ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายกสิณ

นวลโคกสูง

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๕

นางแสงเสน่ห์

เกษกระทุ่ม

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายชาญชัย

อตมพิกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
๕ นครราชสีมา

๘

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๙

นายคณิศร

โชปัญญา

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๐

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๑

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๒

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๓

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๔

นายบวรชัย

แถวไธสง

แทน นายอําเภอพิมาย

๑๕

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๑๖

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๑๗

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒
๑๘

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๑๙

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๐

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

๒๑

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๒

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๓

นายปรัชญา

เปปะตัง

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๔

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๕

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๒๖

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๒๗

นายณัชวันก์

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอเสิงสาง

๒๘

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๒๙

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๐

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๑

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๒

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๓

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๔

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๕

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๓๖

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๓๗

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๓๘

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๓๙

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

๓
สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๐

นายบัญชา

ใจสอาด

แทน อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๑

นายนัฐนันทน์

คล้ายเมืองปัก

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๒

นายกมล

เหลืองสะอาด

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๓

นายกฤษฎา

กนกวัฒนยศ

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๔๔

พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

๔๕

นายธีระชัย

ไพรัชวรรณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครราชสีมา

๔๖

น.ท. ณภัทรชนม์

ผลศรัทธา

แทน อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๔๗

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๔๘

นายวงศ์หิรัณ

อิบมณี

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๔๙

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๐

นายเทอดศักดิ์

อังพัฒนพงษ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๑

นางชฎาพร

รักษาทรัพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๒

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๔
๕๓

นางสาวภาวนา

ธนคุณารักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๔

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๕

นายสุทธิชัย

คล้อสวัสดิ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๖

นายนันธศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

๕๗

นางรัชนี

ป้องคําสิงห์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๕๘

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๕๙

นางมันทนา

สังฆรักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๖๐

นางสาวคณิสสร

ยอดประทุม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๑

พล.ต.ต.ฐากูร

นัทธีศรี

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๒

พ.ต.ท. ประสิทธิ์

สมใจประสงค์

แทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๓

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๔

พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๕

พ.ต.อ. กัมปนาท

ทตุจิรางค์กุล

แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๖

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๗

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๖๘

พ.ต.อ. บรรพต

มุ่งขอบกลาง

ผกก.สภ.โชคชัย

๖๙

พ.ต.อ. ประยงค์

กอศรี

แทน ผกก.สภ.ครบุรี

๗๐

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๑

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๕
๗๒

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๓

พ.ต.ท. สัญชัย

พิสัยพันธ์

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๗๔

พ.ต.ท. จักรพล

ตาลทรัพย์

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๕

พ.ต.ท. อานุภาพ

พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน ผกก.สภ.คง

๗๖

พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๗

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๘

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๗๙

พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๘๐

พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๑

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๒

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๓

พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๔

พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

แทน ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๕

พ.ต.ต. สันติชาติ

ไทยสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๖

พ.ต.ท. สมชาย

สงเคราะห์

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๗

พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๘

พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๘๙

พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๐

พ.ต.ท. วิชมัย

จําลองศุภลักษณ์

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๑

พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๒

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๓

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๔

พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์

อินทร์ชัย

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๖
๙๕

ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญปก

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๙๖

พ.ต.อ. บัณฑิต

สิงหประชา

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๙๗

พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๙๘

พ.ต.ท. ศิระ

สวดธรรมกิตต์

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

๙๙

ร.ต.ท. สมพงษ์

พิริยอารีกุล

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๑๐๐

ร.ต.ท. ศรวงษ์

วงศ์อาษา

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

๑๐๑

พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๒

นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๓

นางสาวณัฏฐนันท์

ศรีประเสริฐ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๐๓

นายอดิเทพ

ศรีธิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๔

นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๕

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๖

นายแพทย์วชิระ

บถพิบูลย์

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๗

นายจีรังกูร

เมืองแก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๘

นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์

๑๐๙

นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙

๑๑๐

นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๕ นม.

๗
๑๑๑

นายสมนึก

โลหะณุต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๒

นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นม.

๑๑๓

นางสาววิไลพร

แซ่งเช็ง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๔

นางณชลนิภา

ทวินันท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๕

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๖

นายชูเกียรติ

วิเศษเสนา

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๑๗

นายพรหมินทร์

ศรีหมื่นไวย์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑

๑๑๘

นายวิชา

มานะดี

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

๑๑๙

นายสุเทพ

พวงเกาะ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๒๐

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๒๑

นายชาตรี

ดีทองหลาง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๒๒

นายอนันต์

ยิ่งนอก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๒๓

นายดิลก

ศิรินาคดิลก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๔

นางสาวพินิจ

กรินท์ธัญญกิจ

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

๑๒๕

นายประพันธ์

ขามโนนวัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๖

นางพรศรี

อินทร์ช่าง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๘
๑๒๗

นายยิ่งยง

ดุรงค์ดํารงชัย

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นม.

๑๒๘

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๒๙

นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรนิ ธร

๑๓๐

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๑

นายชนุตร์

พัฒนโพธิ์วัชร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๒

นาย ส.จิรศักดิ์

คชินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๓

นายสมควร

รอดเริญ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๓๔

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๓๕

นายพัฐจักร

อยู่พงษ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๖

นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๓๗

นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๓๘

นายวิทูร

นรารัตน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๓๙

นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๐

นายอุทัย

เพชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๑

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๒

นายนพดล

โคตรมิตร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๓

นายกิตติพงษ์

สนเล็ก

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๔๔

นางวรรณสุรีย์

แก่นวงศ์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๕

นางวรรณสุรีย์

แก่นวงศ์

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๖

นางวาสนา

นาคดิลก

แทน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ฐาตุจิรางค์กุล

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔๗

นายไพรัชต์

๙
๑๔๘

นายวรวุฒิ

บุญพิมพ์

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๙

นางศรินทิพย์

กุลสุวรรณ

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๐

นายศุภธัช

ดําคํา

แทน ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑

นายพิพัฒน์

นิ่มเจริญนิยม

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๕๒

นายสฐพงษ์

รามโกมุท

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๕๓

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๕๔

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จ.นม.

๑๕๕

นางปัทมา

จรทะผา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๕๖

นางทิพวรรณ

ชาตะมัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๕๗

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๕๘

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๕๙

นางนภาพร

นาคะปักษิณ

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๖๐

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๖๑

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๖๒

นางสาววัลลภา

สุรโรจน์ประจักษ์

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๖๓

นายสุทธิ

สิทธิวนกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑๖๔

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๖๕

นายเสริม

อุดมพรวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๖๖

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์สัตว์นครราชสีมา

๑๖๗

นายศรชัย

สายสินธุ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๖๘

นายธีรวัฒน์

รมเนียม

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

๑๖๙

นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

๑๐
กระทรวงการคลัง
๑๗๐

นางสาวมัณฑนี

กิตติวัจนสกุล

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๗๑

นางสาวอุลัยวัน

ปินะกาตา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๗๒

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๓

นางขณิฏฐา

อินทร์อิ่ม

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๗๔

นายนพดล

เชิญกลาง

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๑๗๕

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๗๖

ศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๗๗

นาสมปอง

ไชยโย

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๗๘

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๗๙

นายชาติชาย

ยุวชิต

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๐

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๑๘๑

นายสุรเชษฐ

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

๑๘๒

นายอนันต์

อ่อนแสน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๘๓

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๘๔

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๕

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๘๖

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๗

นางแสงอรุณ

บุญศรี

รก.สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๘

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

๑๑
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๑๘๙

นางสาวปิยะวรรณ

ผดุงชาติ

แทน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

ทศเวช

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๑๙๐

นางศิริกุล

กระทรวงกลาโหม
๑๙๑

พ.อ. ไชยวัฒน์

โสดา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๙๒

พ.ท. ยงยศ

มีประเสริฐ

แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครราชสีมา

๑๙๓

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๔

นางญาสิณี

สยุมภูรุจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๑๙๕

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๖

นางสาวภัณฑิลา

เพชรหมื่นไวย์

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๑๙๗

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๑๙๘

นางเนาวรัตน์

จงหมื่นไวย์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๑๙๙

นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๐๐

นายเสมา

ยศยิ่งยง

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๐๑

นายแข่งขัน

สีตะธนี

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และหัวหน้า
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๒

นางสาวทัศน์วรรณ

เกษมอมร

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงแรงงาน
๒๐๓

นางสาววาสนา

ศิริทองสุข

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๕

นายสุวรรณ์

ดวงตา

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๖

นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗

พันโทหญิง รุ่งอรุณ

เกิดโภคา

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๐๘

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๐๙

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๐

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑

นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นม.

๒๑๒

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๑๓

นางภาวนา

ประจิตต์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๑๔

นายเจริญชัย

สุวรรณศรี

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๓

๒๑๕

นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖

นายชอบ

สร้อยจิตต์

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗

นางสาวปริยากร

สุบันฑมา

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๑๘

นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม.

๒๑๙

นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๑๓
๒๒๐

นายชัยชาญ

วงศ์บุญยิ่ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

๒๒๑

นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๒๒

นายฐากร

ล้อมศตพร

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๒๓

นางช่อทิพย์

อานันท์ตระกูล

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.

๒๒๔

นายประพัฒน์พงษ์

สุขุประการ

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๒๕

นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๒๖

นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๒๗

นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๒๘ นายสุพล

บุปผาพรมราช

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙ นายสมเกียรติ

อินพลนา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๓๐ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑ นางสาวบุศรา

ภาคสุวรรณ

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๓๒ นายสมคิด

พงษ์สุภา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการ
เดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

๒๓๓ นายวรจักร

เพียรธรรม

โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๔ นางกมลรัตน์

พงศ์สิงหโชติ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๓๕ เรือโท อนันต์

บุตรทา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง
อากาศ นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๓๖ นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๗ นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

แทน ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค ๔

๒๓๘ นายมงคล

สาริสุต

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ

๑๔
๒๓๙ นางสาวสาวิตรี

เศษวิสัย

แทน หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

๒๔๐ นายพลชัย

ศิริวัฒนากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

บุญประสาทสุข

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ภาคเอกชน
๒๔๑ นางสาวอุบลรัตน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๔๒ นายจิรยุทธ

อาสาเสน

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

๒๔๔ นายสันติ

เกิดโมฬี

ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๔๕ นายนิพนธ์

ลิ้มวงศ์ยุติ

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๔๖

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

พิมพ์สังกุล

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

นายทวีศักดิ์

๒๔๗ นายธัญเทพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

๒

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๔

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๖

นางอินทรา

เงินเกิด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน)

ติดราชการ

๒

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว)

ติดราชการ

๓

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุวิทย์ คําดี)

ติดราชการ

๔

นายอําเภอลําทะเมนชัย

ติดราชการ

๑๕
๕

อัยการจังหวัดพิมาย

ติดราชการ

๖

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๗

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๙

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑

ผกก.ฝสส.๔ สส.

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๔

ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

๑๕

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๒๗

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

๒๘

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

๒๙

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๑๖
๓๗

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๘

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ติดราชการ

๓๙

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๔๑

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์เขต ๓

ติดราชการ

๔๓

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๗

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ๖

ติดราชการ

๕๕

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๕๗

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๕๘

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๕๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๑๐๐

ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๐๑

ผู้อํานวยการศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๑๐๒

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๑๐๓

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๐๔

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๑๐๕

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

ติดราชการ

๑๐๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๐๗

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๑๐๘

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบตั ิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๐๙

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๑๑๐

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑๑

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑๒

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๑๑๓

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑๔

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑๕

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑๖

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑๗

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑๘

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๑๑๙

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒๐

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒๑

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒๒

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๑๘
๑๒๓

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๑๒๔

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒๕

ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๑๒๖

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒๗

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒๘

ประธานหอการค้าจงหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๑๓๐

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๓๑

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๑๓๒

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๑๓๓

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๑๓๔

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๑๓๕

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
การประชุมและดําเนินตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานเข็ม
พระนามาภิไธยย่อ จภ. ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕ ราย
๑. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๒. นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอําเภอปากช่อง
๓. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
๔. พ.ต.อ. บัณฑิต สิงหประชา ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหมูสี
๕. ร.ต.อ. พงศกร วิสีปัตน์ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรหมูสี

๑๙
 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบเข้าสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ ราย
ได้แก่ นายชาญวิทย์ เรืองวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊คโปรนครราชสีมา
ที่ปรึกษาชมรมสร้างคนดีให้สังคม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด
จังหวัดนครราชสีมา” (จํานวน ๙ หน่วยงาน) และการมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการประกวด
คัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จํานวน ๖ ราย) (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดได้ดําเนินโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน นําครอบครัวเข้าวัด ทําบุญ รักษา
ศีล ๕ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ถาวรสืบไป โดยมีหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโครงการฯ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุน
โครงการ จึงมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน ดังนี้
๑. สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
๒. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
๓. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
๖. สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
๗. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
๘. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๙. อําเภอเมืองนครราชสีมา
: จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการประกวดคัด
ลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเด็กและเยาวชน
ส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน ๕๓๘ คน และคัดเลือกให้เหลือจํานวน ๒๐ คน เพื่อเข้าร่วมประกวดคัดลายมือระดับ
จังหวัดนครราชสีมา รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดประกวดเมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อําเภอ
เมืองนครราชสีมา ผลการประกวดดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเงินรางวัลจํานวน
๕,๐๐๐ บาท และได้ไปแข่งขันในระดับประเทศ ได้แก่ ด.ญ.รัศมีฉาย ประพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้าน
หนองกระทุ่ม อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ. ปวรวรรณ กุลอุปฮาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ช.ฐิตินันท์ เทาเกาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน
บ้านสําโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์) อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.อินทิราลัย จันทรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนบ้านสําโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์) อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และ ด.ญ. จันทร์จิรา ทุมมากรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๕. รางวัลโรงเรียนลายมือสวย ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงิน
รางวัล จํานวน ๘,๐๐๐ บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านสําโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์) อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒๐
๖. เกียรติบัตรมอบให้แก่โรงเรียนวัดสระแก้ว อําเภอเมืองนครราชสีมา ที่สนับสนุนสถานที่การ
จัดแข่งขันประกวดคัดลายมือ
 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ตําบลที่ประสบความสําเร็จในการบูรณาการแผนชุมชน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ (จํานวน ๕ ตําบล) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๘ (จํานวน ๕ อําเภอ)
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะทํางานจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสําเร็จการใช้ประโยชน์จาก
แผนชุมชน ได้พิจารณาเลือกตําบลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการบูรณาการแผนชุมชนแล้ว จํานวน ๕ ตําบล ดังนี้
๑. ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก
๒. ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง
๓. ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย
๔. ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
๕. ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง
: จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินกิจกรรมการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น
ระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการดําเนินการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครราชสีมาในฐานะที่เป็นองค์กรในการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก
สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม
โดยคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด ได้ดําเนินการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านสระว่างพระยา หมู่ ๓ ตําบลสระว่านพระยา
อําเภอครบุรี
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ ๕ ตําบลวังหิน
อําเภอโนนแดง
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านกุดโง้ง หมู่ ๗ ตําบลวังไทร
อําเภอปากช่อง
๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ ๓ ตําบลมะค่า
อําเภอโนนไทย
๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านกุดน้ําใส หมู่ ๑๐ ตําบลไพล
อําเภอลําทะเมนชัย
: ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน
ในการจัดเวทีแผนบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ๒๐๑ ตําบล ใน ๓๒ อําเภอ โดยดําเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบล ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตําบล มีภารกิจในการ
บูรณาการแผนชุมชนให้สามารถบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ
และแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกตําบลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการบูรณาการแผนชุมชน
จํานวน ๕ ตําบล ได้แก่
๑. ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก
๒. ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง
๓. ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย
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๔. ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
๕. ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง
 พิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการร่วม
แข่งขันการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (National EMS Rally)
ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมาได้จัดระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ หรือ EMS ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗
จวบจนปัจจุบันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินปีละ ๖ – ๗ หมื่นราย มีบุคลากรในจังหวัดรวมทั้งอาสากู้ชีพประมาณ ๓,๐๐๐
คน กระจายทั่วจังหวัดนครราชสีมา ในปี ๒๕๕๙ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดการ
แข่งขันการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ หรือ National EMS Rally ครั้งที่ ๖ ประจําปี
๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ทีม EMS ของจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นตัวแทนของเขตบริการสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ เข้า
ร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (Emergency Medical
Response) ได้แก่ มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน)
๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life Support) ได้แก่
มูลนิธิพุทธรรมฮุก ๓๑
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ได้แก่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา นายอุดม คําชา
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตรเพื่อควบคุม
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ สนองนโยบายลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ป้ อ งปรามและปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด ของผู้ ป ระกอบการในการผลิ ต เพื่ อ จํ า หน่ า ยปั จ จั ย การผลิ ต ทาง
การเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
- วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ ที่ ห อประชุ ม โรงเรี ย นอุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญาราชวิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง เตรียมพร้อมสู่
รั้วมหาวิทยาลั ย ซึ่ งมู ลนิธิมิราเคิ ลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่ อมหญิง อุบลรัต นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกั บ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดําริในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้เยาวชนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
- วั น ที่ 5 กุ มภาพั นธ์ ที่ ศู นย์ ฝึกอบรมตํ ารวจภูธรภาค 3 พลตํ า รวจตรี ลื อชั ย สุ ด ยอด
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ซึ่งกองบังคับการ
ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ จั ด การฝึ ก ขึ้ น โดยทํ า การฝึ ก ทบทวนภาคปฏิ บั ติ ซึ่ ง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจสั ง กั ด
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาทุกสถานีตํารวจ จํานวน 400 นาย
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 อําเภอ
เมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบจักรยานพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมจํานวน 352 คัน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแก่เด็กนักเรียนที่มี
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ฐานะยากจนและด้อยโอกาสซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 ตําบลจอหอ
อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวัน
สถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจําปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของกองอาสารักษาดินแดน และเพื่อบํารุงขวัญเสริมสร้างกําลังใจ
ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณอาคารสงเคราะห์เทศบาลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน
เครื่ อ งปั่ น ดิ น เผา ประจํ า ปี 2559 ภายใต้ ชื่ อ งาน “มหกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาด่ า นเกวี ย น” โดยมี นายวิ เ ชี ย ร
จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา กล่ า วต้ อ นรั บ ซึ่ ง การจั ด งานในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์และเปิดศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดความภูมิใจและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง
นครราชสีมา พลอากาศเอกประจิน จั่น ตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้ อมคณะได้เ ดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 14 เพื่อมอบนโยบายกํากับและติดตามผลการดําเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 และติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและ
รับมอบนโยบาย
- วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ ที่ จ วนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ในวันรวมน้ําใจสู่กาชาดปี 2559 จากหน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านนาวากาชาด ในงาน
ฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2559
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา ตําบลหนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2559
- วันที่ 19 กุมภาพพันธ์ ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา นายอดุลย์ ค้ําชู ผู้บริหาร
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บทบาท
หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยการคุ้มครองผู้บริการทางการเงิน และความรู้ทางการเงินแก่นักจัดรายการวิทยุใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้น โดยมี นักจัดรายการวิทยุ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ จํานวน 50 คน
วันเดียวกัน ที่บริเวณลําบริบูรณ์ บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3 ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ
จัง หวั ด นครราชสี มา พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ นายวิ เ ชีย ร จั นทรโณทัย ผู้ว่าราชการจั งหวั ด
นครราชสีมา ได้ร่วมกันเปิดโครงการ “คลองสวย น้ําใส คนโคราชมีความสุข” เพื่อเป็นการรณรงค์เก็บผักตบชวา วัชพืช
สิ่งกีดขวางทางน้ํา และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในลําน้ําบริบูรณ์ ให้เป็นแหล่งน้ําที่สวยงาม และใสสะอาด
- วั น ที่ 20 กุ มภาพั น ธ์ ที่ บ้า นหนองดู่ หมู่ ที่ 3 ตํ าบลกฤษณา อํ า เภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด
นครราชสี มา นายวิเชี ยร จันทรโณทัย ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดนครราชสีมา พร้ อมด้ วย นางณัฎ ฐิ นีภ รณ์ จั นทรโณทั ย
นายกเหล่ากาชาดจังหวั ดนครราชสี มาพร้ อมคณะ ได้ มอบบ้า นตามโครงการสร้างบ้ านกาชาดจั งหวัด นครราชสีมา

๒๓
เพื่อเทิ ดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ให้แ ก่ค รอบครั ว นางทองใส จุ ลทอง และ
นายทองสุข กุลวิเศษ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยได้นําประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
สวดมนต์ทําวัตรเย็น และได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาว
จังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางไปร่วมเวียนเทียนกันอย่างเนืองแน่น
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว อําเภอเมืองนครราชสีมา นายสมพงษ์ วิริยะจารุ
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการเปิดงานในโครงการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยและรูปแบบของตัวอักษรไทยได้ถูกต้อง
สวยงามตามแบบแผน เพื่อให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายศักดิ์ศิริ หยวกฉิมพลี ตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
๒) นายวิมล เร่งศึก ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี
๓) นายธานี พาเขียว ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๓
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๔) นายสมพร โชคเจริญ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
- นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ ตําแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ลาที่ประชุมเนื่องจากลาออกจากราชการ
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
: วันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๓ ท่าน ติดราชการ รองฯ สุรพันธ์ เดินทาง
ประธาน
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อวางการสร้างบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและเมืองเฉินตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รองฯ สุวิทย์ รับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อําเภอครบุรี และรองฯ ณรงค์ เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
: การทํางานที่ผ่านขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทํางานด้วยดีมาโดยตลอด เรื่องนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลที่จําเป็นต้องย้ําในที่ประชุมไว้เสมอ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเรายังยึดมั่นในการดําเนินการ
: เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองในบ้านเมืองก็ยัง
ดํา เนิ นการอย่า งต่ อเนื่ อง อยากให้ หน่ วยงานหากิ จกรรมใหม่ ๆ เข้า มาดํา เนิ น การด้ วย และการกระทํ า การอั น ไม่
เหมาะสมก็ต้องมีการดําเนินการ โดยเฉพาะสื่อต่าง ๆ สื่อออนไลน์ อย่าให้มีการเผยแพร่ ต้องมีการห้ามปราม
: เรื่องการสร้างความปรองดองในสังคม จําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ผ่านมา
กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมยังไม่มี จึงได้มอบหมายให้ พลตรี อนุสรณ์ นุตสถิต รอง ผอ.รมน.จว.นม. ไปร่วมพิจารณาว่า
เราจะมีกิจกรรมอะไรที่ต้องดําเนินการเรื่องการสร้างความปรองดองให้เห็นเป็นรูปธรรม ภายในเดือนมีนาคมต้องมี
โครงการออกมา

๒๔
: เรื่องการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า เรามีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณหน่วยงานทุก
หน่ วยงาน การจั บกุ มผู้ ลักลอบตั ด ไม้ พยุ ง ที่ เ ป็ น ชาวกั มพู ชา ที่ ประชุ ม คปป. สํ า นั กงานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด มีการรายงานว่าพบชาวต่างชาติอยู่เป็น ๑๐๐ ราย ในป่าบ้านเรา เรื่องนี้ทาง กอ.รมน. ต้องบูรณาการ
กําลังตํารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ขึ้นไปพิสูจน์ทราบ ทําแผนในการดําเนินการ จังหวัดจะได้สนับสนุนงบประมาณ
ตอนนี้มีโครงการบูรณาการแผนที่ หรือ One Map ๑ : ๔๐,๐๐๐ มีคณะทํางาน ๑ คณะ เจตนารมณ์คือจะบูรณาการ
แผนที่ที่ดินของรัฐทั้งหมดให้ใช้มาตราส่วนเดียวกัน ณ วันนี้ใช้เฉพาะที่ดินของรัฐก่อน มีทั้งกลุ่มที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่นิคม ที่ทําเลต่าง ๆ กลุ่มที่ดินอุทยาน เขตห้ามล่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กลุ่มของป่าไม้ มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมา
กําลังดําเนินการจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ แผนที่แนวเขตของรัฐจะต้องเป็นอันเดียวกัน มีหลักเกณฑ์
๑๓ หลักเกณฑ์ เช่น กรณีพื้นที่ของรัฐทับซ้อนกันจะทําอย่างไร อยู่ระหว่างเร่งดําเนินการ ได้ให้ทางที่ทําการปกครอง
จังหวัด และ กอ.รมน. ไปเพิ่มคณะทํางานเป็น ๓ ชุด เพื่อเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ
: เรื่องศูนย์ดํารงธรรม นายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดเรื่องการสร้างความ
เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอยู่เสมอโดยใช้ศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดได้รับความกรุณาจากผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมา และมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารมาประจําที่ศูนย์ดํารงธรรม ทําให้การ
แก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่หลายเรื่องจะมีข้อกฎหมายและ
จะส่ง ไปหน่วยงานที่ เกี่ย วข้อง จึ งขอความกรุณาว่าหน่วยงานที่ได้ รับเรื่ องต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเรื่ องร้ องเรี ยน เรื่องศูน ย์
ดํารงธรรม หรือเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการดูและให้ความสําคัญเร่งรัดดําเนินการด้วย
ฝากว่าเรื่องศูนย์ดํารงธรรม เรื่องความพึงพอใจของพี่น้องประชาชน เป็นสาเหตุของการชุมนุมเรียกร้อง หากแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น สร้างความเข้าใจเบื้องต้น โอกาสที่จะมาชุมนุมกันหรือรวมตัวกันจะน้อยมาก หากเราละเลยก็จะเกิด
ปั ญ หา เพราะฉะนั้ น ขอความกรุ ณ าทุ กท่ า นช่ ว ยกั น ดู ทางรั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ องนี้ มาก ท่ า นแม่ ทัพ ภาคที่ ๒
พลโท ธวัช สุกปลั่ง บอกว่ากรณีบางเรื่องแก้ ไขปัญหาให้ไม่ได้ แต่ให้เราไปช่วยกันดูแลแก้ ไขปัญหาเรื่องที่ทําความ
รําคาญ เช่น เรื่องเด็กแว้น รถแข่ง ถึงแม้ปัญหาอื่น ๆ ยังแก้ให้ไม่ได้ แต่บางเรื่องถึงไม่ได้รับการร้องเรียนแต่เราเข้าไป
ดําเนินการ เขาก็จะพึงพอใจที่ได้รับการดูแล จึงขอความกรุณาทุกท่านที่รับเรื่องจากศูนย์ดํารงธรรม ได้สนับสนุนการ
ดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
: นโยบายการปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่สําคัญลําดับแรกอย่าไปยุ่งเกี่ยวและอย่าให้
เกิดขึ้นในบ้านเรา และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
: ร้านบริการ สถานบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานบริการคาราโอเกะ ฝากผู้กํากับและ
นายอําเภอด้วยว่าตามอําเภอต่าง ๆ เขตนอกมีการเข้มงวดกันอยู่ แต่บางทีเขตข้างในก็ยังมีการเล็ดลอด อยู่ตามริมถนน
ต่าง ๆ คนขับรถบรรทุกไปจอดพักและมั่วสุมกัน ต้องมีการจับตามองให้ดี ขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกัน
ดูด้วย หากมีข่าวสารก็ต้องแลกเปลี่ยนกันทั้งทางตํารวจ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ และทางปกครอง
: เรื่องที่รัฐบาลมีความห่วงใยคือเรื่องภัยแล้ง ขอความกรุณาทุกภาคส่วน เราได้ติดตาม
กันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประกาศภัยแล้งไปแล้ว ๑๐ อําเภอ แต่พื้นที่ใน ๑๐ อําเภอนี้
ไม่ได้แจกน้ําให้ทั้งหมด แจกน้ําก็มีเป็นบางหมู่บ้าน ยอดตัวเลข ๔๓ หมู่บ้าน กําลังให้สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาสรุปว่าเมื่อวานมีการแจกน้ําไปกี่หมู่บ้าน การแจกน้ํามีลักษณะว่าบางครั้งแจกน้ําทั้ง
หมู่บ้าน บางหมู่บ้านแจกเฉพาะบางจุดที่อยู่ไกลประปาหมู่บ้านไปไม่ถึง บางหมู่บ้านแจกเฉพาะโรงเรียน บางหมู่บ้าน
แจกเฉพาะวัด เรามีบัญชีว่าหมู่บ้านไหนขาดแคลนน้ําและต้องแจกน้ําพื้นที่ตรงไหนบ้าง ช่วงเดือนเมษายนจะมีหมู่บ้าน
ไหนบ้างที่จะขาดแคลนน้ํา ก็จะให้นายอําเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดูในแต่ละหมู่บ้านว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
ไม่ให้มีการขาดแคลนน้ําในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม อาจจะเจาะบ่อบาดาล สูบน้ํา ตอนนี้สูบน้ําทางไกลอยู่ที่ตําบล
ธงชัยเหนือ อําเภอปักธงชัย และกลางเดือนหน้าจะไปสูบที่อําเภอโนนสูง ก็มีการสูบน้ํามาเติมอยู่เรื่อย ๆ จะไปดูเรื่อง
แหล่งน้ําของอําเภอพระทองคํา โดยเฉพาะโรงพยาบาลพระทองคํา มีน้ําบาดาลแต่น้ํากร่อย น้ําเค็ม ได้อนุมัติเงินไปให้
ทําโครงการจํานวน ๓๘๘,๐๐๐ บาท ให้ไปจัดซื้อระบบเครื่องกรอง ตอนนี้ซื้อแล้วแต่อยู่ระหว่างการติดตั้งเพราะต้อง
สร้างที่ติดตั้งขึ้นมา สัปดาห์หน้าน่าจะเรียบร้อย ตอนนี้ระบบกรองน้ํายังไม่เสร็จก็ได้นํารถน้ําไปส่งน้ําจืดอยู่เรี่อย ๆ
: เรื่องภัยแล้งยังต้องดําเนินการ ในขณะเดียวกันเรื่องสืบเนื่องจากโครงการภัยแล้งมี
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ออกมาช่วยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการตําบล
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ละ ๕ ล้านบาท ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ การเบิกจ่าย มีบางส่วนราชการต้องมีการแก้ไขโครงการ ส่งไป
ที่สํานักงบประมาณ แต่ทุกอย่างเราจะเร่งรัดภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่สําคัญคือการดําเนินโครงการจะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและได้งานตามสเปค ต้องขอบคุณทางสํานักงาน ป.ป.ช. และ สตง. ที่ทางผู้อํานวยการฯ ได้ออกไป
ตรวจให้คําแนะนําในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ส่วนราชการที่ได้รับคําสั่งในการออกไปตรวจ
โครงการ ก็ขอให้ไปตรวจให้คําแนะนํากับทางอําเภอด้วย การดําเนินโครงการมีระยะเวลาจํากัด โครงการทั้งหมด
๔,๔๖๕ โครงการ ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ตามกระบวนการ และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงิน ต้องขอบคุณอําเภอและส่วนราชการที่งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงวันนี้จังหวัดนครราชสีมาถือว่า
เรียบร้อยมาก เราได้เร่งการทํางานตามนโยบายรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเบิกจ่าย
: เรื่องภัยแล้ง ๑. ต้องไม่ให้พี่น้องขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ๒. ต้องช่วยดูเรื่องไม้ผล อย่า
ให้เกิดการเสียหาย หน่วยงานเกษตรจังหวัดต้องรีบทําการสํารวจ ซึ่งจะปล่อยให้ไม้ผลตายไม่ได้
: เรื่องการกําจัดขยะ ณ วันนี้ ก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรม ได้หารือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น แล้ ว ส่ ว นใหญ่ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการดํ า เนิ น การที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง ๔ ยุ ท ธศาสตร์ ทางสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบ อย่างน้อยให้มีกิจกรรมทุกยุทธศาสตร์ กิจกรรม
กําจัดขยะเก่า กิจกรรมกําจัดขยะมลพิษ กิจกรรมการสร้างจิตสํานึก ต้องให้มีการจัดกิจกรรมทุกยุทธศาสตร์
: มีการขุดลอกวัชพืชที่อําเภอขามทะเลสอ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนเชิญ
ท่า นแม่ ทัพภาคที่ ๒ เป็ น ประธาน เราได้ แ หล่ ง น้ํ า สวยงาม และเรื่ องจะขอให้ดํ า เนิ น การต่ อคื อ จุ ด ริ มสถานี รถไฟ
บ้านเกาะ ซึ่งจะช่วยระบายน้ําจากถนนสุรนารายณ์ หน้าหอการค้า เมื่อเวลาน้ําท่วม หากเราขุดลอกวัชพืช เมื่อน้ํามา
จะไหลผ่านคลองนี้ไปลงลําตะคองที่ประตูท่าข่อยงาม หากน้ําท่วมปีนี้ตรงถนนสุรนารายณ์จะไม่มี ฝากทางสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดไปหารือกับทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ระดมกัน
อีกรอบในลักษณะประชารัฐ
: เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในจังหวัดนครราชสีมามี ๒ พื้นที่ใหญ่ ๆ
คื อ อํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละอํ า เภอปากช่ อ ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นดาวเที ย ม GISTDA ที่ อํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จัดกิจกรรมแล้วแต่ก็ขอให้อย่าจัดเฉพาะเป็นอีเว้นท์อย่างเดียว ขอให้ทํากิจกรรมอื่นเสริมไปด้วย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ต้องทํ ากันต่ อ และอําเภอปากช่องก็ต้องดําเนิ นการต่อ ส่วนสํ านักงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจั งหวั ด
สํ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด จะไปจั ด กิ จ กรรมกั น ในวั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๕๙ ณ ตํ า บล
โคกกระชาย อํ า เภอครบุ รี และส่ วนราชการต่ า ง ๆ ขอให้ช่วยกั น รณรงค์ เรื่ องไม่ เ ผาต่ อซั ง ไม่ เ ผาอ้ อย ไม่ เ ผาป่ า
โดยเฉพาะป่าต่าง ๆ
: เรื่องยาเสพติด เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วน จังหวัดนครราชสีมา
อยู่ในลําดับระบาดชั้นเบาบาง ต้องขอบพระคุณทางเรือนจําต่าง ๆ ที่ได้ดูแลในพื้นที่อย่างดี
: ฝากเรื่องการทํางาน เรื่องความรวดเร็วในการทํางาน การเสนอแฟ้มบางครั้งแฟ้มมาถึง
วันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีการจัดงานแล้ว หากเป็นเรื่องที่หน่วยงานคิดเองทําเอง ขอให้เร่งเวลาในการเสนอแฟ้มก็จะดี
ทําให้ได้มีโอกาสเตรียมตัว โดยเฉพาะหน่วยงานที่จะเชิญไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมในพื้นที่ ให้ท่านไป
เลือกกิจกรรมที่ไม่ซ้ํากับพื้นที่ที่มีการไปบ่อย ๆ หากเลือกพื้นที่ไกล ๆ บัญชีหมู่บ้านห่างไกลที่ให้อําเภอเสนอมา อําเภอ
ละ ๑๐ หมู่บ้าน อยู่ในเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา ฝากขอความร่วมมือท่านให้เอาเรื่องนี้เป็นหลัก โคราชเป็นจังหวัดใหญ่
กว่ าจั ง หวั ดอื่ น ๓ เท่ า การทํ างานก็ ต้องเพิ่ มขึ้ น กว่ าที่ อื่น ๓ เท่า เพราะฉะนั้ นขอความกรุณาหั วหน้ า ส่วนราชการ
เราทํางานไม่มีวันหยุด ทํางาน ๒๔ ชั่วโมง
: ขอความกรุณาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดจัดขึ้น เมื่อจัดกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่มองคือ
พี่น้องส่วนราชการที่อยากให้เข้ามาร่วม การจัดงานทุกครั้งคํานึงถึงท่าน ประชุม สภากาแฟ จังหวัดเคลื่อนที่ พี่น้อง
ประชาชนก็ส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งคืออยากเชิญส่วนราชการไปทํางานร่วมกัน ขอความกรุณาไปร่วมกิจกรรมด้วย ต้อง
ขอบคุณท่านที่ร่วมการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ผู้ว่าพาปั่น โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และ
ขอความกรุณาเร่งโครงการนุ่งซิ่นของส่วนราชการต่าง ๆ ด้วย เพราะเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม
: งานวันรวมน้ําใจสู่กาชาดประจําปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็น
อย่างสูงที่ได้บริจาคสิ่งของเป็นจํานวนมากเพื่อนําไปเป็นของรางวัลร้านกาชาดในการจัดงานย่าโม
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: อยากจะจัดทําข่าวกล่องแจกพี่น้องส่วนราชการช่วงสิ้นเดือน เริ่มสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
จํานวน ๑๐๐ กล่อง แจกที่ศาลากลางจังหวัด สําหรับพี่น้องส่วนราชการและประชาชน
: การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ หัวหน้า
ส่วนราชการที่รําบวงสรวง แต่งกายชุดผ้าไทยสีแสด มีการวิ่งคบไฟ ๔ มุมเมือง จากทุ่งสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย อําเภอ
ด่านขุนทด อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอเสิงสาง แล้ววิ่งมาพบกันที่โรงเรียนสุขานารี เวลา ๑๗.๐๐ น. จะเริ่มแห่ขบวน
ของดีนครราชสีมา “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” ต่อด้วย “ขบวนมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยื น” ขบวนทั้ งหมดนี้ จะผ่ านหน้า อนุสาวรีย์ย่ าโม จะใช้ เวลา ๑ ชั่ วโมง หลั งจากนั้น เวลา ๑๘.๐๐ น. จะเริ่ มพิ ธี
รําบวงสรวงย่าโม ทั้งหมดประมาณ ๓,๐๐๐ คน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานย่าโม และคืนวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๙ มีการเดินแบบผ้าไหม บริเวณเวทีกลาง วันที่ ๒๙ มีนาคม มีการประกวดหลานสาวย่าโม ได้กราบเรียน
ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ให้จัด Thai fight มาด้วย โดยจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ บริเวณลานอนุสาวรีย์
ท้ า วสุ ร นารี มี ก ารถ่ า ยทอดสดการแข่ ง ขั น ทู ล กระหม่ อมหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี จะเสด็ จ
ทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยด้วย
: และในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา
๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ ข้อคิดเห็นของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : กระทรวงมหาดไทยแจ้งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๕๙ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดได้แก่ การชี้แจงทําความ
เข้าใจกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น การขาดแคลนน้ําในหลายพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าปัญหาเกิด
จากสาเหตุใด ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการดําเนินการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสิ่งที่กําลังจะดําเนินการต่อไป
โดยเมื่อหน่วยงานได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วให้รายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบทุกวันที่
๒๕ ของเดือน เพื่อรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป
- การจัดประชุมสภากาแฟประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๗
๔.๑.๒

- หารือแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีปลาในกระชังตาย
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้รับข้อหารือจากจังหวัดเลยและจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย พิ บัติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
กรณีปลานิลในกระชังตายของจังหวัดเลย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเลย
สัน นิษ ฐานว่า ปลานิ ลที่เ ลี้ย งในกระชั งอาจตายเพราะปริ มาณน้ํา ในแม่ น้ํ าเลยมีจํา นวนน้ อย พื้น ที่ท้องนาตื้ นเขิน มี
ผักตบชวาและหญ้าขึ้นหนาแน่น มีการฟุ้งกระจายของแอมโมเนียและปริมาณออกซิเจนในน้ําลดต่ําลง รวมทั้งมีการ
ปล่อยปลานิลในกระชังหนาแน่น ทําให้ปลาตายเพราะขาดออกซิเจน และไม่พบว่ามีปลาในธรรมชาติแม่น้ําเลยตาย จึง
หารือว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยอื่น ๆ ตามคํานิยม “ภัยพิบัติ” ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
หรือไม่ อย่างไร หากกรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายภัยอื่น ๆ ตามคํานิยามดังกล่าว ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไข
ระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังได้หรือไม่ อย่างไร
กรณีปลาที่เลี้ยงในกระชังในลําน้ํามูลตายของจังหวัดอุบลราชธานี โดยหารือว่า
กรณี ผ ลการตรวจสอบพบว่ า ปลาในกระชั ง ไม่ ได้ ต ายเนื่ องจากการปนเปื้ อนของโลหะหนั กและสารฆ่ า แมลงกลุ่ ม
ออร์กาโนคลอรีนและสารออร์กาโนฟอสเฟส และสันนิษฐานว่าสาเหตุการตายของปลาอาจเกิดจากปริมาณตะกอนและ
สารอินทรีย์ในน้ําที่มากเกินไป ทําให้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของปลา ประกอบกับการเปิดเขื่อน
ลําโดมใหญ่อยู่เหนือลําน้ํามูลซึ่งได้ปิดมานานหลังจากมีปัญหาน้ําเสียจากเหตุคันดินบําบัดน้ําเสียขาด ทําให้น้ําในบ่อ
บําบัดน้ําเสียไหลทะลักลงสู่ลําโดมใหญ่ จึงหารือว่ากรณีดังกล่าวเป็นสาธารณภัยที่เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบฯ หรือไม่
กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและคุณภาพของน้ําอย่างฉับพลันในช่วงต้น
ฤดูฝนทําให้น้ํามีความขุ่นเพิ่มขึ้น ความโปร่งแสงลดลง และออกซิเจนในน้ํามีค่าต่ํากว่าค่าที่กําหนด รวมถึงกรณีฝนตก
อย่างต่อเนื่องอาจจะพัดเอาสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ลงสู่ลําน้ํา ทําให้สิ่งมีชีวิตในน้ําไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
โดยจังหวัดได้ประกาศข้อมูลแจ้งเตือนภัยโรคระบาด หรือลักษณะอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในช่วงรอยต่อ
ระหว่างฤดูร้อนถึงฤดูฝนแล้ว ยังมีการตายของปลาเกิดขึ้นและเกินขีดความสามารถที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจะรับมือหรือ
จัดการเองได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง กรณีดังกล่าวเป็นสาธารณภัยที่เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบฯ
โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได้ เ สนอข้ อ หารื อ ดั ง กล่ า วไปยั ง
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาและได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังนี้
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและดําเนินการช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว และระเบียบฯ ข้อ ๕ กําหนดคํานิยาม “ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัย อันได้แก่
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย...ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทําให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
๒. ข้อหารือของจังหวัดเลย กรณีปลานิลในกระชังตายเป็นผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเลี้ยงปลานิลในกระชังหนาแน่น และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ซึ่ง
เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลย่อมทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการเลี้ยงปลานิลในกระชังหนาแน่น และ
ไม่พบปลาในธรรมชาติแม่น้ําเลยตาย จึงเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบฯ และไม่มีประเด็นต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

๒๘
๓. ข้ อ หารื อ ของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี หากจั ง หวั ด พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
ข้อเท็ จจริง ที่เ กิด ขึ้น มีลักษณะที่ มีค วามรุ นแรงและมีผลกระทบ หรือก่ อให้เ กิด ความเสี ยหายต่ อสาธารณะ คื อเป็ น
สาธารณภัยแล้ว จังหวัดย่อมสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการติ ด ตามและเร่ ง รั ด การเบิ กจ่ า ยเงิ น งบประมาณตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- จังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๑๘๑.๕๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
๑๒,๖๑๑.๐๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๔ โดยสํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาและคณะติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายได้กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภาพรวมเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ
๔๔ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย รายจ่ายลงทุน ๙,๗๗๗.๘๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๐๓๒.๒๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๑.๐๑ ซึ่งเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๓๓
- งบประมาณจังหวัด ๓๔๑.๖๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒.๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๒
รายจ่ายลงทุน ๓๐๒.๓๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๙๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๘ การเบิกจ่ายยังไม่ถึงเป้าหมายที่กําหนด
- งบประมาณกลุ่มจังหวัด ๓๗๔.๘๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๓.๖๘๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๖๕ รายจ่ายลงทุน ๓๐๓.๘๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘.๐๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๔ การเบิ ก จ่ า ยงบกลุ่ ม
จังหวัดยังไม่ถึงเป้าหมายที่กําหนด
- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๖,๐๑๘.๑๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
๒,๘๑๕.๒๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๘ สําหรับส่วนราชการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ไว้ และยังไม่ก่อหนี้ผูกพันขอให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หากก่อหนี้ผูกพัน
ไม่ทันภายในที่กําหนด งบประมาณจะพับ
- สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
จังหวัดนครราชสีมาได้รับอนุมัติโครงการ ๔,๕๖๒ โครงการ เป็นเงิน
๑,๔๒๙.๘๖๕ ล้านบาท จํานวนโครงการที่บันทึก e-GP จํานวน ๔,๐๑๖ รายการ งบประมาณ ๑,๐๔๕.๐๙๗ ล้านบาท
จํานวนเงินที่บันทึก PO จํานวน ๖๖๕.๑๕๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินถึง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จํานวน
๑๑๔.๓๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๙๘
- ขอเน้นย้ําการเบิกจ่ายโครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายจํานวน ๑๑๔.๓๖๗
ล้านบาท ขณะนี้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว เดือนหน้าเป็นเดือนสุดท้ายที่จะทําการเบิกจ่ายเรายังเหลืองบประมาณทั้งสิ้น
๑,๓๑๕.๔๙๘ ล้ า นบาท หรื อ เหลื อเพี ย ง ๒๐ วั น ทํ า การของเดื อ นมี น าคม ในภาพรวมต้ องเบิ กจ่ า ยได้ วัน ละ ๖๕
ล้านบาท (เฉลี่ยอําเภอละ ๒ ล้านกว่าบาท)
ประธาน : มีหลายหน่วยงานที่ยังมีการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายและไม่เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิก
จ่า ยเงิ น จะทํ า หนั งสื อไปให้ ชี้แ จง ฝากทางสํ า นั กงานคลัง จั ง หวั ด นครราชสีมาติ ด ตามด้ วย เรื่องนี้ เ ป็ น เรื่ องสํ า คั ญ
เป็นตัวชี้วัดการทํางาน หัวหน้าส่วนราชการต้องติดตามเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๙
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้เข้าสู่
เกณฑ์ต่ํากว่า ๓๐% โดยภาพรวมอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ๒๗ แห่ง มีอยู่จํานวน ๑๑ แห่ง
ที่มีปริมาณน้ําน้อยกว่า ๓๐% คือ อ่างลําตะคอง อ่างมูลบน อ่างลําแชะ อ่างห้วยบ้านยาง อ่างลําสําลาย อ่างห้วยปราสาท
ใหญ่ อ่างลําเชียงไกรตอนล่าง อ่างหนองกก อ่างห้วยตะคร้อ อ่างห้วยยางพะไล และอ่างบึงกะโตน
เปรี ย บเที ย บน้ํ า ปี นี้ มี น้ อ ยกว่ า ปี ที่แ ล้ ว ณ ห้ ว งเวลาเดี ย วกั น ประมาณ ๖๗ ล้ า น ลบ.ม.
ในภาพรวมมีน้ําเหลือใช้การ ๓๘๓ ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ ๓๕% ณ วันนี้ น้ําในลําน้ําทุกสายในจังหวัดนครราชสีมา
น้ํานิ่ง ไม่มีการไหลแล้ว มีไหลอยู่บ้างที่ท้ายอ่างเก็บน้ําลําตะคอง ซึ่งมีอัตราการไหลประมาณ ๓ ลบ.ม./วินาที เกิดจาก
อ่างลําตะคองระบายน้ําลงมาช่วยประชาชนในการอุปโภคบริโภค
เรื่ องการบรรเทาภั ย แล้ ง ทางชลประทานมี การดํ า เนิ น การเข้ า ไปช่ วยสู บน้ํ า จากแม่ น้ํ า ชี
บริเวณอําเภอบ้านเหลื่อมมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ําห้วยตะคร้อ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําชลประทานขนาดกลาง มีการนําน้ําจาก
อ่างห้วยตะคร้อไปใช้ในการประปาภูมิภาคของอําเภอคง มีระยะทางการสูบประมาณ ๓๘ กิโลเมตร สูบตามท่อมาโดย
ใช้งบประมาณจังหวัด งบยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งทางประปาอําเภอคงจะมีการใช้ประปาประมาณ ๔๐,๐๐๐
ลบ.ม. /เดือน ปัจจุบันห้วยตะคร้อมีน้ําประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. การสูบน้ําจากอ่างลําปลายมาศ บริเวณฝายบ้าน
ดอนทะยุง อําเภอห้วยแถลง สูบน้ํามาเติมให้อ่างหนองตะไก้ ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร นําน้ําไปใช้เพื่อการ
ประปาของอําเภอห้วยแถลงและเทศบาลตําบลหินดาด
ภาพรวมทั้งประเทศไทย อ่างเก็บน้ําชลประทานขนาดใหญ่ ๓๓ แห่ง เกือบทั้งประเทศอยู่
ระหว่างสถานการณ์น้ําค่อนข้างน่าเป็นห่วง สภาพลําน้ําและลําน้ําสายหลักของประเทศไทย ณ วันนี้มีน้ําน้อยกว่า
๓๐% ของความจุ
ปีนี้สถานการณ์น้ําน่าเป็นห่วงมาก ฝากทุกภาคส่วนช่วยกันด้วย โดยเฉพาะกรณีพี่น้องประชาชน
ประธาน :
ขาดแคลนน้ํา ได้พยายามย้ํากับทางอําเภอว่าจําเป็นต้องเข้าไปดูในแต่ละหมู่บ้านก่อนที่น้ําจะหมด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑)
ประจําปีภาษี ๒๕๕๘
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑) ประจําปี
ภาษี ๒๕๕๘ ขณะนี้สามารถยื่นชําระภาษีได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอําเภอ ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
เนื่องจากการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตกฎหมายยืดเวลาออกไปได้อีก ๘ วัน โดยในปีนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปบริการรับ
ชําระภาษีนอกสถานที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ชั้น ๑ บริเวณใกล้ลานน้ําตก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
- เรื่ อ งพระราชกํ า หนดยกเว้ น และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ งเป็ น กฎหมายที่ จูงใจให้บริ ษั ทและห้า งหุ้ นส่ วนจํา กั ด นิติ บุค คล ที่ มีรายได้ ไม่ เกิ น ๕๐๐ ล้า นบาท
มาจดแจ้งต่อกรมสรรพากรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างช่วง ๖๐ วัน คือ วันที่ ๑๕ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
นิติบุคคลกลุ่มนี้ที่มาจดแจ้งกับกรมสรรพากร จะได้รับสิทธิยกเว้นการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ลงไป
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร คือตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ต้องเดินหน้าให้ถูกต้อง ต้องจัดทําบัญชี
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของธุรกิจ หรือเรียกว่าการจัดทําบัญชีชุดเดียว เป็นการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่
ของประเทศด้านการเงินการคลัง สําหรับธุรกิจที่จําเป็นต้องปรับตัวเรื่องบัญชีชุดเดียวเพราะเนื่องจากนับตั้งแต่วันนี้
ภายในอีก ๑ ปีต่อไป รัฐบาลจะได้เริ่มโครงการ National e playment คือจะปรับประเทศไทยสู่ระบบดิจิตอล
ธนาคารจะ Offer ในส่วนของเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติให้กับร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ ในเรื่องการ
ซื้อขายสินค้าหรือบริการต้องรูดบัตรผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ ข้อมูลต่าง ๆ จะวิ่งไปตัดบัญชีของลูกค้า ลูกค้าต้องมี

๓๐
การเปิดบัญชีกับธนาคารไว้ แล้วข้อมูลการขายสินค้าก็จะวิ่งไปที่สรรพากร เพราะฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ก็จะไหลเข้าสู่
ระบบสรรพากร และในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ การที่ธุรกิจจะขอสินเชื่อกับธนาคารจะต้องใช้งบการเงินชุดที่ยื่นกับ
สรรพากรเท่านั้น จะไปตกแต่งบัญชีเป็นหลายชุดเหมือนที่ผ่านมานั้นทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องการปรับตัวของธุรกิจให้
จัดทําบัญชีชุดเดียวจึงมีความสําคัญ การแสดงรายได้ตามความเป็นจริง เป็นการช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของ
เศรษฐกิจของประเทศ
- ข่าวดีสําหรับผู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมหลังแรกที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท
ช่วงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีในอัตรา ๒๐%
ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา ๕ ปีต่อเนื่องกัน เช่น ซื้อบ้านราคา ๓ ล้านบาท จะได้รับยกเว้น ๒๐% ของ ๓ ล้าน
บาท คื อ ๖ แสนบาท สามารถนํ า ๖ แสนบาท ไปเฉลี่ ย ๕ ปี เ ท่ า ๆ กั น เพื่ อนํ า ไปหั ก ภาษี ก็ จ ะหั กภาษี ได้ ปี ล ะ
๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ต้องเป็นบ้านหลังแรกเท่านั้น
- เรื่องภาษีมรดก ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อไปนี้มรดกที่ได้รับ
จํานวนมากต้องเสี ยภาษีคือ มรดกที่ ได้รับมาเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องเสียภาษี เอามาเสียภาษี ในส่วนที่ เกิน ๑๐๐
ล้านบาท คือเสียภาษี ๕% สําหรับผู้รับที่เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน เสียภาษี ๑๐% สําหรับผู้รับที่เป็นบุคคลอื่น
มรดกที่ ต้ องเสี ย ภาษี มีอยู่ ๔ ตั ว คื อ ๑.อสั ง หาริ มทรั พย์ ๒.หลั กทรั พย์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั กทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ คือ ตั๋วเงิน พันธบัตร และหุ้น ๓.เงินฝากธนาคาร ๔. ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน แต่ภาษีมรดก
ไม่ใช้บังคับกับคู่สมรส คู่สมรสที่ได้รับจากเจ้าของมรดกไม่ต้องเสียภาษี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ การเดินแบบ “แฟชั่นผ้าไหมฉลองชัยคุณย่า” ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕๙
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ร่ ว มกั บ เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ด กิ จ กรรมการเดิ น แบบผ้ า ไหม “แฟชั่ น ผ้ า ไหมฉลองชั ย คุ ณ ย่ า ”
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ผ้าไหมของจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมให้มีการทอผ้าไหม เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการไหม และ
เป็นสาธารณกุศลให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเดินแบบผ้าไหมได้ที่สํานักงาน
พัฒนาชุ มชนจัง หวั ดนครราชสีมาและสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนอํา เภอทุกอํา เภอ โดยร่วมบริจาคเงิน สมทบกิ จกรรม
สาธารณกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาคนละ ๑,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือและการ
แข่งขันจักรยาน “ปั่นเฉลิมฉลอง วีรกรรมนางสาวบุญเหลือ” ใจเกินร้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ : จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดจัดพิธีวางพวงมาลาสักการะและทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนางสาวบุญเหลือเพื่อระลึก
ถึงวีรสตรีผู้กล้าหาญเมื่อครั้งวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ในสมัยท่านท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๙ โดยได้มีการจัด
กิจกรรมดังนี้
พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือและทําบุญอุทิศส่วนกุศล
ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียน
บุญเหลือวิทยานุสรณ์
เทศบาลตําบลโคกสูงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในภาคกลางคืน วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๙
มีการแสดงของนักเรียน การแสดงวงดนตรี การจําหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านในเขตตําบลโคกสูง

๓๑
กิจกรรม “ปั่นเฉลิมฉลอง วีรกรรมนางสาวบุญเหลือ” ในเกินร้อย ครั้งที่ ๑ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะทางการแข่งขัน ๖๐ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๔๕๐ บาท ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วย
รางวัลและเงินรางวัล และการแข่งขันจักรยาน VIP ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ไม่จํากัดรุ่นและอายุ ค่าสมัคร ๑,๐๐๐
บาท และ ๕๐๐ บาท รายละเอียดสอบถามได้ที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ การกําหนดขอบเขตเมืองเก่านครราชสีมาและกรอบแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย มอบหมายให้ น ายณรงค์ วุ่ น ซิ้ ว รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ
มีพลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดขอบเขตพื้นที่
เมืองเก่ากลุ่มที่ ๒ มี ๕ จังหวัด คือ จังหวัดสตูล จังหวัดสกลนคร จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา และจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่จะมีการประกาศเขตเมืองเก่า ๒ เมือง คือ เมืองเก่าพิมาย
อยู่ในกลุ่มที่ ๑ และเมืองเก่านครราชสีมา อยู่ในกลุ่มที่ ๒ โดยจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจะได้แจ้งให้จังหวัดนครราชสีมาเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
นครราชสีมา เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่ง จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ของจังหวัด ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน จะได้มีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่ านครราชสีมาต่ อไป เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเป็นมาของเมื องเก่าพิ มายและเมืองเก่านครราชสีมา
ตลอดจนขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยได้เชิญ ผศ. นิคม บุญญานุสิทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็น
หัวหน้าคณะทํางานจัดทําแผนแม่บทเมืองเก่าพิมาย นําเสนอรายละเอียดในที่ประชุม
ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ : คําว่า เมืองเก่า เมืองโบราณ ชุมชนเก่า และชุมชนโบราณ เมืองเก่าคือเมืองที่มีการตั้งถิ่น
ฐานมาแต่เดิมจนถึงปัจจุบันโดยไม่เคยร้าง คือ เมืองโคราช เมืองโบราณคือเมืองที่มีประวัติศาสตร์ในการตั้งถิ่นฐาน
แล้วหายไป เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ต่าง ๆ สุโขทัย อยุธยา ชุมชนเก่าหมายถึง ชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องกันมา
ชุมชุ นโบราณคือ ชุมชนดั้ ง เดิ มที่เ คยมี การตั้ งถิ่ น ฐานแล้ วหายไป จัง หวัด นครราชสี มาได้รับการพิจารณาเรื่ องของ
กําแพงเมือง คูเมือง มีป้อมปราการ ซึ่งขณะนี้เดิมกําแพงเมืองมีอยู่สมบูรณ์แต่ถูกรื้อออกไป บริเวณเขตเมืองเก่าที่เป็น
หลักของโคราชมีความชัดเจนคือชุมชนดั้งเดิมในเขตคูเมืองทั้งหมด
เมืองเก่าที่ได้รับการประกาศ จะต้องมีแผนพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าพิมาย ได้รับการ
ประกาศก่ อนแต่ ยั ง ไม่ เ กิ ด กิ จกรรมใด ๆ ขึ้ น มาเพราะเมื องเก่ า พิ มายมี ลักษณะพิ เ ศษคื อ เป็ น ชุ ม ชนเก่ า ที่ ตั้ ง อยู่ บ น
เมืองโบราณ ตัวอุทยานประวัติศาสตร์ถือเป็นเมืองโบราณ และชุมชนพิมายถือเป็นชุมชนเก่า เมื่อวางแผนการพัฒนา
ต่าง ๆ จึงค่อนข้างยาก แต่เมื่อประกาศเขตเมืองเก่าโคราช ซึ่งมีความชัดเจนว่าโคราชเคยเป็นเมืองเก่ามาแต่ดั้งเดิมและ
พั ฒ นาสื บต่ อกั น มา ซึ่ ง กิ จกรรมเหล่ า นี้ ได้ พยายามดํ า เนิ น การมาตั้ ง แต่ ๖ ปี ที่แ ล้ ว จนกระทั่ ง มาปรากฎเมื่ อเดื อ น
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถนนจอมพลถนนประวัติศาสตร์เพื่อเป็นต้นแบบของเมืองเก่า ซึ่งอนาคตกิจกรรมก็จะขยายไปได้
ทั้งเมือง แผนการอนุรักษ์ต้องมีการเชื่อมระหว่างเมืองเก่าโคราชและเมืองเก่าพิมาย ในเรื่องของคณะทํางาน กิจกรรมต่าง ๆ
ประธาน : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ หากมีความคืบหน้าในการดําเนินการก็ให้มานําเรียนที่
ประชุมเป็นระยะ
ผู้ อํ านวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด นครราชสี มา : เมื อ งเก่ า พิ มาย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ มี ก ารประชุ ม แล้ ว ๑ ครั้ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งาน โดย ผศ.นิ ค ม บุ ญ ญานุ สิ ท ธิ์ เป็ น หั ว หน้ า

๓๒
คณะทํางาน ในส่วนของเมืองเก่านครราชสีมากําลังเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอชื่อคณะกรรมการที่จะส่งไปออกคําสั่ง
โดยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนแม่บทต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ งานประเพณี “กินเข่าค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน” ประจําปี ๒๕๕๙
อําเภอสูงเนิน : (ชมวีดิทัศน์) ขอเชิญร่วมงานเทศกาล “กินเข่าค่ํา” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ บริเ วณโบราณสถานปราสาทเมืองแขก ตํ าบลโคราช อํ า เภอสู ง เนิ น จัง หวั ดนครราชสี มา มี กิจกรรมการแสดง
จินตภาพประกอบแสง สี เสียง บรรยากาศย้อนยุค อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลานกินเข่าค่ํา รับประทานอาหาร
เย็นแบบพื้นถิ่น พร้อมชมการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ชุด “ศรีจนาศะปุระ” และลานนิทรรศการ มีการจัด
แสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอสูงเนิน และจําหน่ายสินค้า OTOP
นายอําเภอสูงเนิน : อาหารราคาโตกละ ๑,๕๐๐ บาท สําหรับ ๕ ท่าน และในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ มีการจัดการ
แข่ ง ขัน จั กรยาน “กิ นเข่ าค่ํ า ใจเกิน ร้ อย” จุด เริ่ มต้ น ที่โรงเรี ย นวั ง รางพิ ทยาคม ตํ าบลมะเกลือใหม่ อํ าเภอสูง เนิ น
การแข่งขันมี ๒ ประเภท คือ การแข่งขันระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร และวีไอพี ๓๘ กิโลเมตร ผู้สนใจร่วมการแข่งขัน
สามารถสมัครได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลสูงเนิน ค่าสมัครจํานวน ๕๐๐ บาท มีเสื้อแจกและมีการมอบถ้วยรางวัล
แก่ผู้ชนะการแข่งขัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ ข้อสั่งการจัดการยุงลายนําเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์การระบาดของ
โรคติด เชื้อไวรัสซิ กาเป็น สถานการณ์ฉุกเฉิ น เนื่องจากทํ าให้ทารกที่คลอดจากแม่ ที่ติด เชื้ อไวรัสซิกาพิการ นับเป็ น
โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ จากรายงานสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยยืนยันใน
๑๒ ประเทศทั่วโลก สําหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยสงสัยใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ลําพูน อุดรธานี และ
จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน ๑ ราย ในอําเภอขามสะแกแสง และได้สุ่มผู้
ใกล้ชิดที่อําเภอขามสะแกแสง เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งโรคนี้มียุงลายเป็นพาหะนําโรคชนิดเดียวกับ
โรคไข้เลือดออก
การระบาดที่สร้างความหวั่นวิตก จนองค์การอนามัยโลกจัดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน คือ
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เกิดการระบาดในประเทศแถบอเมริกาใต้ โดยเฉพาะประเทศบราซิล ตรวจพบความพิการ
แต่กําเนิดในทารก ทําให้เกิดภาวะสมองเล็ก ศีรษะเล็กถึง ๒,๔๐๐ ราย และเกิดประปรายในประเทศแถบอเมริกา
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขใต้หวัน โดยกองควบคุมโรคอย่างเป็นทางการว่าพบผู้ป่วยเป็นชายไทยติด
เชื้อไวรัสซิกาขณะเดินทางเข้าไปทํางานที่ใต้หวัน
กรณีผู้ป่วยที่พบในบ้านเรา เป็นนักเรียนที่อําเภอขามสะแกแสง อายุ ๑๘ ปี เริ่มป่วยตั้งแต่
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขามสะแกแสง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แพทย์
โรงพยาบาลขามสะแกแสงวินิจฉัยและสงสัย อาการมีไข้และเป็นผื่น เมื่อสอบประวัติย้อนหลังไม่ได้เดินทางไปนอก
ประเทศ รักษาที่โรงพยาบาลขามสะแกแสง ๑ คืน ญาติส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเซ็นต์เมรี่ ขณะนี้อาการหายดีแล้ว
ขณะเดียวกันเราต้องมีการลงไปติดตามสอบสวนโรคในพื้นที่
จากที่เ คยได้ ยิ นไวรัสอิ โบลา มาจากแอฟริ กา ซึ่ง ตั้ ง ชื่อตามแม่ น้ํา แห่ง หนึ่ง ในสาธารณรั ฐ
คองโก มีความรุนแรงที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตเกือบ ๑๐๐% ปีที่แล้วไข้หวัดใหญ่ตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส ได้สร้าง
ความหวาดหวั่น เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางประเทศอาเซียน อาจจะมีการแพร่กระจายเข้ามาในบ้านเรา รวมทั้งผู้ป่วย
บางส่วนที่อยู่ในเขตตะวันออกกลางรับบริการทางด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ๆ ในกรุงเทพมหานครก็มี

๓๓
เมื่อปี ๒๕๕๕ เราพบมาบ้างแล้ว ไม่มีอาการรุนแรง ไม่ทําให้เกิดการเสียชีวิต ในกรณีของ
น้องที่อําเภอขามสะแกแสง ตรวจหาสารพันธุกรรมในเลือดในปัสสาวะ ปรากฏเป็นผลลบ สรุปว่าน้องไม่ได้ติดเชื้อไวรัส
ซิกา แต่เราพบในชุมชนเนื่องจากมีการสุ่ มตรวจปัสสาวะ ได้ส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นที่อําเภอ
ขามสะแกแสงได้มีการดําเนินการจัดการกับพาหะนําเชื้อคือยุงลาย ยุงลายที่นําเชื้อไข้เลือดออก ซึ่งเป็นพาหะ ๓ โรค
แล้ว คือ โรคไข้เลือดออก โรคซิกา โรคชิคุนกุนยา เป็นชื่อภูมิภาคทางแอฟริกา เนื่องจากแอฟริกามีสภาพที่แร้นแค้น
จํ า เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาแหล่ ง อาหารจากเนื้ อ สั ต ว์ ซึ่ ง เนื้ อ สั ต ว์ ต รวจพบเป็ น แหล่ ง ที่ ม าของเชื้ อ โรคแปลก ๆ จึ ง เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมในไวรัส ก่อเกิดโรคในตัวมนุษย์และแพร่กระจาย ซึ่งเคยสร้างปัญหาให้กับพี่น้องทาง
ภาคใต้ แต่ไม่รุนแรงถึงเสียชีวิต
ไข้ซิกายังไม่พบผู้เสียชีวิตในบ้านเรา ขณะเดียวกันภาวะพิการแต่กําเนิดในทารกก็ยังตรวจ
ไม่พบ ต้องศึกษาไปข้างหน้าอีก เป็นกลุ่มเสี่ยงหากทารกที่เกิดขึ้นมาและมีสมองเล็ก ต้องมีการเปรียบเทียบกับค่าปกติ
ต้องตรวจติดตามว่าจะพบภาวะเหล่านี้เหมือนในประเทศบราซิลหรือไม่ ถึงแม้อาการจะไม่รุนแรง ไม่มียารักษา ไม่มี
วัคซีนป้องกัน แต่เรามีมาตรการที่จะต้องดําเนินการดูแล
ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม าและนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เห็ น ชอบร่ วมกั น ในการดํ า เนิ น มาตรการ โดยลงนามหนั ง สื อ ถึ ง อํ า เภอทุ ก อํ า เภอ ซึ่ ง ทางอํ า เภอขามสะแกแสงได้
ดํ า เนิ น การไปแล้ ว ด้ ว ยความร่ วมมื อ จากหน่ วยงานสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ แ ละองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น โดยใช้
มาตรการเดียวกันกับการดูแลโรคไข้เลือดออก ซึ่งมาตรการเป็นที่คุ้นชินเพียงแต่ว่าทําอย่างไรจะให้เกิดการต่อเนื่องและ
ยั่งยืน มาตรการที่กําหนด ค่า HI CI เป็นตัวชี้วัดว่าเราสามารถดําเนินการได้บรรลุผลหรือไม่ ตอนนี้เครื่องมือที่นํามาใช้
คือสเปร์ยกระป๋อง เพื่อฉีดพ่นฆ่ายุงในครัวเรือน การดําเนินการที่อําเภอขามสะแกแสง คือ ๕ ป ๒ ข ๓ เก็บ เพิ่มการ
ดูแลวัด พื้นที่โรงเรียน หมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่สงสัยในเด็กนักเรียน
โรคไข้ซิกามีผลต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ ซึ่งเกิดมาศีรษะเล็กกว่าปกติ แล้วกรณีเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่มี
ประธาน :
ผลเลือดบวกจะเกิดผลอย่างไร
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : หากเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์ก็จะไม่มีอาการ (อาการ
ไข้หวัด ปวดเมื่อยตามตัว ตาแดง ปวดข้อ) แต่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนไปสู่อวัยวะภายใน และเด็ กที่ เ กิ ด มาจากมารดาตั้ ง ครรภ์
ติดเชื้อซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ที่รับเชื้อในไตรมาสแรก คือ ๓ เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่อวัยวะของทารกยังไม่
สมบูรณ์ ทางองค์การอนามัยโลกบอกว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องเท่านั้น แต่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องให้ความสําคัญ
ประธาน : ฝากนายอําเภอแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งเป็นการป้องกันโรคไวรัสซิกาและในขณะเดียวกันก็เป็นการแก้ไขโรค
ไข้เลือดออกด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๕ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ประจําเดือนมีนาคม กําหนดในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดหนองหว้า ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญ
ชวนพี่น้องชาวพุทธทุกท่านร่วมทําบุญตักบาตร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

๓๔
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
๖.๒ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประชาสัมพันธ์โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๖.๖ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา : โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาทฯ เป็นการทํางานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน ป.ป.ช. ในส่วนของสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ออกสังเกตการณ์ในพื้นที่ สุ่มตรวจ
แล้วประมาณ ๙๐ โครงการ ใน ๑๗ อําเภอ พบว่าโครงการส่วนใหญ่ผ่านด้วยดี เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การก่อสร้างถนน จะพบข้อผิดพลาดที่น้อยมาก แต่มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือโครงการที่เกี่ยวกับถนนหินคลุก
ตรวจสอบพบว่าบางแห่งผิด เกือบหมด คือปริมาณงานที่ วัดได้ไม่ต รงตามแบบประมาณการ แต่กรณีเช่ นนี้พบน้อย
มีปัญหาถกเถียงกันว่าวัดยังไง ซึ่งข้อยุติคือเราวัดตามมิติกว้างคูณยาวคูณหนา อยากฝากท่านนายอําเภอว่าควรจะนับ
ใบส่งหิน มีบางอําเภอนําหินไปลงเที่ยงคืนแล้วก็เกรดเลยซึ่งส่อเจตนาพิรุธ โดยทางกํานันผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อสังเกตมา
แต่โดยภาพรวมไม่น่าเป็นห่วง เพราะจะตรวจโดยใช้หลักเทคนิค ซึ่งเราจะไม่ฟันธงว่าผิดหรือถูก เนื่องจากยังไม่มีการ
ตรวจรับการจ้าง ให้กลับไปพิจารณาดูเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่ที่ห่วงคือหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ไปแล้ว มีการเบิกจ่ายไปแล้วจะเป็นปัญหา ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา กรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดคณะกรรมการตรวจ
การจ้างของจังหวัดนครราชสีมาใน ๓ หน่วยงาน ประมาณ ๑๐ กว่าคน ไล่ออกและดําเนินคดี อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้
อัยการสูง สุดพิ จารณา เป็ นเรื่ องการตรวจการจ้างทั้งหมดมีชาวบ้ านด้ วย ๓ คน กรณีต รวจการจ้างไม่เ ป็นไปตาม
รูปแบบรายการ ดังนั้น ขอนําเรียนว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือคนคุมงานก็ดี ต้องระมัดระวังในการทํางาน แต่
การทํางานไม่มีประเด็นการร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาเลย ได้ไปสังเกตการณ์ในจังหวัดภาคอีสานบางจังหวัด โคราชมี
การวางระบบการทํางานอย่างหนัก มีชาวบ้านบางคนบอกว่าถนนทํามา ๓๐ ปี แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ดีที่สุดที่เคยมีถนนมา
ชาวบ้านจะมายืนดูแล้วเหมือนมีความสุข ถนนหินคลุกต่าง ๆ ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา เป็นความภูมิใจของโคราชที่ไม่
มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตโครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท เข้ามาเลย และการลงไปดูจะเป็นการไปสังเกตการณ์เพื่อแก้ไข
ให้ถูกต้องไม่ได้ไปจับผิด
ประธาน : ขอขอบคุณทางสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ได้ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการทํางาน
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ : การรับนักเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ย นทั่ วไปจะไม่ มีปัญ หา แต่ จะมี ปัญ หาในโรงเรี ย นที่ มีอัต ราการแข่ ง ขั น สู ง หรื อโรงเรี ย นยอดนิ ย ม ซึ่ ง รงเรี ย น

๓๕
ยอดนิยมจะรับเด็กได้รอบเดียวตามแผนการรับ เมื่อเต็มแล้วจะรับอีกไม่ได้ จะมีปฏิทิน คือในวันพรุ่งนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙) จะรับสมัครเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โดยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑ จะจับสลากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เริ่มรับ
สมั ค รวั น ที่ ๖ - ๑๐ มี น าคม ๒๕๕๙ จั บสลากวั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๕๙ โรงเรี ย นยอดนิ ย มคื อ โรงเรี ย นอนุ บ าล
นครราชสีมา รับรอบเดียวรับเพิ่มอีกไม่ได้ ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ นอกจากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับเพิ่มได้ถ้ายังไม่
เต็ ม สํ า หรั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๑ จะเริ่ ม รั บสมั ค รวั น ที่ ๒๐ – ๒๔ มี น าคม ๒๕๕๙ โรงเรี ย นที่ มีก ารแข่ ง ขั น สู ง มี
๗ โรงเรียน คือ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียน
พิมายวิทยา โรงเรียนปากช่อง และโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร โดย ๗ โรงเรียนนี้จะมีการรับตามแผนรอบเดียว
เท่านั้นรับเพิ่มอีกไม่ได้ ส่วนโรงเรียนนอกเหนือจากนี้รับเพิ่มได้ถ้ายังไม่เต็ม จึงขอฝากเรื่องการรับสมัครนักเรียนให้
หัวหน้าส่วนราชการได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนได้รับทราบด้วย
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา : ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ทางหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๔ โดยแพทยสภากับสถาบันพระปกเกล้า จะจัดหน่วยแพทย์
อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ครั้งที่ ๔ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งหน่วย
แพทย์เฉพาะทางจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์รวมทั้งหมด ๒๑ คลินิก ซึ่งลักษณะคลินิกต่าง ๆ
จะเป็นลักษณะบริการ ๔ ด้าน คือ ตรวจคัดกรอง ตรวจเลือด ตรวจร่างกาย รักษาพยาบาลผ่าตัด ส่องกล้อง เอกซเรย์
ตรวจหัวใจ เต้านม แจกอุปกรณ์ แว่นตา รถเข็น และในลักษณะทั้ง ๒๑ คลินิกที่ออกมาบริการเป็นลักษณะการแพทย์
ครบวงจรพร้อมส่งต่อ และกรณีการรักษาต่ าง ๆ ซึ่งจะมี การตรวจคัดกรอง การส่งเสริมสุข ภาพ การบริการระดั บ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เป้าหมายทั้งจังหวัดประมาณ ๘,๔๘๔ ราย จึงเป็นโอกาสดีสําหรับประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาที่จะได้รับบริการ ซึ่งลักษณะคลินิกบริการต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ไปส่วนหนึ่งแล้ว โดยจะจัดในวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือจนกว่าคนไข้จะหมด โดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนมาใช้บริการ
ประธาน : จะมีการให้แขนเทียมขาเทียมด้วย โดยทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งเวียน
หนังสือไปยังอําเภอต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่มีความต้องการแขนเทียมขาเทียมไปรับบริการ ซึ่งเป็น
โอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสได้แขนเทียมขาเทียมฟรี
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา : เรื่องสภาวะอากาศของช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู ทําให้อากาศที่แปรปรวน
มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ว่าเรื่องของฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติ และช่วงฤดู
แล้ ง คาดว่ า อากาศจะร้ อ นจั ด และภั ย ธรรมชาติ ที่จ ะเข้ า มาในช่ ว งฤดู ร้ อนคื อ พายุ ฤ ดู ร้อ น ตั ว อย่ า งเมื่ อวั น ที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดทางภาคเหนือมีความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จังหวัดพะเยา ประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน
จังหวัดลําพูน ๒๐๐ หลังคาเรือน จังหวัดลําปาง ๕๐๐ หลังคาเรือน สําหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกพื้นที่มีโอกาส
เกิ ด พายุ ฤ ดูร้อน ลั กษณะคื อมี ฟ้า คะนอง พายุลมแรง ทํ าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อชี วิต และทรั พย์ สิน หรื ออาจเกิ ด
ลูกเห็บตก เช่นที่ตลาดแคพิมายซึ่งมีการตกมากเป็นประวัติศาสตร์ หากตกที่สวนไร่นาก็จะมีความเสียหายมาก หากขับ
รถยนต์ อยู่ ก็ข อให้ จอดรถก่ อนเพราะอาจทํ า ให้ กระจกรถแตกได้ ขอฝากให้ติ ด ตามเรื่ องการเกิ ด พายุ ฤ ดู ร้อนตาม
ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ประธาน : ขอให้ทางสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาประสานขอทําฝนหลวงด้วย ซึ่งได้รับแจ้งว่า
ในช่วงเดือนมีนาคม จังหวัดนครราชสีมามีความชื้นพอที่จะทําฝนหลวงได้
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................

๓๖
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

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