รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายสุรพันธ์

ดิสสะมาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายสมหมาย

วิเชียรฉันท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายณรงค์

วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๕

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายชาญ

พลอยประเสริฐ

แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายกสิณ

นวลโคกสูง

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายวิทยา

เรืองฤทธิ์

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๑

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๒

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๓

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๔

นายนิสิต

วงศ์หทัย

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๕

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๖

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๗

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๘

นายบรรชัย

แถวไธสง

แทน นายอําเภอพิมาย

๑๙

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๒๐

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒
๒๑

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๒

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๓

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๔

นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๕

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๖

นายเอนก

วิทยาพิรุณทอง

แทน นายอําเภอจักราช

๒๗

นางสุฎาจิตร

พูนณรงค์

แทน นายอําเภอห้วยแถลง

๒๘

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๙

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

๓๐

จ.ส.อ.รังสรรค์

สวัสดิผล

แทน นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๑

นายประดับ

พิมพ์เสน

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๒

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๓

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๔

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๕

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๖

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๗

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๘

นายเสกสรร

จันทวงา

แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๙

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๐

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๔๑

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๒

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๔๓

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๔๔

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

๓
สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕

นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๖

นายชิงชัย

โชติแสง

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๗

นายสันติ

สุขเสถียรวงศ์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๘

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๙

นายประเสริฐ

เอมรื่น

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๕๐

นางสาวจันทนี

พงศ์สุภาพชน

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ รักษาการใน
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๕๑

พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๕๒

นายธีระชัย

ไพรัชวรรณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๓

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๔

นายรุ่งระวี

บุตรโชติ

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๕

นายธีรรัตน์

กุลสาคร

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๖

นายเทอดศักดิ์

อังพัฒนพงษ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๗

นางสุดารัตน์

ภู่พันธุ์

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๘

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๙

นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๖๐

นายสุพจน์

สุทธา

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๔
๖๑

นายสุทธิชัย

คล้อสวัสดิ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๖๒

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

๖๓

นายบุญเลิศ

คงหอม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๖๔

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๖๕

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๖

นางมันตา

สังฆรักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๖๗

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย

๖๘

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๙

พ.ต.อ. ดํารง

รอดโพธิ์ทอง

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๗๐

พ.ต.อ. รุ่งเกียรติ

สนแจ้ง

แทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๗๑

พ.ต.ท. พัฐพน

ศิริวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๗๒

พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๗๓

พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๗๔

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๗๕

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๖

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗๗

พ.ต.อ. ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๘

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

ผกก.สภ.โชคชัย

๗๙

พ.ต.อ.ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผก.สภ.ครบุรี

๕
๘๐

พ.ต.อ. ภควัต

ธรรมดี

ผกก.สภ.ชุมพวง

๘๑

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๘๒

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๘๓

พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ

รุ่งเรือง

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๘๔

พ.ต.ท. จักรพล

ตาลทรัพย์

ผกก.สภ.โนนสูง

๘๕

พ.ต.ท. อานุภาพ

พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน ผกก.สภ.คง

๘๖

พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.สูงเนิน

๘๗

พ.ต.ท. วินัย

สอาดชอบ

แทน ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๘

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๙

พ.ต.ท. ชัยพันธุ์

สีทอง

แทน ผกก.สภ.พิมาย

๙๐

พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๙๑

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๙๒

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๙๓

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๙๔

พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

แทน ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๙๕

พ.ต.ต. สันติชาติ

ไทยสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๙๖

พ.ต.ท. ศิลป์

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๙๗

พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๘

พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๙

พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๑๐๐ พ.ต.อ. ปรีชา

สารถี

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๑๐๑ พ.ต.ท. วิชมัย

จําลองศุภลักษณ์

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๑๐๒ พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๑๐๓ พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๖
๑๐๔

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๑๐๕

พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์

อินทร์ชัย

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๑๐๖ ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญปก

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๑๐๗ พ.ต.ต.อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๑๐๘ พ.ต.ท. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๑๐๙ พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๑๑๐ พ.ต.อ. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

๑๑๑ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๒ นางรุ่งทิพย์

อิฐรัตน์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๑๓ นายรชฎ

มีตุวงค์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๔

นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๕

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นม.

กระทรวงสาธารณสุข
๑๑๖

นายแพทย์สุพล

ตติยนันทพร

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๗

นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๘

นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์

๑๑๙ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๒๐ นางสาวกรรณิการ์

หาญสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

๑๒๑ นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๒๒ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นม.

๗
๑๒๓ นางสาววิไลพร

แซ่เอ็ง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๔

นายมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๒๕

ผศ.ดร. ชีวินทร์

ลิ้มศิริ

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๒๖

นางศิริวรรณ

อินทเศียร

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒๗

นางชนัญญา

งามพริ้ง

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๘

นายชาตรี

ดีทองหลาง

แทน ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๙

นายไพศาล

วุทฒิลานนท์

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

๑๓๐

นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๒

๑๓๑

นายสุเทพ

พวงเกาะ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๓๒

นายถวิล

อรัญวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

๑๓๓

นายแดง

จันทร์วิวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๓๔

นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๓๕

นายประมวล

บุญฑีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๓๖

นายประพรรณ์

ทาบโนนวัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๗

นางสาวธนิดา

ประทุมเรือง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๘

นายยงยุทธ

สุทธิชาติ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นม.

๑๓๙

นายสุรศักดิ์

ศรีพิรมณ์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๘
๑๔๐

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๔๑

นางวรางค์รัตน์

ชายทวีป

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.นม.

๑๔๒

นายบุญเลิศ

พ่วงเพ็ชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๔๓

นายธงชัย

รวงสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๔๔

นางศุภิกา

ศิริรสัจจาพิพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๕

นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๖

นายประสิทธิ์

แสนอุส่าห์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๗

นายสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๘

นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๙

นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๕๐

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑

นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๒

นางวรรณสุรีย์

แก่นวงศ์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕๓

นางชุติมา

จันทร์เทศ

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๔

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๕

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๗

นางจํารัส

คชศิลา

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘

นายวรวุฒิ

บุญพิมพ์

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙

นายปิยะ

รัตนชนกวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๐

นางสาวกนกอร

รัตนพันธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์เขต ๓

๑๖๑

นายสุบรรณ

บุตรศรีภูมิ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๙
๑๖๒

นายชํานาญ

กลิ่นจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓

นางชโนวาท

ประจักษ์วงศ์

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๔

นายเจริญ

อุดมการ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๖๕

นายอุทัย

เตียนพลกรัง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๑๖๖

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๗

นายสมศักดิ์

ธิมา

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๖๘

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๙

นายสฐพงษ์

รามโกมุท

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๗๐

นายเริงชัย

ลันขุนทด

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๗๑

นายชยุธพงศ์

อํารุงสุข

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๗๒

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จ.นม.

๑๗๓

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๔

นางชุติกาญจน์

แจ่มดาราศรี

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๗๕

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๖

นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๗

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๘

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๙

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๘๐

นายกฤษฎา

วรสถิตย์

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๘๑

นายบัณฑิต

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๘๒

นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๘๓

นายละไม้

บุญกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๐
๑๘๔

นายเสริม

อุดมพรวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๕

นายสมศักดิ์

อิทธิพงษ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๖

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

กระทรวงการคลัง
๑๘๗

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๘

นางณิชมาศ

สมางชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๙

นายนพวัชร์

อติวรรณาพัฒน์

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๐

นางสุวรรณา

มีทอง

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๙๑

นายอุทัย

วัฒนวิเชียร

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๑๙๒

นางอังคณา

สินเลิศ

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๓

นางศศิวิภา

โชตินอก

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๔

นางสมปอง

ไชยโย

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๕

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๖

นายชาติชาย

ยุวชิต

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๗

นายอดุลย์

เชาว์วาทิน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๘

นายปัญญา

ชูสกุล

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๑๙๙

นายอติชาติ

บุญยิ่ง

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

๒๐๐

นายอนันต์

อ่อนแสน

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๒๐๑

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๒๐๒

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๐๔

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑
๒๐๕

นางแสงอรุณ

บุญศรี

รก.สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๖

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๗

นางปิยะวรรณ

ผดุงชาติ

z-

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสี
มา
-

กระทรวงพลังงาน
๒๐๘

นางศิริกุล

ทศเวช

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๙

นายบุญเจือ

แปทิพย์

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
๒๑๐

พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๒

นางโกสิณี

สยุมภูรุจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๑๓

นางรัชนี

วชิรภูชัย

แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา

๒๑๔

นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๕

นางไพรินทร์

เลียนขุนทด

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๖

นางชนาวรัตน์

จงหมื่นไวย์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๗

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๘

นายคําพอง

สุดวงงาม

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๙

นายปิฎก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และหัวหน้าศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐

นายวัชรินทร์

วรธงไชย

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน

๑๒
๒๒๑

นางสาวกันยา

ศรีขาว

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๓

นางนิธิอร

บุญญานุสิทธิ์

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔

นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕

นายบรรทม

อมรพิพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๒๖

นางสุรีรัตน์

วัตถากรณ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๗

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๘

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐

นายถาวร

กันพงษ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๓๑ นายสันติภาพ

โสมศุภพล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๓๒ นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๓ นายชอบ

สร้อยจิตต์

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๔

นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม.

๒๓๕

นายยรรยงค์

อินทฤทธิ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๖

นายชัยชาญ

วงศ์บุญยิ่ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

๒๓๗

นายชัยพร

ทับทิมทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๓๘

นายฉัตรชัย

ค้าดี

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๙

นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๔๐

นายสมัย

สีโท

หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๑๓
๒๔๑

นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๔๒ นายสมเกียรติ

อินทรสถิต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๔๓ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๔ นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๔๕ นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๖ นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

๒๔๗ นายวาทิน

อนันต์โท

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๔๘ นายญาณนรากร

กุลศุภมงคล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๙ นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

แทน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๕๐ นายสมชัย

เสนีย์มโนทัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยางจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๑ นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒ นางปิยมน

คุ้มภัย

แทน ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค ๔

๒๕๓ นายศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๔ นางภูศรัญญา

ชัชวาลย์

แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๕๕ นายศายันต์

คณะแนม

แทน หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๖ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๗ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๘ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๑๔
๒๕๙ นายนิพนธ์

ลิ้มวงศ์ยุติ

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๖๐ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๖๑ นายธัญเทพ

พิมพ์สังกุล

ปลัดเทศบาลเมืองสิคิ้ว

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
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓

นายอําเภอประทาย

ติดราชการ

๔

นายอําเภอพระทองคํา

ติดราชการ

๕

สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๗

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๘

ผกก.ฝสส.๔สส.

ติดราชการ

๙

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๐

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๑

ผกก.ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๒

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๓

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๕
๑๔

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

ติดราชการ

๑๗

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๑๘

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

๑๙

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

ติดราชการ

๒๓

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๒๔

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๔

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๕

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

ติดราชการ

๑๖
๓๘

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา(พืชสวน)

ติดราชการ

๔๔

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๕

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๔๗

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๙

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา (กฟฝ)

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๕๑

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๓

ติดราชการ

๕๔

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

นายทะเบียนธุรกิจและนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา)

ติดราชการ

๕๗

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

๕๘

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ติดราชการ

๖๐

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๖๑

ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๒

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๖๓

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๕

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๖๖

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๗

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๘

ผอ.สนง.กส.ทช.เขต ๗)

ติดราชการ

๖๙

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๐

ประธานสภาอุตสาหกรรม

ติดราชการ

๗๑

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๒

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๗๓

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๔

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๗๕

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๗๖

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๗๗

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๗๘

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อกิจการกองร้อยอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

๑๘
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา :
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณามอบ
เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้แก่ นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” จังหวัดนครราชสีมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินโครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยโดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยเป็นการแสดงออกตามค่านิยมอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครราชสีมา โดย
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
งามของหลายย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ของแต่ละอําเภอ จังหวัดนครราชสีมาจึงกําหนดให้มีกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ นุ่ง
ผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น โครงการเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๓
เมษายน ๒๕๕๙ ณ เวทีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงมอบ
เกียรติบัตรแก่นายอําเภอ เป็นผู้แทนเข้าร่วมที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 เมษายน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2559 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ซึ่งจัดขึ้นโดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม และสมาคม
เพลงโคราช จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 6 เมษายน ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานนําข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา วางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะเนื่องในวันจักรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
มหาจักรีบรมราชวงศ์
-วันที่ 8 เมษายน ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมโครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยา
เสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา) ประจําปี 2559 รุ่นที่ 5
-วันที่ 11 เมษายน ที่ บริเวณที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจําปี 2559
เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี 2559
-และในวันเดียวกัน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ องค์กร ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ พ่อค้า และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กว่า 500 คน ร่วมกัน
อวยพรและรดน้ําขอพร นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ 2559
-วันที่ 19 เมษายน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สภานานิกาสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ โปรดกระหม่อม ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดหน่วย
ผลิตน้ําดื่มสภากาชาด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยผลิตน้ําดื่มสภากาชาดไทย
และมอบถุงน้ําดื่ม รวมทั้งมอบชุดของขวัญแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 200 ราย จาก 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่
สระโคกกระพี้ หมู่ 5 ตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๑๙
-วันที่ 19 เมษายน ที่ห้อง เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา นายสมหมาย วิเชียรฉันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานบริจาคโลหิตและอวัยวะโครงการ “MHeart สายโลหิต
สายใจ” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ขาดแคลนโลหิต
-วันที่ 25 เมษายน ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนําคณะข้าราชการ ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-ในวันเดียวกัน ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองนครราชสีมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
(ป.ธ.จ.) และเครือข่าย 8 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อรับทราบแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับบทบาท
ของภาคประชาชนในการเสริมสร้ างธรรมาภิ บาล ในหน่ วยงานภาครัฐ รั บทราบเกี่ย วกั บแนวทางในการสอดส่ อง
แผนงาน โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
-วันที่ 26 เมษายน ที่ โรงแรมสีมาธานี นายอําพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สคบ. สัญจร จังหวัดนครราชสีมา” พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารจาก สคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัด
นครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
-วันที่ 26 เมษายน นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรมระดับภาค ประจําปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช(วัดสุทธจินดา) จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 27 เม.ย.59 พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการซ่อมปรับปรุงเส้นทางผิวจราจรลูกรัง ในพื้นที่
ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นํากําลังพลและเครื่องจักรกลต่างๆ เข้ามาทํา
การปรับปรุงซ่อมเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตําบล หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 3 อําเภอ ประกอบด้วย อ.ครบุรี อ.โชคชัย และ
อ.หนองบุญมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ชํารุดทรุดโทรม เสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้เส้นทาง
สัญจรผ่านไปมา
-วันที่ 27 เมษายน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครราชสี ม าและสํ า นั ก งานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ลงพื้ น ที่
ตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น และได้นําถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดไปช่วยเหลือมอบให้กับ
ประชาชนผู้ประสบภัยทั้ง 41 หลังคาเรือน พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสีคิ้วเร่งซ่อมแซม
เสาไฟฟ้าที่หักโค่นทั้ง 8 ต้น ให้แล้วเสร็จและให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นําวัสดุอุปกรณ์ไป
ดําเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเร่งด่วน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายชิงชัย โชติแสง ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
๒) นายสันติ สุขเสถียรวงศ์ ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๒๐
๓) นายประเสริฐ เอมรื่น ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว
๔) นางสาวจันทนี พงศ์สุภาพชน ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
๕) นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙
๖) นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์ ตําแหน่งประมงจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าส่วนราชการแนะนําตัวเพิ่มเติม
นายชูเกียรติ กลมเกลา อัยการจังหวัดพิมาย
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ องค์กรเอกชน
ภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันทํางานในรอบเดือนที่ผ่านมาซึ่งผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมของทาง
ราชการ หรืองานประเพณี งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน สิ่งที่เรา
กัง วลคื อเรื่องความไม่ เ รี ย บร้ อยหรื อเหตุร้า ยแต่ ก็ไม่ มีอะไรเกิ ด ขึ้ น ต้ องขอขอบคุณเจ้ า หน้ าที่ ดู แ ลรั กษาความสงบ
เรียบร้อย ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และอําเภอต่าง ๆ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดงาน
: การร่วมกันป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอบคุณหน่วยงานที่ได้
ร่วมกันทํางานด้วยดี จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทยเช่นเดิม จํานวน ๑๙ ราย เมื่อวานได้
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน เราต้องมาดูกันอีกทีว่าจะลดปัญหานี้ได้อย่างไร ปีที่แล้วช่วงเวลาปกติเสียชีวิตประมาณ
วันละ ๒ คน ปัญหาที่แก้ไม่ได้คือเกิดจากพี่น้องประชาชนไม่รักษาวินัยในการขับขี่ ไม่ใช่ว่าไม่รู้กฎหมายแต่เป็นการไม่
รักษาวินัย
: นโยบายรัฐบาล ที่ยังคงต้องติดตาม
- เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองในพื้นที่ ขอให้เป็นประเด็น
สําคัญอันดับหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานเฉลิมฉลองครองราชย์ ๗๐ ปี การเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส
ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ มี พ ระชนมายุ ค รบ ๗ รอบ ซึ่ ง เป็ น การเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ เมื่อทางส่วนกลางให้จังหวัดสํารวจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขออย่าให้ตอบมาว่าไม่มีกิจกรรม ขอให้
ดูงานในหน้าที่ว่ามีกิจกรรมอะไรที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องได้ในเรื่องการเทิดทูนสถาบัน เช่น กิจกรรมการบริการประชาชนต่าง
ๆ หน่วยงานอาจมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติขึ้น สถาบันพระกษัตริย์ งานประเพณี วัฒนธรรม เป็นเรื่อง
ที่จะนําไปสู่การสร้างความปรองดองในพื้นที่สามารถสร้างความรักความปรองดองได้มากขึ้น
- ขอขอบคุณการทํางานแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่มีข่าวว่า
เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
- เรื่องการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า ยังต้องเดินหน้าต่อไป ทุกภาคส่วนต่าง ๆ
ขอให้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย การทวงคื น ผื น ป่ า ทางรั ฐ บาลขอทราบข้ อ มู ล อยู่ เ ป็ น ประจํ า ขอให้ ท างสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยสรุปข้อมูลให้ด้วย
- การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ยังคงมีความจําเป็น เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งต่อไป เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่ความไม่สงบ
เรียบร้อยขอให้ช่วยสอดส่อง โดยเฉพาะการแอบอ้างนายกรัฐมนตรี คสช. แอบอ้างผู้ใหญ่ของจังหวัด เพื่อการแสวงหา
ประโยชน์
- การค้ามนุษย์และการจัดระเบียบสังคม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดชุดออกติดตาม
อย่างต่อเนื่อง สถานบริการต่าง ๆ การเปิดปิดตรงเวลา เสียงไม่รบกวน เราต้องมีการกวดขันอย่างสม่ําเสมอ
: การทํางานของส่วนราชการ ทุกวันศุกร์หรือวันอังคารจะมีมติคณะรัฐมนตรีใหม่ ๆ และทุก
วันศุกร์ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนผ่านทางทีวี ขอให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยติดตาม
รั บ ฟั ง ด้ ว ยและให้ ถื อ ว่ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ อ อกวั น อั ง คารและข้ อ สั่ ง การท่ า นนายกรั ฐ มนตรี ที่ อ อกในวั น ศุ ก ร์

๒๑
ถือเป็นข้อสั่งการของทางราชการ ไม่ต้องรอหนังสือ ห้ามบอกว่าไม่ทราบไม่ได้ดูทีวี ไม่ได้ฟัง หากสงสัยต้องรีบดู
ย้อนหลัง เพราะเป็นข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจน และให้ถือปฏิบัติด้วย ในกรณีที่มีเรื่องเกี่ยวเนื่อง
กั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม าขอให้ รี บ โทรมาแจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ ท ราบ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานไหนก็ ต าม สื่ อ
หนังสือพิมพ์ก็ต้องมีการติดตามตลอดเวลาเพราะสื่อจะมีการพูดถึง ขอให้แจ้งข้อมูลมาไม่ต้องเยิ่นเย้อ พูดถึงประเด็น
ปัญหาเลย การดําเนินการและการดําเนินการต่อแบบกะทัดรัด ได้ใจความ
: ท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดภาคอีสาน เข้าไปรับฟังนโยบายทาง กอ.รมน. เมื่อ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องที่เน้นย้ํามาคือ
- ติดตามข้อสั่งการหน่วยเหนือทุกช่องทางและถือเป็นข้อสั่งการของหน่วยเหนือ ลงมือปฏิบัติ
ทันที เรื่องการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ เรื่องยาเสพติด เรื่องการบุกรุกทําลายป่า เรื่อง ONE MAP เรื่องการข่าว
ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ ต้องช่วยกันดูโดยเฉพาะม็อบ
ต่าง ๆ โอกาสที่จะเกิดมีตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดิน การอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ โครงการสร้างถนนมอเตอร์เวย์
ซึ่งกําลังรอที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลา ต้องติดตามและทําความเข้าใจอย่าให้เกิดขึ้น
- เรื่องสถานบริการ การแข่งรถจักรยานยนต์ ขอให้นายอําเภอและผู้กํากับดูแลในพื้นที่ด้วย
ท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ ฝากให้ส่วนราชการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องผลงานของรัฐบาล และผลงานของ
คสช. เพราะฉะนั้ น พี่ น้ อ งส่ วนราชการช่ ว ยไปบอกกล่ า วให้ พี่ น้ อ งประชาชนด้ ว ย โครงการดี ๆ ของรั ฐ บาลลงมา
จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านละ ๕ แสนบาท โครงการหมู่บ้านละ ๒ แสนบาทบาท โครงการตําบลละ ๕
ล้านบาท ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะดูแลพี่น้องประชาชน
- เรื่ อ งการสร้ า งความปรองดอง เรื่ อ งการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ อํ า เภอ
ท่านรองฯ สุรพันธ์ ดูแลศูนย์ดํารงธรรม รายงานว่าเรื่องอยู่ที่ศูนย์ดํารงธรรมมีเยอะมาก แต่ไปค้างอยู่ที่ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในการตรวจสอบข้อมูล จึงขอความกรุณาว่าเมื่อส่วนราชการรับหนังสือจากศูนย์ดํารงธรรมไปแล้ว เรื่องที่ผ่าน
ศูน ย์ ดํ า รงธรรมมี ทั้ง ที่ มาจากพี่ น้ องประชาชนร้ องเรี ย นเองและเรื่ องจากส่ วนกลางส่ งมา เรื่ องที่ ส่วนกลางส่ ง มามี
ระยะเวลาในการติดตามทวงถาม จึงขอความกรุณาเมื่อรับหนังสือแล้วขอให้ตอบข้อมูลกลับมาในเบื้องต้นก่อน ส่วน
รายละเอียดการตรวจสอบก็ตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เวลาที่ส่วนกลางถามมาศูนย์ดํารงธรรมจะได้มีข้อมูลตอบเข้าไปใน
เบื้องต้น
- เรื่องการช่วยเหลือประชาชน เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนมาลงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางสํานักงาน กกต. จะได้ให้ความรู้เรื่องการลงประชามติแก่ที่ประชุมในวาระต่อไป
- เรื่องการรณรงค์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสสําคัญ ๆ
นี่คือนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกองทัพภาคที่ ๒ ที่นําเรียนทุกท่านได้ร่วมกันนําไป
ผลักดันให้เกิดผล
: สําหรับในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา จะขอฝากในเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ ใน
ส่ ว นราชการก่ อ น การร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ขอความกรุ ณ าเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโดยเฉพาะกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเกือบทุกเดือน และในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้ เป็นวันฉัตรมงคล
เป็ น การแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นฐานะที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ จึ ง อยากเรี ย นเชิ ญ ทุ ก ท่ า นมาร่ ว มกิ จ กรรมโดย
พร้อมเพรียงกัน แต่สังเกตว่าหากวันหยุดติดต่อกันหลายวันหัวหน้าส่วนราชการมักจะไม่ค่อยอยู่ร่วมกิจกรรม จึงขอ
ความร่วมมือด้วย
- เรื่ องการทํ า งาน บางครั้ งมี การอนุ มัติ อนุ ญ าต โดยผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อนุ มัติ
อนุญาต แต่เรื่องความโปร่งใสต้องช่วยกันรับผิดชอบในการติดตามดู เรื่องความถูกต้อง เรื่องการขออนุญาตหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการใช้พื้นที่ เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบ หัวหน้า ส่วนราชการต้องดูให้ดี ถือเป็นความรับผิดชอบ
บางครั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อนุมัติ ท่านอ้างอิงกฎหมาย ก็อนุมัติ/อนุญาต ไปตามระเบียบ แต่ไม่ได้มีโอกาสไปดู
การจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตใช้ที่ดินเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ก็ขอให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบช่วยกัน
ดูด้วย การแก้ไขปัญหาเมื่อแก้ไขแล้วต้องได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการที่ทําแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งร้างต้องมีการ
ติดตามสร้างกิจกรรมต่อเนื่องให้ดี ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน
- เรื่องเร่งรัดการทํางาน การทํางานต่าง ๆ ขอให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่อง
ที่เกี่ยวกับประชาชนและเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลอย่าปล่อยให้ช้า ขอความกรุณาหน่วยงานเจ้าของเรื่องเร่งรัดติดตาม
ประชุมเพื่ออัพเดทข้อมูล ต้องเผื่อไว้เสมอว่าพรุ่งนี้มีงานใหม่เข้ามา งานเก่าต้องเร่งสะสางติดตาม

๒๒
- เรื่องการเยี่ยมเยียนประชาชน อยากให้หัวหน้าส่วนราชการออกไปเยี่ยมเยียนประชาชน
ท่านมีความสําคัญในการเป็นผู้แทนของจังหวัด เป็นตัวแทนของรัฐบาล ออกไปตามพื้นที่ เช่น วัฒนธรรมจังหวัดออกไป
เยี่ยมวัด ก็ถือเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัด
- เรื่ อ งที่ จั ง หวั ด กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การตอนนี้ กํ า ลั ง จะทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
นครราชสีมา ๒๐ ปีข้างหน้า ขณะนี้ได้มีการประชุม working group ไป ๒ ครั้ง แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หลังจากนี้ประมาณหนึ่งเดือนจะมีการประชุม working group อีกถึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เราจะมีภาพของ
จังหวัดนครราชสีมาใน ๒๐ ปีข้างหน้าว่าควรจะเป็นอย่างไร work group กําลังเตรียมการหาข้อมูลต่าง ๆ จะมีการจัด
สัมมนา พูดถึงแนวโน้มจังหวัดนครราชสีมาในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ซึ่งจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมและขอให้มาด้วย
ตนเอง คาดว่าสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เราจะได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๒๐ ปี เรื่องปัญหาภัยแล้ง
ควรจะหยุดใน ๕ ปีแรกข้างหน้า ใน ๒๐ ปีข้างหน้าคนโคราชจะมีรายได้เฉลี่ยเท่าไร ทําอาชีพหลักอะไร เราจะสร้าง
เป้าหมายขึ้นมา
- ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ภาพที่ดีของจังหวัดนครราชสีมา เช่น ทางตํารวจมีภาพ
ดี ๆ โพสต์ออกสื่อเยอะมากทําให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของภาคราชการ
- งบประมาณของทางรัฐบาล ให้พื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจ ขอเน้นย้ํา ๑.เรื่องแก้ปัญหาภัยแล้ง
เรื่องน้ํา ๒.เรื่องอาชีพ ได้เน้นย้ํากับนายอําเภอ และฝากหัวหน้าส่วนราชการด้วยว่าหากเกิดเหตุอะไรที่เกี่ยวข้องขอให้
เข้าถึงพื้นที่เลยเพื่อเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
- ขอให้สื่อสารการทํางานโดยการใช้ไลน์ให้มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน และจะได้นําข้อมูลในไลน์รายงานหน่วยเหนือต่อไป
- เมื่อผู้ใหญ่ระดับรองอธิบดีขึ้นไปของหน่วยงานเข้ามาในพื้นที่ขอให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบด้วย
- ขอขอบคุณในการทํางานต่าง ๆ ที่สําเร็จไปด้วยความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ งานพระราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี ๒๕๕๙
หัว หน้ าสํานัก งานจัง หวัด นครราชสีมา : จั ง หวั ดนครราชสี มากํ าหนดจั ดงานพระราชพิธีเ นื่องในวัน ฉัต รมงคล
ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มพิธีเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
ประธาน : ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๓
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ กํ า หนดมาตรการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้กําหนดค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ในส่วนของรายจ่าย
ภาพรวมกําหนดค่าเป้าหมายเบิกจ่ายไว้ที่ร้อยละ ๗๓ และรายจ่ายลงทุนได้กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๑
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุด ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
เป็นข้อมูลจากระบบ GFMIS สรุปดังนี้
๑. งบประมาณส่วนราชการหรืองบฟังก์ชั่น ในปี ๒๕๕๙ รายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายได้
๑๘,๙๒๔ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๕ ซึ่งยังต่ํากว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๕.๕๕ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้
๕,๒๒๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๔ ยังต่ํากว่าค่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๐
๒. งบประมาณจังหวัด รายจ่ายภาพรวม เบิกจ่าย ๕๖ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๗๑ และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ ๔๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๙
๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด รายจ่ายภาพรวม เบิกจ่าย ๑๑๑ ล้านบาท
เศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่าย ๘๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๖
๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีก่อน ซึ่งส่วนราชการได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัด
นครราชสีมาได้มีการกันเงินไว้ทั้งสิ้น ๖,๔๖๗ ล้านบาทเศษ สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเป็นเงิน ๓,๙๓๓ ล้านบาทเศษ คิด
เป็นร้อยละ ๖๐.๘๒
๕. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ
๕ ล้านบาท) จังหวัดนครราชสีมาได้รับอนุมัติโครงการเพื่อดําเนินการตามมาตรการตําบลละ ๕ ล้านบาท ทั้งสิ้น
๔,๔๕๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๘๖ ล้านบาทเศษ ข้อมู ล ณ วั นที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ อําเภอต่าง ๆ ได้วางเบิ ก
จ่ายเงินกับสํานักงานจังหวัดแล้วเป็นจํานวนเงินจํานวน ๗๓๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๐
ประธาน : ในภาพรวมการเบิกจ่ายขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เมื่อสิ้นแต่ละไตรมาสก็จะมีการเบิกจ่าย
ตามเป้าหมาย ปัญหาอยู่ที่งบยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งมีการเบิกจ่ายต่ํา ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามมติ
คณะรัฐมนตรีใหม่ วัดการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์จังหวัด จึงขอให้ช่วยกันเร่งรัดดําเนินการด้วย กรณีไม่ดําเนินการและ
ขอจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งวิ ธี พิเ ศษ ได้ มีห นั ง สื อเวี ย นให้ ทราบแล้ วว่ า ไม่ มี การอนุ มั ติ ฝากท่ า นรองทั้ ง ๓ ท่ า น ช่ วยตามงบ
ยุทธศาสตร์แต่ละหน่วยงานให้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ - รายงานผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๕๙
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. จํานวนอุบัติเหตุ ๑๐๑ ครั้ง ลดลงกว่าปีที่แล้ว ๕ ครั้ง
๒. จํานวนผู้บาดเจ็บ ๑๑๒ คน ลดลงกว่าปีที่แล้ว ๓ คน
๓. จํานวนผู้เสียชีวิต ๑๙ คน เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว ๖ คน ส่วนใหญ่เกิดเหตุใน ๓
วันสุดท้าย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาล
สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถเร็ว
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ คือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ และรถเก๋ง
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นถนน อบต. ในหมู่บ้าน ถนนกรมทางหลวง ถนนเทศบาล
(ในเมือง)

๒๔
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ เวลา ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ น. เวลา ๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.
ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ๓๐ คน อายุ ๔๐ – ๔๙ ปี ๒๔ คน
และ อายุ ๓๐ – ๓๙ ปี ๒๐ คน
ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะทํางาน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้มี
การถอดบทเรียนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุดมี ๖ ประเด็น เป็นข้อสรุปเสนอแนะที่จะได้ดําเนินการต่อไปคือ
๑. ประเด็นแนวทางการงดดื่มสุรา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
แนวทางการแก้ไข ต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ สถานที่ห้าม
ดื่มสุรา ซึ่งประชาชนมักฝ่าฝืนและไม่ทราบ เช่น ในสวนสาธารณะ บนทางในขณะขับขี่ และพื้นที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐ
เช่น ทางเท้า ฟุตบาทหน้าบ้าน ซึ่งมีโทษจําคุก ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ประเด็นการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของสังคมด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี และขอให้ใช้ข้อมูลด้านการรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนทาง
เคเบิ้ลทีวี และสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ
๓. เรื่องการตั้งด่านชุมชน สามารถสกัดผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ ที่ประชุมเสนอว่า
เห็นควรเสนอไปส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณดําเนินการในเรื่องด่านชุมชน เพราะมีการดําเนินการได้ผล
๔. การกําหนดโซนนิ่งการเล่นน้ําสงกรานต์ ควรให้มีการดําเนินการกําหนดโซนนิ่ง
เล่นน้ําสงกรานต์ให้ชัดเจน พื้นที่ใดห้ามเล่นให้แจ้งอําเภอในพื้นที่ทราบ ให้มีการประชาสัมพันธ์พื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์ และ
พื้นที่ห้ามเล่นน้ําสงกรานต์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงก่อนเทศกาลสงกรานต์
๕. การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดปี เน้น
๓ เรื่อง คือ ดื่มสุราแล้วขับ ใช้ความเร็ว สวมหมวกนิรภัย
๖. การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดําเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยให้จังหวัดจัดทําโครงการประกวดอําเภอปลอดภัย โดยดึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเน้นคน
รุ่นใหม่ เช่น กลุ่มนักศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรมดูแลหมู่บ้าน การปลูกฝังการดูแลคนในพื้นที่ของตนเองให้กับคนรุ่นใหม่
ประธาน : การณรงค์ไม่ดื่มสุรา ทางสาธารณสุขจะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ เมื่อปีที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตจะอยู่ในถนนรอง
คือถนนในหมู่บ้าน วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ ผู้สูงอายุขับรถประมาท ตัดหน้ากระชั้นชิด การระมัดระวังตนเองให้ขับขี่อย่าง
ปลอดภัยก็ขอให้ช่วยกันรณรงค์ ขอให้ช่วยกันเสนอวิธีการลดอุบัติเหตุ ขอขอบคุณหลายส่วนราชการและทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด่านชุมชนได้รับกําลังใจมาก
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นที่ ๑ การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบันมีพื้นที่แจกจ่ายน้ํา
อุปโภคบริโภค จํานวน ๑๑ อําเภอ ๓๒ ตําบล ๗๕ หมู่บ้าน
สิ่งที่ขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างบูรณาการ ดังนี้
๑. แจ้งหมู่บ้านที่ต้องแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคให้ทุกหน่วยงานทราบ และขอให้
จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านที่ต้องแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคเป็นลําดับแรก
๒.โครงการขุดลอกหรือก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณ ๕ ล้านบาท
ขึ้นไป มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ โครงการชลประทานนครราชสีมา และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
๓. กรณีที่จะทําเส้นทางน้ําให้ไหลเข้าแหล่งน้ําที่สร้างไว้แล้วให้ขอรับสนับสนุน
งบยุทธศาสตร์จังหวัด
๔. การสร้างฝายกั้นน้ําที่ใช้งบประมาณแห่งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อกัก
เก็บน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบยุทธศาสตร์จังหวัด
๕. การเสนอโครงการให้อําเภอเป็นผู้รวบรวมโครงการแล้วจัดส่งให้สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๕
ประเด็นที่ ๒ จังหวัดได้มีคําสั่งจังหวัดนคราชสีมา ที่ ๒๘๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แบ่งพื้นที่ให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบแต่ละ
อําเภอทั้งหมด ๓๒ ท่าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๓ ท่าน และปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้า
ควบคุมอีกที มีหน้าที่ในการออกไปยังอําเภอที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
๑. ขอทราบข้อมูลภัยแล้งของอําเภอ เช่น สภาพน้ําดิบของการประปาที่อยู่ในเขตชุมชน
ที่ตั้งอําเภอ หมู่บ้านที่อยู่ระหว่างการแจกจ่ายน้ํา หมู่บ้านที่คาดว่าน้ําจะหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ แปลงไม้ผลที่
ต้นไม้ใกล้จะตายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ หากฝนไม่ตกในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ขอทราบข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแต่ละ
หมู่บ้าน
๓. รายงานผลและแสดงความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทราบในครั้งแรก
ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และดําเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประธาน : ขณะนี้เราประสบปัญหาภัยแล้งอย่างมาก โครงการขุดลอกหรือก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณ ๕
ล้านบาทขึ้นไป มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ โครงการชลประทานนครราชสีมา และสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ หลายแห่งมีการขุดลอกไว้แล้วแต่ในรอบ ๒ ปีไม่มีน้ํา
ลงไป เพราะขุดลอกแล้วไม่มีการสร้างพื้นที่รับน้ํารอให้ฝนตกอย่างเดียว งบยุทธศาสตร์จังหวัดที่เป็นขุดลอกเมื่อได้รับ
อนุ มัติ มาจะขอเปลี่ยนแปลงทั้ งหมด เพราะฉะนั้นขอให้ทางอํ าเภอ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ไม่ ว่าจะเป็นสํานั กงาน
ทรัพยากรน้ําภาค ๕ หรือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปศึกษาว่าบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่ไม่มีน้ําลงไปเพราะไม่มี
ทางให้ น้ํ าเข้ า แล้ วทํ าแบบไว้ เมื่ องบจั งหวั ดได้ รับอนุ มั ติ มาก็ จะขอเปลี่ ยนแปลงไป จั งหวั ดจะไม่ ขุ ดลอกซ้ํ าซ้ อนกั บ
หน่วยงานอีก ๓ หน่วยงาน จะไม่สร้างแหล่งน้ําซ้ําซ้อนกับอีก ๓ หน่วยงาน แต่จังหวัดจะบริหารจัดการ เช่น อยู่ใกล้
ลําเชียงไกร ๔๐๐ เมตร ไม่ มีน้ํ าลง ใช้ เงินจังหวัดไปทําท่อสูบน้ํ าเข้ ามา จังหวัดจะทํ าหน้าที่ หาน้ํ าไปเติมในแหล่งน้ําที่
สร้างแล้ว แต่สร้างแหล่งน้ําขอให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ ชลประทาน และสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด งบจั งหวั ดที่ ทํ าไปมี ความเร่ งด่ วน เราเสนอโครงการไปแต่ เมื่ อได้ รับอนุ มัติ มาแล้ วจะขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการทั้งหมด เป็นในเรื่องของการสร้างทางบริหารจัดการให้น้ําลงไปยังแหล่งน้ํา ลองไปดูหลายหมู่บ้าน
แหล่งน้ํามีเยอะแยะแต่ไม่มีน้ําลงไป ทําไมไม่มีน้ําลงเพราะรอบข้างไปขุดลอกแล้วไปทําคูไว้สูง น้ําจึงลงไม่ได้และไม่มีท่อ
รอให้ น้ํ า ล้ น มาแล้ ว ข้ า มคู ม าลง งบยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด จะไม่ ทํ า ขุ ด ลอกเลย จะขอเปลี่ ย นโครงการ ประเด็ น ที่ ๒
งบยุทธศาสตร์จังหวัดจะเป็นเรื่องการทําฝายตามลําน้ําต่าง ๆ จะให้ใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด งบของท้องถิ่น ทางนายอําเภอ
ขอให้ตั้งร้อยละ ๓ ในการทําเรื่องน้ํา แต่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ แต่จะทําตรงไหน
อย่างไรให้ทางอําเภอประสานงานกับทางชลประทานในการชี้เป้าและชี้วิธีทํา บอกเขาว่าอย่าขุดลอกเรื่อยเปื่อย แต่ให้
มาทํา เช่น ฝาย ที่ไหนน้ําไม่ลง สําหรับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ ชลประทาน สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เราส่งบัญชีรายชื่อหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งแต่ละช่วงไปให้ว่าพื้นที่ไหน
แจกจ่ายน้ํา ท่านก็ทําในพื้นที่เหล่านี้ก่อนอย่าไปทําตามที่ทาง อบต.ขอมา ขอให้ทําตามแนวทางที่ซักซ้อมกันมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ําต่ําว่า ๓๐% ได้แก่ อ่างลําตะคอง
อ่างมูลบน อ่างลําแชะ ขณะนี้มีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ทั้งหมด ๒๐๕ ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณ
ทั้งหมด ๙๓๘ ล้าน ลบ.ม. ในส่วนของอ่างขนาดกลาง ๒๒ แห่ง มีปริมาณน้ําที่ใช้การได้ ๕๖ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําใช้
การได้ทั้งหมดในเขตจังหวัดนครราชสีมา ๒๖๒ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันน้ํามีความต่างจากปีที่แล้วถึง ๙๕ ล้าน ลบ.ม. ในวัน
เดียวกัน เท่าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในภาพรวม ฝนที่ตกลงมายังไม่ไหลลงอ่างเก็บน้ํา การไหลของน้ําในเขตจังหวัด
นครราชสีมา มีเฉพาะอ่างลําตะคอง ได้ปล่อยผ่านน้ําลงไปช่วยในเขตจังหวัดนคราชสีมา
การติดตามสถานการณ์น้ําในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาค มีการติดตามน้ํา
ทั้งของเทศบาลและประปาส่วนภูมิภาค ติดตามในช่วงแรกคือประปาเฉลิมพระเกียรติ นําน้ําจากอ่างมูลบนและ

๒๖
อ่างลําแชะ ขณะนี้มีน้ําประมาณ ๒ ล้าน ลบ.ม. สามารถใช้น้ําได้ประมาณ ๓ เดือน ในส่วนที่ยังเฝ้าติดตาม คือ ประปา
วังน้ําเขียว ตอนนี้ระบบยังไม่เสร็จจากการที่จะเอาน้ําจากบ้านสันกําแพงมาใช้ คาดว่าจะทําท่อสูบน้ําจากสันกําแพงมา
ใช้ได้ ประมาณปลายเดื อนมิถุ นายน ๒๕๕๙ จากการติดตามน้ํา ปัจจุ บันในส่วนของประปาวั งน้ําเขียวยั งใช้น้ํ าของ
ตัวเองอยู่ แต่มีการวางแผนใช้น้ําจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ การติดตั้งระบบก็จะแล้วเสร็จพอดี ในภาพรวมประปา
ส่วนภูมิภาคที่เฝ้าติดตามถือว่าพอเพียง แต่ก็ได้เฝ้าระวังอย่างสม่ําเสมอ
การแก้ ไขปั ญ หาในส่ วนของเรื่ อ งการส่ ง น้ํ า จากอ่ า งมู ล บน อ่ า งลํ า แชะ ระยะทาง
ประมาณ ๑๔๕ กิโลเมตร เข้าไปเติมให้บ่อน้ําดิบประปาที่เฉลิมพระเกียรติ ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน
๒๕๕๙ ทั้งหมด ๑๕ วัน ปล่อยน้ําจากเขื่อนทั้งหมด ๑๑ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันสามารถเติมบ่อพักน้ําดิบที่เฉลิมพระเกียรติ
ทั้งหมด ๒ ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะใช้น้ําประปาได้ประมาณ ๓ เดือน นอกจากนี้ยังเติมให้เก็บกักตามฝายต่าง ๆ ทั้งหมด
๓๓ แห่ง ให้เพียงพอแก่การใช้งาน การส่งน้ําในอ่างมูลบน อ่างลําแชะ ไปเติมที่เฉลิมพระเกียรตินั้นค่อนข้างมีความ
ลําบาก เพราะมีอาคารชลประทานและอาคารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นในระบบ ๓๓ แห่ง ตลอดเส้นทาง
การดําเนินการส่งน้ําของอ่างเก็บน้ําลําตะคองมาช่วยประปา โครงการชลประทาน
ลําตะคองตลอดสายจะมี ปตร. ที่จะยกน้ํา เก็บกักทั้ งหมด ๑๑ แห่ง มีการใช้น้ํ าของประปาทั้ง สิ้นในเขตลํ าตะคอง
๘๑ แห่ง อัตราการใช้น้ําทั้งหมดประมาณ ๒ แสน ลบ.ม./วัน มีการใช้น้ําประมาณ ๖.๗ ล้าน ลบ.ม./เดือน
การบริหารจัดการน้ําอ่างลําตะคอง ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ อัตราการส่งน้ํา ๘ ลบ.ม./วินาที และเมื่อเริ่มมีน้ําน้อยลง ก็จะปรับแผนลดการส่งน้ําน้อยลง จากการ
วางแผนที่ จะใช้ น้ําทั้ งหมด ๒๕๙ ลบ.ม. ในแผนระยะที่ ๘ สามารถกํ ากับดูแลและใช้อย่ างประหยั ดทําให้เหลือน้ํ า
ทั้งหมดต่ํากว่าแผนที่วางไว้ถึง ๖๑ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ในแผนระยะ ๙ ปัจจุบันจะปล่อยน้ําในลําตะคองทั้งหมด
๕ ลบ.ม./วินาที สรุป ในส่วนของการดําเนินงานทั้งสองอ่างที่เป็นน้ําหลักของจังหวัดนครราชสีมา ก็สําเร็จไปด้วยดี
สามารถประหยัดน้ําได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ : โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ ได้รับการ
ร้องขอจากประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาให้สนับสนุนน้ําดิบ จํานวน ๓ ล้าน ลบ.ม. เพื่อนํามาใช้ผลิตเป็น
น้ําประปา แต่เนื่องจากระยะทางตามลําน้ํา ๑๔๕ กิโลเมตร มีอุปสรรคคือฝายชาวบ้านจํานวน ๒๔ แห่ง ได้ทําการ
กักน้ําไว้ ทําให้โครงการมูลบนต้องประสานทางอําเภอครบุรีและอําเภอโชคชัย เพื่อทําการรื้อย้ายและลําเลียงน้ํามายัง
จุดสูบน้ํา สามารถส่งน้ําจํานวน ๒ ล้าน ลบ.ม. มาถึงจุดสูบน้ําได้ทันต่อความต้องการ
ประธาน : ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ท้ายที่สุดคือเรามีเจตนาที่จะ
เติมน้ําให้กับการประปาตลอดเส้นทางจากอ่างมูลบน ลําแชะ มาจนถึงเฉลิมพระเกียรติ เพราะฝายแต่ละแห่งน้ําใกล้จะ
หมดแล้ว วิธีการที่จะเติมน้ําได้คือต้องมีการล้มฝายแต่ละแห่ง เริ่มตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องขอบคุณทาง
ชลประทานและอําเภอทั้ง ๓ อําเภอ ตํารวจ ทหาร ผู้กํากับและนายอําเภอได้ลงไปช่วยเจรจากับชาวบ้าน และล้มฝาย
เพื่อให้น้ําไหลลงมา น้ําที่ปล่อยออกมา ๑๑ ล้าน ลบ.ม. อยู่กับพี่น้องชาวบ้านทั้งหมด ตลอด ๑๔๕ กิโลเมตรได้น้ําใช้
พอจะพ้นฤดูแล้งนี้ ประปาวังน้ําเขียวมีการบริหารจัดการน้ําให้ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน
จะใช้น้ําจากสันกําแพง เรื่องจุดที่ไม่มีน้ําชลประทาน ใช้น้ําผิวดินเอง บางพื้นที่น้ําใต้ดินมีความเค็ม เป็นจุดที่เรากังวล
มาก เรื่องปัญหาภัยแล้งเรายังต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนกันต่อไป ขอบพระคุณทางชลประทานและ
ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทํางาน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เป็นช่วงกลางและปลายฤดูร้อน
ปรากฎการณ์เอลนิโญยังมีอิทธิพลกับลมฟ้าอากาศ หย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมในพื้นที่ทําให้
อากาศร้อนถึงร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง แต่จะมีตัวแปรแทรกทําให้มีพายุฤดูร้อน มีฝนตก ลมกระโชกแรง ทําให้มีความ
เสียหายเกิดขึ้น ปีนี้เป็นปีที่มีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ ๔๒ องศาเซลเซียส มีความรุนแรงเรื่องของพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้นเกือบทุกอําเภอ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนตลอดว่าอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้

๒๗
ความเร็วลมวัดได้ ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ลมที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ๑๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
ขึ้นไป
การคาดหมายลั กษณะอากาศ พายุ ฤ ดู ร้อนที่ จะเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เพราะยังคงมีอากาศร้อนจัดเกิดขึ้น พื้นที่ที่คาดการณ์ไว้คือร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่
ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นช่วงปลายฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูฝน มีความแปรปรวน
เกิดขึ้น ช่วงต้นเดือนยังคงมีอากาศร้อน คาดว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในสัปดาห์ที่ ๓ กรมอุตุนิยมวิทยาได้เคยประกาศการเข้าสู่
ฤดูฝนในช่วงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกถี่มากขึ้น ฝนที่ตกในเดือนพฤษภาคม การ
คาดการณ์ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ ๑๕๐ – ๑๙๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑๓ – ๑๖ วัน
ปี นี้ เ ป็ น ปี เ อลนิ โ ญทํ า ให้ เ กิ ด อากาศร้ อ นจั ด ในหลายจั ง หวั ด มี ค่ า อุ ณ หภู มิ สู ง ที่ สุ ด
ประจําวัน ในพื้นที่โคราชมีอุณหภูมิสูงที่สุดประจําวันเคยตรวจวัดได้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๒ ๔๒.๗ องศาเซลเซียส
แต่ปีนี้ทําลายสถิติคือวัดได้ ๔๓.๒ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดแผนออกให้บริการประชาชนตาม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จํานวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านหนองนา
หมู่ ๘ ตําบลงิ้ว อําเภอห้วยแถลง
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
บ้านดงหลบ หมู่ ๗ ตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วม
ออกให้บริการประชาชนตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖
สายบางปะอิน-นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) :
การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ขนาด
๔–๖ ช่องจราจร ระยะทาง ๑๙๖ กิโลเมตร วงเงินลงทุน ๘๔,๖๐๐ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง ๗๗,๙๗๐ ล้านบาท
ค่า เวนคื น ๖,๖๐๐ ล้ า นบาท ซึ่ ง แนวถนนจะก่ อสร้ า งจุ ดเริ่ มต้ น จากทางต่ า งระดั บตรงบางปะอิ น ตัด ขนานมาด้ า น
ทางหลวงพหลโยธิน ถนนมิตรภาพบางส่วน ตัดมาที่จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๑๙๖ กิโลเมตร มีจุดขึ้นลง
ความก้าวหน้าของโครงการ ขณะนี้กรมทางหลวงได้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน เมื่อ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ทางกระบวนจัดกระบวนสิทธิที่ดินได้เร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยเวนคืน ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีการจ่ายค่าชดเชยคาดว่าสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะแล้วเสร็จ
ประมาณ ๕๐% ที่เหลือจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกําหนด
ก่อนการก่อสร้างต้องมีการกําหนดรูปแบบการบริหารจราจร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
การจราจรของทางหลวงหมายเลข ๒ หากได้ตัวผู้รับจ้างก่อนการก่อสร้างจะมีการวางแผนการจราจรไม่ให้ติดขัด
วีดิทัศน์ : ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวง
พิเศษสายกรุงเพท-หนองคาย ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทของการก่อสร้างทางหลวงพิเศษที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ มีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๖ กิโลเมตร แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนที่ ๑ เริ่มจากทางแยกต่างระดับที่
อําเภอบางปะอิน ผ่านอําเภอวังน้อย อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านอําเภอหนองแค อําเภอเมือง อําเภอ
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แก่งคอย อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สิ้นสุดที่อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง ๑๐๓ กิโลเมตร
ตอนที่ ๒ เริ่มจากอําเภอปากช่อง ผ่านอําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ สิ้นสุดโครงการโดยเชื่อมต่อกับ
ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง ๙๓ กิโลเมตร โดยทั่วไปการก่อสร้าง
เป็นถนนระดับราบขนาด ๖ ช่องจราจรไปกลับ จากอําเภอบางปะอิน-อําเภอมวกเหล็ก และถนนขนาด ๔ ช่องจราจร
ไปกลั บ จากอํ า เภอมวกเหล็ ก -นครราชสี ม า และบางช่ ว งจะก่ อ สร้ า งเป็ น สะพานยกระดั บเพื่ อ ลดผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้ อมและชุ มชน จํา นวน ๔ ช่วง ได้ แก่ สะพานยกระดับบริเวณทางเลี่ ยงเมืองสระบุรี จากกิโลเมตรที่ ๔๐–
กิโลเมตรที่ ๔๗ สะพานยกระดับบริเวณหุบเขาใกล้กับโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ จากกิโลเมตรที่ ๖๙–กิโลเมตรที่ ๗๖ สะพาน
ยกระดับบริเวณฟาร์มโคนม อศค. บริเวณกิโลเมตรที่ ๘๒ – กิโลเมตรที่ ๘๔ และสะพานยกระดับบริเวณลําตะคอง
จากกิโลเมตรที่ ๑๒๕ – กิโลเมตรที่ ๑๔๓ ในอนาคตเส้นทางสายนี้สามารถขยายช่องจราจรได้สูงถึง ๘ ช่องจราจร เพื่อ
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ทางตลอดแนวเส้นทาง ได้ติดตั้งระบบต่าง ๆ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ระบบระบายน้ํา ป้ายจราจร และป้ายบอกทางที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จัดให้
มีรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางเพื่อป้องกันคนหรือสัตว์ข้ามตัดถนน มีการติดตั้งกําแพงกันเสียงเมื่อผ่านเข้าสู่ย่านชุมชน
บริเวณวัด และโรงเรียน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวเส้นทางเพื่อให้ความร่มรื่น สวยงาม และลดผลกระทบด้านมลพิษ
จุดเข้าออกของทางหลวงพิเศษ ได้ออกแบบให้เชื่อมต่อกับทางหลวงสายสําคัญไว้จํานวน ๙ แห่ง โดยได้ก่อสร้างเป็น
ทางแยกต่างระดับเพื่อไม่ให้มีจุดตัดกับแนวเส้นทางหลัก ได้แก่ ๑. ทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๒. ทางแยกต่างระดับ
วังน้อย ๓. ทางแยกต่างระดับหินกอง ๔. ทางแยกต่างระดับสระบุรี ๕. ทางแยกต่างระดับแก่งคอย ๖. ทางแยกต่าง
ระดับมวกเหล็ก ๗. ทางแยกต่างระดับปากช่อง ๘. ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว และ ๙ ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา
ตามแนวเส้นทางมีด่านเก็บค่าผ่านทาง ๙ จุด ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย
อ่านมวกเหล็ก อ่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ การเก็บค่าผ่านทางจะคิดตามระยะทางของผู้ที่เข้าใช้ทาง
หลวงพิเศษในอัตรากิโลเมตรละ ๑ บาท สําหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่ออํานวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ทาง ได้จัด
สถานที่พักรถไว้ระหว่างทางไว้ ๘ แห่ง ที่วังน้อย หนองแค สระบุรี ทับกวาง ปากช่อง ลําตะคอง สีคิ้ว และขามทะเลสอ
ด้านการอํานวยความสะดวกให้กับชุมชนในท้องถิ่นที่ต้องการข้ามไปมาหาสู่กัน ได้จัดให้มีทางลอดสะพานข้ามและ
ทางลอดใต้สะพาน พร้อมก่อสร้างทางบริการในบริเวณผ่านย่านชุมชนตลอดแนวเส้นทาง การดําเนินโครงการของ
กรมทางหลวงได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งร่วมแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทางหลวงพิเศษ
สายบางปะอิน-นครราชสีมา จะเป็นทางเลือกใหม่สําหรับประชาชนที่ต้องการความรวดเร็ว สามารถใช้ความเร็ว ๑๒๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง มีความปลอดภัยสูง ช่วยระบายการจราจรจากถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพให้เกิดความคล่องตัว
มากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ โครงการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถิติจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินโครงการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.
๒๕๖๐ ระยะเวลาดําเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเป็น ๑ ใน ๙ จังหวัด ที่อยู่ในกลุ่ม Super Cluster
ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดประทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
วั ต ถุ ประสงค์ ข องการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานโครงสร้ า งและการ
กระจายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
หลังจากทําโครงการสํามะโนทั้งปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ข้อมูลนี้จะใช้ในการวางแผนโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการ
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ผลิตระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ผลการดําเนินการเป็นตัวชี้วัดแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการดําเนินการ
ของภาคธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รวมทั้ ง ข้ อมู ลจะนํ า มาใช้ ในการจั ด ทํ า แผนเพื่ อส่ ง เสริ มจั ด ทํ า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การปรับปรุงนโยบายในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทางรัฐบาลจะนําข้อมูล
นี้ไปใช้ในการกําหนดนโยบายออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการกําหนดทิศทางของการประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งจัดทําการพัฒนาระบบข้อมูลเตือนภัย แผนเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นข้อมูลใช้ในการเปรียบเทียบเรื่องของภาคธุรกิจใน
กลุ่มประเภทเดียวกัน
หน่วยงานที่ใช้ข้ อมูล ประกอบด้ วยสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์กรระหว่างประเทศ
(เช่น ASEAN, UNIDO) สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักวิจัย นักศึกษา และประชาชน
ขอความความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ “นายมาดีมาทําสํามะโนอุตสาหกรรม”
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยเสื้อสีแดง มีสัญลักษณ์สํานักงานสถิติแห่งชาติ ไปดําเนินการจัดเก็บข้อมูลในภาคโรงงาน
อุตสาหกรรม จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนทั้งจังหวัดในรอบปี ๒๕๕๙ ในการทําฐานข้อมูล รวมทั้งการนํา
ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์พร้อม
ที่จะเป็นฐานข้อมูลพัฒนาต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา : หลังจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้
กกต. ทาง กกต.ได้ ประกาศให้วันที่ ๗ สิง หาคม ๒๕๕๙ มี พ.ร.บ.ออกเสีย งประชามติ มี ผลบังคั บใช้เ มื่อวั นที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๙ มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
วิธีการออกเสียงประชามติคล้ายกับการเลือกตั้ง แต่ในส่วนที่แตกต่างคือการเลือกตั้งจะมี
การเลือกตั้งล่วงหน้า แต่การออกเสียงประชามติจะมีการออกเสียงประชามติเพียงวันเดียวคือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
การออกเสียงล่วงหน้าไม่มี หากใครที่อยู่นอกพื้นที่ก็จะสามารถออกเสียงนอกเขตจังหวัดได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้สถานที่โรงยิมเนเซียม ๑
และ ๒ ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สนามกีฬากลางนครนครราชสีมา
การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการยกเลิกของเดิมทั้งหมดที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งไว้และที่
สะสมมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันยกเลิกทั้งหมด จะเริ่มลงทะเบียนโดยการยื่นคําขอด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ต่อนายอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติของจังหวัดนครราชสีมามีประมาณ
๒,๕๐๔,๐๐๐ คน หน่วยออกเสียง ๔,๓๗๕ หน่วย ผู้มีสิทธิอายุ ๑๘ ปี นับถึงวันออกเสียง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่
น้อยกว่า ๙๐ วัน
บัตรออกเสียงจะใช้บัตรเดียวแต่มี ๒ ประเด็น คือ
๑. สอบถามความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
๒. สอบถามขอความเห็นชอบเรื่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าเห็นชอบหรือไม่ เพื่อให้
การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง ๕ ปีแรก
นั บแต่ วัน ที่ รัฐ สภาชุ ด แรกตามรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ที่ป ระชุ มร่ วมกั น ของรั ฐ สภาเป็ น ผู้ พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบบุ ค คล

๓๐
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ๕ ปีแรก เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรกับ
วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
โครงสร้างการบริหารของการจัดการออกเสียงประชามติในครั้งนี้นอกจากทาง กกต.
กลางแล้ว ในส่วนของจังหวัดโดยปกติจะมี กกต.จังหวัด ทําหน้าที่เป็นกรรมการออกเสียง แต่เนื่องจากว่ามีอยู่ ๖๔
จังหวัด ที่ กกต.จังหวัด ครบวาระไปแล้วและไม่มีการแต่งตั้งทดแทน เพราะฉะนั้นจะมีการสรรหากรรมการออกเสียง
ประชามติ มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๒ เดือน ซึ่งกรรมการจะมี ๕ ท่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร เริ่มรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นอกจากมีกรรมการออกเสียงในระดับจังหวัดแล้วยังมีกรรมการออก
เสียงระดับอําเภอ ทําหน้าที่บริหารจัดการให้การออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จํานวนกรรมการขึ้นอยู่กับจํานวน
ประชากรของอําเภอนั้น ๆ
สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญในกฎหมายได้กําหนดไว้ว่าให้ กกต.นอกจากจะบริหาร
จัดการออกเสียงประชามติแล้ว ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ คําอธิบาย สาระสําคัญ และประเด็น
เพิ่ ม เติ ม พร้ อ มคํ า อธิ บ าย หลั ก การ เหตุ ผ ล กระบวนการ ขั้ น ตอน การจั ด ทํ า ประชามติ มี อ ยู่ ๓ ส่ ว นคื อ
๑.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม ๒.ร่างคําอธิบาย สาระสําคัญ ประมาณ ๔๐ หน้า ๓.เป็นเอกสารแจ้งเจ้าบ้านมีสาระสําคัญ
ประมาณ ๔ หน้า
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวบทบัญญัติสาระสําคัญของร่าง
รัฐธรรมนูญ เป็นหน้าที่ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ทราบว่าอยู่ระหว่างการประสานกับทางกระทรวงมหาดไทย
ที่จะจัดอบรมวิทยากรทั้งระดับจังหวัด ๆ ละประมาณ ๑๐ คน ไปอบรมให้วิทยากรระดับอําเภอ วิทยากรระดับอําเภอ
ก็จะไปอบรมให้กับวิทยากรที่ไปประจําหมู่บ้านต่าง ๆ
เรื่องข้อห้ามต่าง ๆ ตามมาตรา ๖๑ พ.ร.บ. การจัดทําประชามติในครั้งนี้ ข้อห้ามต่าง ๆ
คล้ายกับการเลือกตั้งทั่วไป เช่น การเสนอให้สัญญาว่าจะให้ หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ เล่นการพนันขันต่อ จูงใจให้ไปใช้
สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิ เรียกรับ ยอมรับเงิน จําหน่ายจ่ายแจกสุรา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นความผิดปกติ แต่ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน
ข้อความที่ระบุว่า “ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม ข่มขู่โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้
มีสิทธิอออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือออกเสียงอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ถือว่าผู้นั้นก่อความวุ่นวายไม่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ต้องระวางโทษจําคุกสูงสุดถึง ๑๐ ปี ปรับสูงสุดถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และอาจจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนด ๑๐ ปี ขณะนี้ทาง กกต. กําลังจัดทําเอกสารแนะนําว่าอะไรที่ทําได้ อะไรที่ทําไม่ได้ และอะไรที่สุ่มเสี่ยงควร
หลีกเลี่ยง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนทุกท่านได้รับทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ - การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจําปี ๒๕๕๙
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ขอเชิญร่วมทําบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
: ขอเชิญร่วมทําบุญตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดมะขามเฒ่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา
: ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย์ โดยในเดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ มี วั น สํ า คั ญ ของชาติ คื อ ในวั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ เป็ น วั น ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี จึงมีแนวคิดในการทํางานคือ ๑. การอุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติ ๗๑ รูป ณ วัดอีสาน ๒.การทําบุญตักบาตร และช่วงเย็นมีการเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวัดในจังหวัด
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นครราชสีมา ๒,๗๐๐ กว่าวัด จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมนี้ และในวันที่ ๙ มิถุนายน เป็นวันอานันทมหิดล
ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมกําลังเสนอรัฐบาลให้เป็นวาระสําคัญของชาติอีกวันหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา :
เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันวิสาขบูชาโลก ในส่วนของสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม ณ วัดหลักในจังหวัดนครราชสีมา คือ วัดพายัพ วัดศาลาลอย วัดป่าสาละวัน
วัดป่าศรัทธารวม และวัดอื่น ๆ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล
และจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
หน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ร่วมกับคณะสงฆ์ ประมวลรวบรวมหน่วยงาน โรงเรียน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม
โครงการจํานวน ๖ หน่วยงาน สมควรแก่การยกย่องชมเชย คือ อําเภอครบุรี เทศบาลหัวทะเล อบต.สีมุม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลสีมุม อบต.หนองบัวศาลา และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวน
หน่วยงาน สถานศึกษา ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และขอให้ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เชิญชวนสถานศึกษา
ในสั งกั ดเข้ าร่ วมโครงการ และจะขออนุญ าตนํา เสนอศาลากลางจั งหวัด นครราชสีมา เป็น ศาลากลางที่ จะเข้า ร่วม
โครงการรักษาศีล ๕ ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
- แนวทางการปฏิบัติการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งกําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ ๔ บ้านซับปลากั้ง ตําบลมะเริง อําเภอวังน้ําเขียว
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ ๑๐ บ้านเกาะลอย ตําบลหนองกราด อําเภอด่านขุนทด
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙

๓๒
๖.๖ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ : กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงาน
“คลองผดุ ง สร้ า งสุ ข ” ที่ กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ รั บการตอบรั บจากผู้ ปกครองนั กเรี ย น ซึ่ ง ช่ วยลดค่ า ใช้ จ่า ยของ
ผู้ ป กครอง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ มี ดํ า ริ จั ด งานสั ญ จร โดยภาคเหนื อ จั ด ที่ จั ง หวั ด ลํ า ปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดระยอง ภาคใต้
จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กําหนดสถานที่ไว้ตรงคูน้ํา ตรง
ข้ามกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะคล้ายกับคลองผดุง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนด
ชื่ องานเป็ น “คลองผดุ ง สร้ า งสุ ข สั ญ จร โดยกระทรวงศึ กษาธิ ก าร ณ จั ง หวั ด นครราชสี มา” ห้ วงวั น ที่ ๑๑ - ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในงานมีการจําหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับผู้ปกครองนักเรียน เช่น ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือเนตรนารี
ชุดยุวกาชาด เครื่องเขียน แบบเรียนต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันแรงงาน
แห่งชาติ โดยในปี ๒๕๕๙ ตรงกับวั นอาทิตย์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สํ านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบกิจการใน
จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา
กิจกรรมมี การจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ มีการมอบสิ่ง ของอุปกรณ์ที่จําเป็นแก่ผู้สูงอายุ เช่น เครื่ องทํานํา เย็น-น้ําอุ่ น
พัดลมไอน้ํา ผ้าอ้อมสําเร็จรูป และอื่น ๆ ที่จําเป็น มีการจัดสันทนาการต่าง ๆ ร่วมกับผู้สูงอายุ
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาถูกทํานายอัตราป่วยไข้เลือดออกจะมี
อัตราสูงเป็น ๓ เท่า นับแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยจํานวน ๔๖๙
ราย ปี ที่ แ ล้ ว ช่ ว งวั น ที่ ๑ มกราคมถึ ง วั น ที่ ๒๐ เมษายน ณ เวลาเดี ย วกั น มี ผู้ ป่ วยจํ า นวน ๒๑๒ ราย อายุ ที่ เ ป็ น
ไข้เลือดออกมากที่สุดคือวัยเด็กนักเรียน จึงขอให้ช่วยกันร่วมรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เรียกกว่าแหล่งปราบ
เซียนจะอยู่ในพวกแจกันดอกไม้ ตามวัด แจกันดอกไม้ตามสถานที่บรรจุอัฐิ
ประธาน : ฝากทางอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดําเนินการควบคุม ป้องกัน
ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : กรณีลูกจ้างของโรงแรมราชพฤกษ์ที่ปิดตัวลงมีการดําเนินการอย่างไร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด : เท่าที่ทราบข่าวคือมีผู้มาเทคโอเวอร์การบริหารต่อ สําหรับกรณีลูกจ้างซึ่งมี
จํานวน ๗๐ กว่าคน จํานวน ๒๐ คน ยินยอมที่จะลาออกเอง อีกจํานวนประมาณ ๕๐ คน ยื่นคําร้องขอรับเงินค่าชดเชย
กรณีเลิกจ้าง ก็จะได้ดําเนินการตามระเบียบต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๓๓

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

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

