ป่า
สะแกราชเป็นต้นแบบ หรือที่เรียกว่า สะแกราชโมเดล
- วันที่ 27 มกราคม ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมี นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างเครือข่ายของบุคลากรภาครัฐทุกภาคส่วนให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๒๐
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
๒) นายกสิณ นวลโคกสูง ตําแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์
๓) นางสาวกันยา ศรีขาว ตําแหน่งแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดยโสธร
๔) นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี)
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๕) นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์ ตําแหน่งพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
๖) พันโทหญิง รุ่งอรุณ เกิดโภคา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค ๕ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗) นายฐากร ล้อมศตพร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๘) นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน ททท.สํานักงานนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงาน ททท.สํานักงานสุรินทร์
๙) นายจารึก วิไลแก้ว ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ (เพิ่มเติม)
๑) นายยงยุทธ จรเสมอ ตําแหน่งนายอําเภอโชคชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
๒) นายปรัชญา เปปะตัง ตําแหน่งนายอําเภอห้วยแถลง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๓
นครราชสีมา ย้ายไปดํารงตําแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
๒) นางทัศนีย์ เกริกกุลธร ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทํางานในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็ง มีหลาย
กิจกรรมที่อยากขอเชิญมาร่วมงาน โดยเฉพาะการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาหัวหน้าส่วนราชการบางท่าน
ไม่มาร่วมงาน ขอย้ําว่างานพระราชพิธีเป็นการแสดงความจงรักภักดี อยากให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีด้วยตนเอง
: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจเป็น
การส่วนพระองค์ ณ ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์

๒๑
๒๕๕๙ โดยพระองค์ท่านจะเสด็จประทับและปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการไป
ปฏิบัติหน้าที่ประจําที่กองอํานวยการร่วม
: นโยบาย คสช. ในเรื่องหลัก ๆ การสร้างความจงรักภักดี การสร้างความปรองดองในชาติ
เราต้องมีความเข้มแข็งในการทํางาน เรื่องไหนที่มีแนวโน้มมีความรุนแรงเกิดขึ้น เช่น เรื่องน้ํา อย่าให้ชาวบ้านเกิดการ
แย่งน้ํา การแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้องรีบรายงานเข้ามาต้องรีบช่วยกันแก้ไข
: นโยบายรัฐบาลที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา เรื่อง
มันสําปะหลัง จังหวัดนครราชสีมาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปที่กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา : จากที่ได้ติดตามความคืบหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญสมาคมแป้งมัน
สํ า ปะหลั ง และผู้ ที่เ กี่ ย วข้ องเข้ า ร่ วมประชุ ม โดยให้ เ ข้ ม งวดกั บมาตรการที่ ออกไปแล้ ว เช่ น ๑.ขณะนี้ มีการขุ ด มั น
สําปะหลังออกมาจํานวนมาก จึงให้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้ชะลอการขุดมันสําปะหลัง และให้ขอสินเชื่อจาก ธกส.
โดยเน้นย้ําว่าเกษตรกรที่มีหนี้เก่าและไปขอสินเชื่ออีก ๕๐,๐๐๐ บาท จะมีการเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่ไม่เกี่ยวกับบัญชี
หนี้เดิม ๒.ขณะนี้ มีผู้ก่อการตามชายแดน เช่น อรัญ ประเทศ จังหวัด สระแก้ว มีการนํ ามันสําปะหลังจากประเทศ
เพื่อนบ้านมาเป็นจํานวนมากนําเข้าโรงแป้งที่จังหวัดชลบุรี และกระจายไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งได้มีการเพิ่ม
มาตรการในการตรวจ โดยให้ กรมศุ ลกากร ทางหลวง ตํารวจในพื้นที่ มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจการขนย้า ย
มันสําปะหลังเข้าโรงแป้ง โดยส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่มีอยู่แล้วและให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
นายอําเภอหนองบุญมาก : เรื่องสวนยาง ยอดที่ลดลงจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ ๙๐๐ กว่าราย อําเภอหนองบุญมาก
มีผู้ปลูกสวนยางตามเป้าหมาย ๖๖ ราย จากการตรวจสอบมีเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ ๕๓ ราย
ส่วนหนึ่งเลิกกรีดยางไปแล้ว เสียชีวิตแล้ว และมีไร่สวนยางอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ยอดของอําเภอหนองบุญมากจึงไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ เป้าหมายจึงลดลงไป
ประธาน : เป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าทางการเกษตร นโยบายรัฐบาลจะมีออกมาเป็นระยะ
เราต้องติดตามทุกวันศุกร์และวันอังคารที่มีมติรัฐมนตรีออกมา มีการเพิ่มเงินให้กับกองทุนหมู่บ้าน เงินต่าง ๆ จะลงมา
ในพื้นที่มาก ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยดูด้วย โครงการสําคัญต่าง ๆ ก็ต้องดําเนินการเหมือนเดิม โคราชเป็นจังหวัดใหญ่
เรื่ องสํ า คั ญ ต้ อ งให้ มีการประชุ มเร่ ง รั ด และแจ้ ง ข้ อมู ลให้ ทราบด้ ว ย เพราะผู้ ใหญ่ แ ต่ ละกระทรวงจะชอบถามมาที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงต้องมีข้อมูลในมือ หน่วยงานต้องอัพเดทข้อมูลให้ด้วย เรื่องการดําเนินคดีป่าไม้ การแก้ปัญหา
พื้นที่วังน้ําเขียว มอปลาย่าง เรื่องขยะ และเรื่องสําคัญอื่น ๆ ต้องอัพเดทข้อมูลตลอด และให้มีการประชุมอยู่เป็นประจํา
: เรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชน เรื่องซึ่งจะนําไปสู่การชุมนุมเรียกร้อง ขอให้ช่วยเร่งรัดกัน
ทํางาน ช่วยกันดูให้มาก เรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดควรทราบหากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้ว และเป็นเรื่องที่
ควรแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ก็ให้หน่วยงานนําเรียนให้ทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จ
เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

๒๒
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๔๐ น. เสด็จโดย ฮ. ที่นั่ง มายังสนาม ฮ.ชั่วคราว มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดดอนสว่าง ม. ๑๔ ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง
- วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านสระประทีป ม. ๒ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
ประธาน : ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
- รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๙ จังหวัดนครราชสีมาเบิกจ่ายได้ร้อยละ
๒๑.๐๕ ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมาย
การจัดลําดับ จังหวัดนครราชสีมาเบิกจ่ายได้เป็นลําดับที่ ๑ ของเขต ๓ หรืออีสานตอนใต้
เป็ น ลํ า ดั บ ที่ ๔ ของประเทศ ในภาพรวมเป้ า หมายร้ อ ยละ ๓๐ จั ง หวั ด นครราชสี ม าเบิ ก จ่ า ยได้ ร้อ ยละ ๔๕.๗๘
ในภาพรวมจัดเป็นลําดับที่ ๒ ของเขต ๓ อีสานตอนใต้ และเป็นลําดับที่ ๘ ของประเทศ
ประธาน : ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ เราเป็นจังหวัดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ในระดับที่ดี เป็นผลการปฏิบัติงานที่
ได้รับคําชมเชย
ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙)
- จังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๗๘๙.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๐,๑๘๔.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๖ รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๕๗๗.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๒,๒๑๗.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๕
- งบประมาณจังหวัด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๑.๖๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๘.๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๔ รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ ๓๐๒.๓๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๖
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑
- งบประมาณกลุ่ มจั งหวั ด ได้ รับงบประมาณทั้ งสิ้ น ๓๗๔.๘๔๙ ล้ านบาท เบิ กจ่ ายแล้ ว
๑๔.๗๔๓ ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ๓.๙๓ รายจ่ายลงทุน ได้ รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๓.๘๓๙ เบิกจ่ ายแล้ ว ๓.๙๘๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒
- เงิ น กั น ไว้ เ บิ กเหลื่ อ มปี มี ก ารกั น เงิ น ไว้ ทั้ ง สิ้ น ๕,๕๓๙.๙๕ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ยแล้ ว
๒,๐๗๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๑
ผลการเบิกจ่ายโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
- ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ขอรับการจัดสรรจํานวน ๔,๕๗๐ โครงการ จํานวน
๑,๗๗๔ ล้านบาทเศษ ขณะนี้ อนุ มัติ แล้ว ๓,๗๓๐ โครงการ คิ ดเป็นร้ อยละ ๘๑.๖๒% ด้ วยจํ านวนเงิ นงบประมาณ
๑.๑๘๖.๔๑ ล้านบาท ผลการดําเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างกําหนดราคากลาง ๑,๓๔๗ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง ๑,๔๘๓ โครงการ ลงนามในสัญญา ๘๑๖ โครงการ รอการเบิกจ่าย ๘๔ โครงการ
การบันทึกในระบบ e-GP ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ มีการบันทึกในระบบ e-GP ๖๓.๗๙%

๒๓
ประธาน :
การเบิกจ่ายโดยเฉพาะงบประมาณจังหวัด งบยุทธศาสตร์จังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ส่วนราชการที่ได้รับ
งบประมาณนี้ยังมีการเบิกจ่ายน้อยมาก ขอให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : การประกาศเขตภัยแล้ง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเขตภัยแล้งจํานวน ๑๐ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเทพารักษ์ ด่านขุนทด โนนไทย โนนแดง
พระทองคํา ขามสะแกแสง คง บัวใหญ่ บัวลาย และอําเภอแก้งสนามนาง คิดเป็น ๖๒ ตําบล ๖๕๙ หมู่บ้าน พื้นที่
เกษตรเสียหายทั้งสิ้น ๔๖๖,๕๐๐ ไร่เศษ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
อ่างเก็บน้ําที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีปริมาณน้ําน้อยกว่า ๓๐% ส่วนใหญ่
เป็ น พื้ นที่ ประกาศภั ย แล้ ง อ่างเก็ บน้ํ าที่ มีปัญ หาที่ต้ อ งติ ดตามอย่างใกล้ ชิด ทั้ง หมด ๙ อ่ าง อ่ างขนาดใหญ่ คื อ
อ่างมูลบน อําเภอครบุรี อ่างขนาดกลาง ๘ อ่าง ได้แก่ อ่างห้วยยาง อําเภอเมือง อ่ างลําสําลาย อําเภอปักธงชั ย
อ่างห้วยปราสาทใหญ่ อําเภอด่านขุนทด อ่างลําเชียงไกรตอนล่าง อําเภอโนนไทย อ่างหนองกก อําเภอพระทองคํา
อ่ า งห้ ว ยตะคร้ อ อํ า เภอคง อ่ า งห้ ว ยยางพะไล อํ า เภอแก้ ง สนามนาง อ่ า งบึ ง กระโตน อํ า เภอประทาย อ่ า งที่ มี
สถานการณ์น้ําน่าเป็นห่วงที่สุดคือ อ่างลําเชียงไกรตอนล่าง อําเภอโนนไทย และอ่างหนองกก อําเภอพระทองคํา ซึ่งมี
ปริมาณน้ําเป็นศูนย์
ปริมาณน้ําเทียบวันนี้กับปีที่แล้ว ปริมาณน้ําปีที่แล้ว ๕๕๐ ล้าน ลบ.ม.เศษ ปีนี้มีน้ําใช้การ
เพียง ๔๓๑ ล้าน ลบ.ม. ต่างจากปีที่แล้วประมาณ ๕๖ ล้าน ลบ.ม. โดยโครงการชลประทานจังหวัดได้ติดตาม
สถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
ปัจจุบันน้ําในจังหวัดนครราชสีมาไม่มีการไหล คงเหลือสภาพน้ําที่ขังในลําน้ําเท่านั้น จะมี
การไหลเฉพาะในส่วนของอ่างลําตะคอง ซึ่งมีการปล่อยมาช่วยเรื่องการอุปโภคบริโภค
ประธาน : อ่างลําตะคอง ที่เราใช้น้ํามาทําประปาตั้งแต่อําเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ อําเภอเมือง น้ําจะเพียงพอ
สําหรับทําประปาหรือไม่
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : ในส่วนของน้ําประปาที่คาดการณ์ไว้น่าจะเพียงพอ แต่ต้องเฝ้า
ติดตามอย่างใกล้ชิด ปริมาณฝนที่จะตกหลังเดือนเมษายน ต้องมานั่งติดตามดูอีกครั้ง เป็นการเฝ้าระวัง และต้องช่วยกัน
ประหยัดน้ํา
ประธาน : ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้น้ําอย่างประหยัดด้วย เพราะน้ํามีไม่พอจริง ๆ
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาประกาศเขตภัยแล้ง
แล้ว ๑๐ อําเภอ การให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นด้านการเกษตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ โซน คือ พื้นที่ประสบภัย
รุนแรง ขาดน้ําตั้งแต่ก่อนเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มี ๙ อําเภอ ๒๔ ตําบล ๕๔ หมู่บ้าน พื้นที่ประสบภัยแล้งปานกลาง
ช่วงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ขาดแคลนน้ําประมาณ ๘ อําเภอ ๔๕ ตําบล ๒๗๖ หมู่บ้าน ขาดน้ําช่วงสิ้นเดือนมีนาคม
๒๕๕๙ คาดการณ์ว่า ๑๐ อําเภอ ๔๘ ตําบล ๒๒๖ หมู่บ้าน และหลังเดือนเมษายนประมาณ ๑๘ อําเภอ ๓๔ ตําบล
๑๑๖ หมู่บ้าน
การให้ความช่วยเหลือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากําหนดแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือ มีการป้องกันตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นโครงการชาวโคราชสร้างฝายสู้ภัยแล้ง ขณะนี้สร้างไปแล้ว
๑๘๕ ฝาย มีการรณรงค์ใช้นโยบายสูบน้ําเข้ามากักเก็บไว้เพื่อดําเนินการจัดทําน้ําประปา ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
มีการสูบน้ํามาอย่างต่อเนื่อง เป็นน้ําผิวดิน ขณะนี้สูบน้ําได้แล้วประมาณ ๓๒,๙๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. มีการแจกจ่ายน้ํา เช่น
ทางอําเภอโนนไทย อําเภอพระทองคํา ที่ไม่มีน้ําผิวดิน ก็จําเป็นต้องแจกน้ําใน ๙ อําเภอ ประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ลิตร
๒. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายกรณีน้ําผิวดินหมด จะดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดย
การขุดเจาะบ่อบาดาลหรือเป่าล้างบ่อบาดาล เพราะมีบ่อบาดาลเก่าที่ขุดไว้แล้วประมาณ ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ที่ไม่ได้ใช้
ก็จะเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อดําเนินการสูบน้ํามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขั้นตอนสุดท้าย กรณีที่ ๒ หากขั้นตอนแรกไม่

๒๔
สามารถดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ซึ่งอาจจะเป็นน้ําเค็ม โครงการแจกจ่ายน้ําเป็นลําดับสุดท้าย ซึ่งได้แจ้ง
ให้ทางอําเภอดําเนินการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาเป็นราย
หมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ลงพื้นที่ครบทุกอําเภอแล้ว
ประธาน : การประกาศภัยแล้ง มิติสําคัญคือเรื่องการช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบและเสียหาย
ต้องมีการประกาศภัยแล้งและสํารวจความเสียหายและขอเงินชดเชย หมู่บ้านนั้นอาจจะไม่แล้งน้ําใช้ บางหมู่บ้านที่ไม่มี
พืชผลทางการเกษตรแต่ไม่มีน้ําใช้ จะไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง เดิมเราใช้เขตพื้นที่การประกาศภัยแล้งมา
แก้ไขปัญหา ปีนี้จะแยกเป็น ๒ ส่วน การประกาศพื้นที่ภัยแล้งเพื่อชดเชยด้านการเกษตรก็ดําเนินการไป แต่การสํารวจ
หมู่บ้านไหนไม่มีน้ําเราถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งรุนแรง จังหวัดได้ตามไปดูในแต่ละหมู่บ้านว่าเราจะแก้ปัญหา
ให้อย่างไร อันดับแรกคือไปหาน้ําจากที่อื่นสูบเข้ามา เอาน้ําผิวดินมาก่อนถ้าไม่มีสูบไม่ได้ก็เจาะน้ําบาดาล เจาะน้ํา
บาดาลไม่ได้ ก็ต้องหารถน้ําจากทาง อบต. หากไม่เพียงพอก็ขอรถน้ําทางชลประทาน ทางทหาร เข้าไปช่วยกัน เช่น
อําเภอพระทองคํา อําเภอโนนไทย อําเภอด่านขุนทด อําเภอขามสะแกแสง น้ําผิวดินเกือบจะไม่มีเลย เจาะน้ําบาดาลก็
ไม่ได้เพราะเค็ ม ต้องเอารถน้ําเข้า ไปแจกจ่ายน้ําให้พ้นหน้ าแล้งนี้ แจกจ่ ายที ละหมู่บ้าน ทีละอํา เภอ เรานําปั ญหา
หมู่ บ้า นขาดน้ํา เหล่ า นี้มาวางแผนแก้ ไขปั ญหา เช่น หากลํา เชีย งไกรมี น้ํ าก็ จะช่ วยทางอํ า เภอโนนไทย และอํ าเภอ
พระทองคําได้มาก ปีหน้าหมู่บ้านที่แล้งก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลําเชียงไกรไม่มีน้ํา ปัญหาเหล่านี้ก็จะกลับคืนมาเพราะ
ขุดเจาะบาดาลไม่ได้ เราต้องหาน้ําไปลงที่ลําเชียงไกรให้ได้ งบประมาณก็ต้องลงไปว่าทําอย่างไรจะบริหารน้ําไปลงที่
ลําเชียงไกร ให้ทางอําเภอเสนอมา การจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะเป็นของยุทธศาสตร์จังหวัด ของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล ปีหน้าเราจะให้ใช้บัญชีหมู่บ้านที่ไปสํารวจการขาดแคลนน้ําและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อําเภอเสนอเป็นหลัก
ในการจัดสรรงบประมาณ ทุกวันเราเข้าไปในพื้นที่ ลําเชียงไกรทุกวันนี้ยังรองรับได้ จะมีงบขุดลอกก็ได้ แต่ปัญหาคือ
การขุดลอกทําอย่างไรลําเชียงไกรบนจะไหลมาเติมลําเชียงไกรล่างได้ นี่คือปัญหาในหน้าฝนที่เราต้องบริหารจัดการ
เพราะก่อนจะสิ้นฝน ลําเชียงไกรมีน้ําเหลือ ๑ ล้าน ลบ.ม. น้ําเกือบไม่ไหลแล้ว ปีหน้าหากไม่มีน้ํามาเติมก็จะเจอปัญหา
อย่างนี้ เพราะฉะนั้นโครงการปีนี้ทําอย่างไรที่จะหาน้ํามาเติมให้ลําเชียงไกรให้ได้ ตั้งเป้าหมาย ตั้งยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
ก็ประกาศว่ าอี ก ๕ ปีข้ างหน้ าทํ าพร้อมกั น งบท้องถิ่ น งบจัง หวั ด งบกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย งบกรม
ทรั พยากรน้ํา งบกรมทรั พยากรน้ํา บาดาล ช่วยกั น ทํ า ระดมหมู่ บ้านที่ ข าดแคลนน้ํ า เป็ น หลั กไว้ ก่อน หากช่ วยกั น
ลงงบประมาณไปจุดเดียวกัน พื้นที่เดียวกัน และวางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกัน ภายใน ๕ ปี เราจะประกาศ
ได้เลยว่าจังหวัดนครราชสีมาไม่ขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค
การบริหารราชการจังหวัด อยากตั้งเป็นเป้าหมายเพื่อจะเห็นภาพที่ชัดเจน และขึ้นป้ายตาม
สี่มุมเมือง เช่น อีก ๕ ปีข้างหน้า ชาวจังหวัดนครราชสีมาจะมีรายได้ต่อคน/ปี ๑๒๐,๐๐๐ บาท แล้วมาดูว่าแต่ละปี
จะต้องเพิ่มรายได้/คน ปีละเท่าไร และในแต่ละปีต้องทํากิจกรรมอะไรบ้าง ทําเป็น Road map แล้วมาดูว่าปีนี้ทําได้
หรือยัง เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เรามีทิศทางในการทํางานในแต่ละเรื่อง แล้วช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้น
เป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เราพยายามศึกษาในแต่ละเรื่องออกมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
-ไม่มี๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕๙
ผู้แทนปลัดจังหวัดนครราชสีมา : การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ โดยวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมการวิ่งคบไฟและพิธีมอบคบไฟ
๔ มุมเมือง ดังนี้
ขบวนที่ ๑ จุดเริ่มต้น ณ บริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบคบไฟ

๒๕
ขบวนที่ ๒ จุดเริ่มต้น ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอด่านขุนทด โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบคบไฟ
ขบวนที่ ๓ จุดเริ่มต้น ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อ อําเภอวังน้ําเขียว
โดย นายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบคบไฟ
ขบวนที่ ๔ จุดเริ่มต้น ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอเสิงสาง โดย นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พิธีบวงสรวงอัฐิท่านท้าวสุรนารี เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดศาลาลอย
พิธีเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยขบวนสักการะย่าโม ๕ ขบวน คือ
-ขบวนหญิงกล้า โดยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ประธาน : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานย่าโม การแต่งกายชุดโทนสีแสด หัวหน้าส่วนราชการที่จะรําบวงสรวงขอให้มาซ้อม
รําด้วย และปีนี้ได้ขอให้สถานศึกษานํานักเรียนมาร่วมรํา ให้มีการวิ่งคบเพลิงจากอําเภอต่าง ๆ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ การประกันภัยรถราชการ
ประธาน : รถราชการทุกประเภท ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเอาใจใส่ในการทําประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่
จําเป็นต้องใช้โดยสารคนจํานวนมาก เช่น รถ ๖ ล้อ รับ-ส่ง นักเรียน รถ ๖ ล้อ ของวัด มูลนิธิต่าง ๆ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือเกิดปัญหาจะได้มีประกันภัยรับผิดชอบ
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือจัดทําประกันภัย
รถราชการ โดยขอความร่วมมือส่วนราชการ อําเภอ พิจารณาจัดทําประกันภัยรถราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทําประกันภัยทรัพย์สินและรถ
ราชการกรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ กําหนดซักซ้อมความเข้าใจดังนี้
๑. รถราชการที่สามารถจัดทําประกันภัยและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากการทําประกันภัยจะต้อง
เป็นรถราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีได้แก่ รถส่วนกลาง รถประจําตําแหน่ง รถรับรอง รถรับรองประจํา
จังหวัดและรถอารักขา ซึ่งส่วนราชการได้มาโดยการซื้อหรือได้รับบริจาค และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยการทําประกันภัยรถราชการของส่วนราชการมี ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ประเภทภาคบังคับ กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยรถราชการ
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒ ประเภทภาคสมั ค รใจ หากส่ ว นราชการประสงค์ ที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย
นอกเหนือจากการประกันภัยภาคบังคับตามข้อ ๑.๑ แล้ว ให้พิจารณาความจําเป็นและเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อมิให้เกิดภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน
๒. การอนุมัติทําประกันภัยรถราชการประเภทภาคสมัครใจของส่วนราชการ ให้เสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ พิจารณาอนุมัติก่อนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สํานักงบประมาณ กรมการประกันภัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานอัยการสูงสุด และกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓. รถยนต์ที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายการทําประกันภัยได้ปัจจุบันมี ๒ ประเภท
๑. รถยนต์ที่ส่วนราชการจัดหาโดยการเช่า
๒. รถยนต์ส่วนตัวของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจําตําแหน่งที่เลือกรับเงินค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง

๒๖
ประธาน : ทางสถานศึกษาควรจะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ว่าน่าจะมีการอนุญาตให้รถโรงเรียนที่
จําเป็นต้องโดยสารนักเรียน นักศึกษา ไปในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ให้ได้รับการยกเว้นใช้เงินเพื่อประกันภัย
ชั้น ๑ ได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ : นโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กระบวนการรับนักเรียนจะต้องมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมและเสมอภาค เป็นสิทธิพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องประกันโอกาสให้
เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ซึ่งมีการเกณฑ์เด็ก มีเขตบริการต่าง ๆ
หากหน่วยงานหรือส่วนราชการใดที่พบเห็นเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับเข้าเรียนแต่ไม่ได้เข้าเรียน ขอความอนุเคราะห์
แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลื อและให้ความอนุเคราะห์เด็กเหล่านั้ น
สําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ เราจะพัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
อย่างเหมาะสมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานทางการศึกษาได้พยายามดําเนินการ
อย่างเต็มที่ และการกําหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐจะต้องคํานึงถึงเรื่องผลกระทบที่มีต่อสถานศึกษาเอกชนด้วย
ซึ่งตรงนี้ได้ใช้เรื่องของเขตบริการในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนเป็นหลัก
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา จะต้ อ งประกาศรายชื่ อ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา และโรงเรี ย นที่ จัด ตั้ ง ด้ ว ย
วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่มีการจัดห้องเรียนพิเศษ เขตบริการ และสัดส่วนการรับนักเรียน โดยผู้ปกครองสามารถ
ตรวจสอบและดูประกาศเหล่านี้ได้ การรับนักเรียนจะมีการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กําหนดตรงกันทั่วประเทศ
(ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) สําหรับชั้นก่อนประถมศึกษา ให้รับเด็กอายุ ๔ – ๕ ปี ที่อยู่
ในเขตบริการ ก่อนประถมศึกษาจะไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากสถานศึกษาแห่งใดรับเด็กยังไม่เต็ม
ก็สามารถที่จะรับจากนอกเขตบริการได้
ระดับก่อนประถมศึกษารับสมัครในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จับฉลากใน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ชั้นประถมศึกษา ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา จะรับสมัคร
ในวันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จับฉลากวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จะรับสมัครในวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง จะมีกําหนดเกณฑ์การรับสมัครต่างหาก โดยรับนักเรียนในเขต
บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยการจับฉลาก และคัดเลือกจากผลการสอบ O-NET และการสอบคัดเลือก
สําหรับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ จะมีโรงเรียนที่
มีอัตราการแข่งขันสูง คือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ : ในส่วนของโรงเรียนที่การแข่งขันสูงจํานวน
๗ โรงเรียน คือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียน
ปากช่อง โรงเรียนพิมายวิทยา และโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จะมีการรับสมัครวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ทั่วประเทศ ชั้น ม. ๑ จัดสอบในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ชั้น ม.๔ จะสอบในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ จะมีการรับเต็ม
จํานวนตามแผนของแต่ละโรงเรียนรอบเดียว (ไม่มีการฝาก) มีวิธีแก้ปัญหาคือ หากสอบไม่ได้ในวันที่กําหนด สามารถ
ติดต่อที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ จะมีการจัดโรงเรียนให้เด็กนักเรียนทุกคน แต่ต้องไปลงชื่อไว้ช่วงต้นเดือน
เมษายน จะมีการจัดโรงเรียนที่ใกล้เคียงหรือตามที่ประสงค์ในเขตบริการนั้น ๆ
การรับนักเรียนจะมีคณะกรรมการรับนักเรียน ตามมาตรฐาน ระดับก่อนประถมศึกษาจะมี
นักเรียน ๓๐ คน ระดับประถมศึกษา ๔๐ คน แต่ที่มีจํานวนเกินมาเนื่องจากการพิจารณาตามเหตุผลและความจําเป็น

๒๗
ที่คณะกรรมการรับนักเรียนและโรงเรียนได้มีการเสนอมาก็จะพิจารณาเพิ่มจํานวน โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงหรือ
โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีจํานวนนักเรียนเกินกว่าจํานวนจะใช้วิธีจับฉลาก วิธีการจะมีความโปร่งใส มีการตั้งคณะกรรมการไป
กํา กั บและดู แลในวั น ที่ มีการดํ า เนิ น การของสถานศึกษาแต่ ละแห่ ง มี รองผู้ อํา นวยการเขตฯ มี ผู้อํา นวยการกลุ่ มฯ
มีผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่มีส่วนได้เสีย เข้าไปกํากับดูแล ไม่ว่าจะเป็นสังกัดใด ๆ ก็จะใช้หลักการเดียวกันทั้งหมด
ประธาน : ขอบคุณทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑ ที่ให้การต้อนรับโครงการผู้ว่า
พาปั่นเป็นอย่างดี และได้ให้ทางโรงเรียนเมืองนครราชสีมาที่ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับโลกมาแสดงให้ชม
ลูกหลานโคราชเก่งมาก โรงเรียนในโคราชมีคุณภาพดีมาก แต่ละโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเหมือน ๆ กัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ - โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
- การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
ประจําปี ๒๕๕๙
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ขอเชิญส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่
พระภิกษุ-สามเณร ในโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันจันทร์
ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดหนองไผ่ ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา
- เนื่องในวันมาฆบูชา ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย สถานศึกษา ร่วม
ประดับธงชาติและธงธรรมจักร รณรงค์ให้ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสีขาว และ
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา เช่น ทําบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล ๕
ฟังธรรม เจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ณ วัดในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีเวียนเทียน
ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
- ในปี ๒๕๕๘ มี การประกาศศิ ลปิ น แห่ ง ชาติ ๑ ท่ า น มี ภูมิลํา เนาอยู่ ที่อํา เภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คือ นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยกโปสเตอร์) เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
ถือเป็นบุคคลสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
- เส้นทางสู่ประชามติ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.)
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และแผนการรับบริจาคโลหิต
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๖.๕ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙

๒๘
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีและการประสานงานคดีกับพนักงานอัยการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ นม ๐๐๑๗.๓/ว ๖๑๘ ลงวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีและการประสานงานคดีกับพนักงานอัยการ โดยมี
สาระสําคัญคือ ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการเป็นคู่ความในการดําเนินคดีปกครอง
คดีแพ่ง คดีอาญา เป็นจํานวนมาก และเพื่อให้การดําเนินคดีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นคู่ความในคดี จากสาเหตุได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายในการออกคํา สั่ง อนุ มัติ อนุญ าต หรื อเพิ กถอนใบอนุญ าต ฯลฯ ตามความเห็น ของส่วนราชการใด
ให้ส่วนราชการนั้นรับผิดชอบการดําเนินคดี และส่งเรื่องให้สํานักงานอัยการที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแทนแจ้งชื่อและตําแหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน ในครั้งแรกที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแทนเสมอ เพื่อสําหรบติดต่อประสานงานเมื่อ
มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน และสําเนาเรื่องให้สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาด้วย
๓. หนังสือโต้ตอบระหว่างส่วนราชการผู้มอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแทนกับ
สํานักงานอัย การ ให้ ระบุเ ลขคดี ไว้ที่ชื่อเรื่อง และอ้างถึ งหนังสื อโต้ต อบครั้ งล่าสุ ดของทั้ งสองฝ่าย พร้อมระบุชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานคดีไว้ที่ท้ายหนังสือทุกครั้ง
๔. แจ้งข้อมูลคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเป็นคู่ความ ให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ
ตามแบบที่กําหนด เฉพาะคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดและคดีที่ถึงที่สุดแล้วย้อนหลังถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยอํ า เภอขอให้ ร วบรวมคดี จ ากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในกํ า กั บ ดู แ ลรายงาน
จังหวัดด้วย
ประธาน : ประเด็นคือทางอัยการจะเก็บเรื่องเป็นคดี เวลาส่งเรื่องให้อัยการขอให้อ้างถึงเลขคดีด้วย และขอให้สํารวจ
ข้อมูลปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน ว่ามีคดีอะไรที่ยังค้างอยู่และให้ดําเนินการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องเส้นทางสู่ประชามติ : ขณะนี้การ
ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งแรกจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ จะมีการเผยแพร่ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และจะมีการรับฟังโดย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และจะนําไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และจะร่างให้แล้ว
เสร็จในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากนั้นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จะส่งร่างให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วจะส่งให้ทาง กกต. พิจารณาดําเนินการ เริ่มจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญส่งให้แก่ครัวเรือนครบ ๘๐% ซึ่งคาด
ว่าจะครบประมาณวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จากนั้นจะประชุ มเพื่อกําหนดวันออกเสีย งประชามติ ซึ่งคาดว่าจะ
กําหนดได้ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ การออกเสียงประชามติต้องไม่น้อยว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๔๕ วัน คาดว่าจะ
ออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับ กศน. มีโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
ซึ่งโครงการเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยปี ๒๕๕๗ จังหวัดละ ๑ ตําบล ปี ๒๕๕๘ อําเภอละ ๑ ตําบล ปี ๒๕๕๙ ทําให้
ครบทุกตําบลทั้งประเทศ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน จะมีการอบรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตําบล
ในทุกพื้นที่ โดยประสานกับ กศน. เพื่อกําหนดแผน และจะส่งแผนให้ทางอําเภอได้ทราบเพื่อประสานการปฏิบัติต่อไป
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ วิทยากรจากทาง กกต. ร่วมกับ กศน.
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุ ทธศาสนาจัง หวั ดนครราชสีมา :
เมื่ อวัน ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ สํา นักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้มีการประชุมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ และผู้แทนส่วนราชการ
เพื่อสนองงานนโยบายของรัฐบาล เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ทางคณะสงฆ์ได้
ร่วมกันรณรงค์ในการขับเคลื่อนโครงการวัดรักษาศีล ๕ ซึ่งทางคณะสงฆ์จะมีการประสานงานกับอําเภอท้องที่ ในการ
ร่วมพลังร่วมใจให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีโดยอาศัยหลักศีล ๕ เป็นตัวนํา

๒๙
- สําหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนจริง ๆ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ก็ยังมีสถานศึกษารองรับ
นักเรียนอีกแห่งหนึ่งคือ การศึกษาสงฆ์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยการบวชเรียน
- วันมาฆบูชา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับคณะสงฆ์
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
สํานักงาน ททท. นครราชสีมา : เนื่องจากรัฐบาลกระตุ้นให้มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ทางการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับอําเภอพิมาย กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา โรงเรียนพิมายวิทยา
จัดกิจกรรมมินิไลท์แอนด์ซาวด์พิมาย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
เป็นต้นไป
-งานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ได้มอบหมายให้สํานักงาน ททท. จัดทําโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ จะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และจะ
นําแจกจ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยสํานักงาน ททท. ได้เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ลงนิตยสารของ ททท. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน และจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งไปให้สํานักงาน
ททท. ต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับทราบและมาท่องเที่ยว
งานย่าโม
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

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

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

