รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 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

นายกสิณ

นวลโคกสูง

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายวิทยา

เรืองฤทธิ์

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๑

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๒

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๓

นางสาวอมรวรรณ

มีใหม่

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๔

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๕

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๖

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๗

นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

แทน นายอําเภอพิมาย

๑๘

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๑๙

นายพงศ์ศุภัช

จัดโดดดร

แทน นายอําเภอบัวใหญ่

๒
๒๐

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๑

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๒

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๓

นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๔

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๕

นายเอนก

วิทยาพิรุณทอง

แทน นายอําเภอจักราช

๒๖

นางสุฎาจิตร

พูนณรงค์

แทน นายอําเภอห้วยแถลง

๒๗

นางสาวลักขณา

สีหะมาตร

แทน นายอําเภอคง

๒๘

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

๒๙

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๐

นายประดับ

พิมพ์เสน

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๑

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๒

นายชัยวัฒน์

เหล็กจันอัด

แทน นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๓

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๔

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๕

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๖

นายสมพงษ์

หมั่นสพ

แทน นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๗

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๘

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๓๙

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๔๐

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๑

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๔๒

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๔๓

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

๓
สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔

นายบัญชา

ใจสอาด

แทน อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๕

นายสันติ

สรตรา

แทน อัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๖

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๗

นายไตรรัตน์

ศิริพันธุ์

แทน อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๘

นายกฤษฎา

กนกวิวัฒนวงศ์

แทน อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

กระทรวงยุติธรรม
๔๙

นางสาวจันทร์จิรา

หวังวรวัฒนากุล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๐

นายวันชัย

สุวรรณภูมิ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๑

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๒

นายสุเมตต์

รัตนา

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๓

นางสุดารัตน์

ภู่พันธุ์

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๔

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๕

นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๖

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๗

นางสาวปาริชาติ

คุณาสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๘

นายนันธิศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

๕๙

นายบุญเลิศ

คงหอม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๖๐

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๖๑

นายพิเชียรพัฒน์

อินทรพานิช

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๒

นางสุรีย์

พาพิทักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีควิ้

๔
๖๓

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

๖๔

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๕

พ.ต.อ. สันติ

เหล่าประทาย

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๖

ร.ต.อ. ประจวบ

ตันจริง

แทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๗

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๘

พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๙

พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๗๐

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๗๑

พ.ต.อ.ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผก.สภ.ครบุรี

๗๒

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๓

พ.ต.ท. เสรี

คงยืนยง

แทน ผกก.สภ.จักราช

๗๔

พ.ต.ท. ธวัชชัย

สร้อยสถิตย์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๕

พ.ต.ท. สัญชัย

พิสัยพันธ์

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๗๖

พ.ต.ท. ธนกฤต

พึ่งนุสนธิ์

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๗

พ.ต.ท. สุรัตน์

หงส์ชู

แทน ผกก.สภ.คง

๗๘

พ.ต.ท. ตฤณ

บุญสันเทียะ

แทน ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๙

พ.ต.ท. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๐

พ.ต.ท. ไพบูรณ์

คูณค้า

แทน ผกก.สภ.พิมาย

๘๑

พ.ต.ต. ทศพล

ธีระเดช

แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๒

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๓

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๔

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๕

พ.ต.ท. รักพงษ์

บัวเทียน

แทน ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๕
๘๖

พ.ต.ต. สันติชาติ

ไทยสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๗

พ.ต.ท. สมชาย

สงเคราะห์

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๘

พ.ต.ท. ยงยุทธ์

แชจอหอ

แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๙

พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๐

พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๑

พ.ต.ท. ปรีชา

สารถี

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๒

พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๓

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๔

พ.ต.ท. ประพาส

มะเริงสิทธิ์

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๕

พ.ต.ท. สูงศักดิ์

จันทะเมนชัย

แทน ผกก.สภ.จอหอ

๙๖

พ.ต.อ. อิสริยะ

ภูตีทรัพย์

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๙๗

พ.ต.อ. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๙๘

พ.ต.อ. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

กระทรวงอุตสาหกรรม
๙๙

นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๐

นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๐๑ นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๒

นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๓

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นม.

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๔

นายสุวิทย์

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๕

นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๖
๑๐๖ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๐๗ นางปัทมา

แคนยุกต์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

๑๐๘ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๐๙ นายสมภพ

อาจชนะศึก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๐ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นม.

๑๑๑ นางเรณู

เนินทอง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๒

นายสมเกียรติ

แถวไธสง

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๑๓

ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

๑๑๔

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๑๕

ผศ.ดร. ชีวินทร์

ลิ้มศิริ

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๑๖

นางสาวสุจิตรา

โปร่งสูงเนิน

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๗

นายชูเกียรติ

วิเศษเสนา

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๑๘

นายชัยชัย

ฉัตริยากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑

๑๑๙

นายวิชา

มานะดี

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

๑๒๐

นายสุเทพ

พวงเกาะ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๒๑

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๒๒

นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๗
๑๒๓

นายประมวล

บุญฑีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๔

นายสุประณีต

ยศกลาง

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๕

นายสําราญ

หงษ์กลาง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๒๖

นางสิริกร

แพงทอง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นม.

๑๒๗

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๒๘

นายณัฐวุฒิ

ธรรมกุลมงคล

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๒๙

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๐

นางอรุณี

อารี

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.นม.

๑๓๑

นายบุญเลิศ

พ่วงเพ็ชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๒

นายเกียรติศักด์

อินทร์จํานงค์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๓

นายสมัคร

ไวยขุนทด

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๓๔

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓๕

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๓๖

นายอนันต์

เพียรเกาะ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๗

นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓๘

นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๓๙

นายประสิทธิ์

แสนอุส่าห์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๐

นายสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๑

นายโกศล

พงษ์พานิช

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๒

นายอุทัย

เพชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๓

นายสมพงษ์

๘
๑๔๔

นายพงศกร

ทิพยะสุขศร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๕

นางชุติมา

จันทร์เทศ

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๖

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๔๗

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๘

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔๙

นางผ่องศรี

สิงหมารศรี

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๐

นายมนตรี

เยี่ยมสูงเนิน

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑

นายปิยะ

รัตนชนกวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๒

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓

นางชโนวาท

ประจักษ์วงศ์

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔

นายวิวัฒน์

ฐิติรัตนอัศว์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๑๕๕

นายพิพัฒน์

นิ่มเจริญนิยม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๕๖

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๕๗

นายสฐพงษ์

รามโกมุท

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๕๘

นายณัฐเดช

จรุงจิตอภินันท์

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๕๙

นายชยุธพงศ์

อํารุงสุข

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๖๐

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จ.นม.

๑๖๑

นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๖๒

นายนิพนธ์

บุญมี

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๖๓

นางอุมาพร

พลกล้า

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๖๔

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๙
๑๖๕

นายจักรพรรดิ์

วุ้นสีแซง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๖๖

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๖๗

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๖๘

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๖๙

นายกฤษฎา

วรสถิตย์

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๗๐

นายสินอุดม

ศรีอุบล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๗๑

นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๒

นายสุทธิ

สิทธิวนกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑๗๓

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๔

นายปราโมช

ฉัตรพรรณรังสี

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๗๕

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

๑๗๖

นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

๑๗๗

นางอุมาพร

พลกล้า

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

๑๗๘

นายศรชัย

สายสินธุ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

กระทรวงการคลัง
๑๗๙

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๐

นางถอฟ้า

ลิ้มประยูร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๑

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๒

นางสุวรรณา

มีทอง

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๘๓

นายธณัชพงศ์

เกิดผล

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๑๘๔

นางสาวอังคณา

สินเลิศ

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๘๕

นางศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๐
๑๘๖

นางสมปอง

ไชยโย

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๘๗

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๘๘

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๙

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๐

นายสมชาย

ตังคโนภาส

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๑๙๑

นายอติชาติ

บุญยิ่ง

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

๑๙๒

นางนันทิญา

รักษาคลัง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๙๓

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๙๔

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๕

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๙๖

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙๗

นางแสงอรุณ

บุญศรี

รก.สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๘

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
-

-

กระทรวงพลังงาน
๑๙๙

นายอุทัย

ภูริพงศธร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๐

นายพัชรณัฐ

ดีล้อม

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

๑๑
กระทรวงกลาโหม
๒๐๑

พันตรี บํารุงพงศ์

ยํายวน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๐๒

พันโท ยงยศ

มีประพงศ์

แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔

นางญาสิรณี

สยุมภุรุจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๐๕

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๖

นางสาวภัณฑิลา

เพชรหมื่นไวย์

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๐๗

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๐๘

นางสาวอรนุชา

มงคลรัตนชาติ

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๐๙

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๐

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๑

นายปิฎก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และหัวหน้าศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๒

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๑๓

นางสาวกันยา

ศรีขาว

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๔

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕

นายสุวรรณ์

ดวงตา

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖

นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗

พันโทหญิง รุ่งอรุณ

เกิดโภคา

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๑๘

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

๑๒
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๑๙

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑

นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒

นางอรพินทร์

ฤทธิ์ไธสง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๓ นางกัญญา

มโนเสงี่ยม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๒๔ นางสาวกุลฉัตร

เกียรตินํา

แทน ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๒๒๕ นางสาวกุลฉัตร

เกียรตินํา

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๖ นายอักษร

แสนใหม่

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๗ นางกมลทิพย์

ทองมี

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๘ นายสมคิด

ตั้งประเสริฐ

แทน ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙ นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๐ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

๒๓๑ นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๓๒ นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๓ นายสมศักดิ์

กญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๓๔ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๓๕ นายสมัย

สีโท

หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

บุปผาพรมราช

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๓๖ นายสุพล

๑๓
๒๓๗ นายสมเกียรติ

อินทรสถิต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๓๘ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๗ นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๓๘ นายสุชาติ

เรียงใหม่

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

๒๓๙ นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๐ นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

๒๔๑ นายอัมพร

คงเมท

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๒ นายสมชัย

เสนีย์มโนทัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยางจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓ เรือโท อนันท์

บุตรทา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง
อากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๔๔ นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๕ นางปิยมน

คุ้มภัย

แทน ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค ๔

๒๔๖ นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๗ นางสาวศิริลักษณ์

เพียกขุนทด

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๔๘ นายศายันต์

คณะแนม

แทน หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

พรชัยพฤกษ์

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
๒๔๙

นายพิชาญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๐ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๑ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๑๔
๒๕๓ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๕๔ นายธัญเทพ

พิมพ์สังกุล

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๕๕ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๕๖ นายธัญเทพ

พิมพ์สังกุล

ปลัดเทศบาลเมืองสีค้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายศุภกร

รักวงษ์บุตร

วิศวกร ๖ การรถไฟแห่งประเทศไทย

๒

นายวชิระ

วังไธสง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม การรถไฟแห่งประเทศไทย

๓

นางศิราลัย

บุปผาทาโน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม การรถไฟแห่งประเทศไทย

๔

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

๕

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๖

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๗

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๘

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๙

นางอินทรา

เงินเกิด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๓

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔

นายอําเภอประทาย

ติดราชการ

๕

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๙

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๕
๑๐

ผกก.ฝสส.๔สส.

ติดราชการ

๑๑

ผกก.สภ.สีคิ้ว

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.โชคชัย

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.สูงเนิน

ติดราชการ

๑๔

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

ติดราชการ

๑๕

ผกก.สภ.สีดา

ติดราชการ

๑๖

สว.ก.๒บค.ส.๑

ติดราชการ

๑๗

ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

๑๘

ผกก.ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๙

ผู้กํากับการสถานีตาํ รวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

๒๐

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๒๑

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๒

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๒๓

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมารชนครินทร์

ติดราชการ

๒๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๕

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

ติดราชการ

๒๗

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๒

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

ติดราชการ

๓๓

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พมิ าย

ติดราชการ

๑๖
๓๔

ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์เขต ๓

ติดราชการ

๓๕

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๓

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๔

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๗

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๕๔

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา)

ติดราชการ

๕๗

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๕๘

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นม.

ติดราชการ

๖๑

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

ติดราชการ

๖๒

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๖๓

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

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

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๑

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๗๒

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๓

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๗๔

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๗๕

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๗๖

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

๑๘
 แสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : เยาวชนต้นแบบเก่งและดีจากจังหวัดนครราชสีมา TO BE
NUMBER ONE IDOL ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๒ คน คือ นางสาว
วชิราพร พัฒนพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศของฝ่ายหญิง และนายชิณวัฒน์
ประทุมพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยา เป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 มอบโล่เกียรติคุณแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ
“เด็กไทยรู้เท่าทันหนังสือ” โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา ดําเนิน
โครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้
หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ศักยภาพของตนและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผิตสื่อดีออกสู่สังคม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด จํานวน
๓ คลิป จะเป็นตัวแทนของจังหวัดไปประกวดในระดับประเทศต่อไป
จังหวัดนครราชสีมามีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวด จํานวน ๒๐ ทีม และมีผู้ได้รับ
รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ จํานวน ๓ ทีม ดังนี้
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ ได้แก่ ผลงาน “เลือก” โดยทีมโรงเรียน
ห้วยแถลงพิทยาคม ๑. นางสาวกฤติกา โลนไธสง ๒.นางสาววัชรินทร์ ดอมไธสง ๓.นายณัฐพงศ์ ผิพิมาย
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ ได้แก่ ผลงาน “คิดก่อน” share โดยทีม
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ๑.นางสาวสุวิพร รื่นโพธิ์กลาง ๒.เด็กหญิงกชกร เรียงณรงค์ ๓.เด็กชายอิทธิเทพ ได้งาน
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ ได้แก่ ผลงาน “ใบปลิว” โดยทีมโรงเรียน
มัธยมด่านขุนทด ๑.นายกฤติพงษ์ ศิริเกษ ๒.นางสาววิมลรัตน์ บุตรสูงเนิน ๓.นางสาวศิริรักษ์ เผนโคกสูง
 มอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙
ผู้แทนเกษตรจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน
จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙ ได้แก่
ชนะเลิศอันดับ ๑ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโดน ตําบลโนนตูม
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตนรสไทยบ้านหอกลอง ตําบล
ด่านจาก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนทองม้วนเปรมชัยบิงมิตรภาพ ตําบลบิง อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า ตําบลหนองจะบก
อําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๙
ประธาน : ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ และความสําเร็จของส่วนราชการ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
เป็นเรื่องที่ดี ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกภาคส่วนที่ได้รับโล่ และรางวัลต่าง ๆ
ถือว่าทุกท่านได้ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์ เป็นเกียรติประวัติให้กับจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
วันที่ 1 พฤษภาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
เปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย อินเดีย,
ศรี ลัง กา,พม่า และประเทศไทย มาประดิ ษฐาน ณ มณฑลพิ ธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะและเวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนิน
โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเตรียมส่งผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่สํารวจ
ภัยแล้งในพื้นที่ ต.พันดุงพัฒนา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน พร้อมเปิด
วาล์วน้ําประปา จากบ้านโตนด ม.3 ต.พันดุงพัฒนา เพื่อแบ่งปันน้ําไปให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านโคกแขวน ม.4
ต.พันดุงพัฒนา ที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ําประปาในการอุปโภค-บริโภคตามโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง
วันที่ 4 พฤษภาคม ที่โรงเรียนพิกุลทอง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จัดขึ้นโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร
วันเดียวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จัง หวั ด นครราชสี มา เป็ น ประธานปล่ อยแถวจั ด ระเบี ย บสั ง คมตามนโยบายรั ฐ บาลโดยบู รณาการการทํ า งานจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ ทหาร สรรพสามิต สาธารณสุขจังหวัดและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกว่า 150 นาย เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 5 พฤษภาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ ว่าราชการจัง หวัด นครราชสี มา พร้ อมด้ วยข้า ราชการ ทหาร ตํ ารวจ และประชาชนทุกหมู่เ หล่ าใน
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติคุณและแสดงความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดนัดวันหยุด เพื่อเพิ่มช่องทางจําหน่ายสินค้าโอทอป ให้แก่
ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ให้มีความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่าง
ชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิต หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
วันที่ 6 พฤษภาคม ที่สถานคุ้มครองบ้านนารีสวัสดิ์ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายด้านการให้ความช่วยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้หญิง
และเด็ก โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
วั น ที่ 11 พฤษภาคม บริ เ วณสนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า พลเอก ดาว์ พ งษ์
รั ต นสุ วรรณ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เป็ น ประธานเปิ ด ตลาดคลองผดุ ง ฯ สร้ า งสุ ข สั ญ จร จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษามีเวทีแสดงศักยภาพ ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมี

๒๐
พื้นที่ค้าขายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ให้ผู้ปกครองได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูก โดยเฉพาะช่วง Back to School ซึ่ง
ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี
วันที่ 16 พฤษภาคม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ นายกองเอก
วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ และคณะจากส่วนกลาง พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบ
วาตภัย ณ หอประชุ มที่ว่า การอํ าเภอประทาย โดยมี ราษฎรจากอํา เภอประทาย อํ า เภอพิ มาย อํ า เภอเมื องยาง
อําเภอห้วยแถลง อําเภอชุมพวง อําเภอด่านขุนทด และอําเภอพระทองคํา รวมทั้งสิ้น 800 ครัวเรือน เข้ารับเครื่อง
อุปโภคบริโภคพระราชทาน
วัน ที่ 24 พฤษภาคม ที่ หอประชุ มสงฆ์ วั ด พายั พ พระอารามหลวง อ.เมื อง จ.นครราชสี มา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส /สมเด็จพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถร
สมาคม เจ้ า คณะใหญ่หนตะวัน ออก เจ้ าอาวาสวัด ไตรมิต รวิทยาราม ประธานฝ่ า ยสงฆ์/คณะสงฆ์ /ส่วนราชการ/
ศิษยานุศิษย์จากทุกสารทิศ ประกอบพิธีอัญเชิญน้ําหลวงอาบศพพระราชทาน สรงศพพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัด
นครราชสี มา ซึ่ง มรณภาพอย่ างสงบที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่ อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา
16.30 น ที่ผ่านมา
วันที่ 25 พฤษภาคม ที่สํานักงานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหาร
จัด การน้ํา และการแก้ ปัญหาภั ย แล้ง ของจัง หวั ด นครราชสี มา โดยมี นายวิเ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา และ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ทหาร ตํารวจ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ให้การต้อนรับกว่า 1,000 คน
วั น ที่ 26 พฤษภาคม ที่ โ รงเรี ย นบ้ า นดงหลบ ม.๗ ต.ช่ อ งแมว อ.ลํ า ทะเมนชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น บํ า บั ด ทุ ก ข์ บํ า รุ ง ทุ ก ข์ สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ กั บ ประชาชน ซึ่ ง การจั ด โครงการดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้
ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชนในทุกๆด้าน
วันที่ 26 พฤษภาคม ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอโนนไทย จังหวัดนคราชสีมา นายอภิชาต จงสกุล
ที่ปรึกษาสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอําเภอโนนไทย จํานวน 115 ราย จาก 13
หมู่บ้าน โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ
วันที่ 27 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมามอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจําเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ครั้งที่ 1 / 2559 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม
ด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอีสานใต้ รับมอบนโยบาย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายนิพนธ์ บุญมี ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

๒๑

ที่ประชุม : รับทราบ

๒) นายสุเมตต์ รัตนา ตําแหน่งนักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ตําแหน่งเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์

๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: ขอขอบคุณสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้นําต้นไม้มา
แจกในที่ประชุมเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการนําไปปลูก
: ขอขอบคุณทุ กท่านที่ได้ร่วมกันทํางานในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีภารกิ จในการปฏิ บัติราชการ
จํานวนมาก กําหนดการจัดงานบางอย่างก็ต้องเลิกไป เช่น ตลาดน้ําริมคูเมือง ซึ่งตั้งใจว่าจะให้ทางสํานักงานเกษตร
จังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดจัดตลาดช่วงวัน เสาร์-อาทิตย์ โดยนําสินค้า จากชาวบ้านมาจําหน่าย แต่
เนื่องจากในเดื อนที่ ผ่านมี ภารกิจอื่ น ๆ เข้ามา มี ผู้ใหญ่เดิ นทางมาปฏิบัติราชการในจังหวัด และช่ วงนี้ ฝนตก จึงไม่ได้
ดําเนินการเรื่องตลาดน้ํา
: รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ กษาธิ การ พลเอก ดาวพงษ์ รั ต นสุ วรรณ ได้ เ ดิ น ทางมาปฏิ บั ติ
ราชการที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และท่านได้อนุมัติงบซ่อมแซมโรงเรียนทุ่งสัมฤทธิ์
ที่ประสบเหตุวาตภัย
: วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาที่
เขื่อนลําพระเพลิง ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันดูแลการต้อนรับให้เป็นไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นอําเภอปักธงชัย
ทางชลประทานทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ ตํารวจ ทหาร ที่ช่วยกันดูแลความเรียบร้อย ท่านนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกร ซึ่งเป็นจุดอ่อนปัญหาภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมา
: วั น ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเอก ธนะศั ก ดิ์ ปฏิ ม าประกร รองนายกรั ฐ มนตรี และ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัด
นครราชสี มา ท่ า นชมว่ า บ้ า นเมื องนครราชสี มามี ค วามสะอาดดี ต้ องขอขอบคุ ณ ทางเทศบาลที่ ดู แ ลความสะอาด
ท่านได้มาเข้าห้องน้ําที่ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ บอกว่าอาคารเก่าแต่ห้องน้ําดูทันสมัย ก็ต้องขอบคุณทางสํานักงาน
จั ง หวั ด ที่ ดู แ ลเรื่ อ งนี้ ท่ า นชมเรื่ อ งความเรี ย บร้ อ ย ร้ า นอาหารระเบี ย งแก้ ว ท่ า นก็ ช มว่ า ห้ อ งน้ํ า ทั น สมั ย สะอาด
เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดผู้ใหญ่มองดูตลอดเวลา จึงอยากให้ช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดให้เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดนครราชสีมา
: ขอขอบคุ ณ การต้ อ นรั บ ผู้ ใ หญ่ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ได้ มี โ อกาสนั่ ง รถไปกั บ ท่ า น
นายกรัฐมนตรี ท่านพูดถึงเรื่องงานตลอด พูดถึงการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร การลดรายจ่ายของเกษตรกร ท่านถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าทําอย่างไรชาวบ้านจะลดค่าใช้จ่ายได้ ทําอย่างไรจะไม่ปลูกข้าวจนล้น
ตลาด ต่อไปต้องมีแผนอาชีพ ตอนนี้มีอะกรีนแม็พอยู่ที่สํานักงานพัฒนาที่ดิน บอกพื้นที่ของโคราชปลูกอะไรได้ ปลูก
อะไรไม่ได้ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทางการเกษตรต้องมีอาชีพอื่นรองรับ มีแผนที่น้ํา แผนที่อาชีพ ซึ่งกําลังจะออกมาใน
อนาคต สําหรับการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี สํานักงานจังหวัดกําลังประสานกับสํานักนายกรัฐมนตรี สรุปและ
จะนําเรียนให้ทุกท่านทราบต่อไป
: อยากให้ มีการรณรงค์ พื้นที่ ที่อยู่ริมถนน ควรเป็ นพื้น ที่ที่สะอาด หลายพื้น ที่มีการนํ าขยะไป
กองไว้ ควรจะมีการสํารวจและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ไปดําเนินการให้เรียบร้อย ฝากทางสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: ขอนําความภาคภูมิใจมาสู่ทุกท่าน พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ไปชมวัดพระนารายณ์ จังหวัด
นครราชสี มามี ของดีมากมาย สิ่ง ที่อยากให้ ทําคื อ ทุ กอํ า เภอ ส่ วนราชการทุกส่ วนราชการ ให้จัด ทํา คลิปเรื่ องการ
ท่องเที่ยว ประมาณ ๒ นาที จะนําลง Youtube ทั้งหมด จะได้ประมาณเกือบ ๑๐๐ คลิป ให้ทางสํานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ทําหนังสือขอความกรุณาส่วนราชการ อําเภอ ทําคลิปประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นโดยใช้
หัวข้อเดียวกัน เช่น นครราชสีมา ท่องเที่ยว โดย........ “ลงคลิปประมาณ ๒ นาที แล้วส่งลง Youtube แล้วรายงานมา
ให้ทราบ เราจะสร้างคลิปประมาณ ๑๐๐ คลิป เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ทุกวันนี้คนจะดูคลิป

๒๒
มากกว่าเอกสาร เป็นการแชร์สถานที่ท่องเที่ยว และจะให้มีการประกวดมุมสวยของจังหวัดนครราชสีมา จะขับเคลื่อน
ไปกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว มุมต่าง ๆ ที่สวยงาม
: งานที่เราต้องทํากันต่อไป มี ๓ ส่วน
๑. นโยบายหน่วยเหนือ ทุกท่านต้องช่วยกันทําไม่ว่าจะเป็นงานตรงกับงานในหน้าที่ของท่าน
หรือไม่ก็ตาม ต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ เรื่องนโยบายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความปรองดอง
เรื่องการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด เรื่องการจัด ระเบี ยบสัง คม การป้องกั นและปราบปรามการค้ ามนุษ ย์
เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทางสํานักงานจัดหางานจังหวัดมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ถึง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอให้ทางอําเภอช่วยแจ้งด้วย ทางอุตสาหกรรม แรงงานที่ออกไปตามโรงงานอุตสาหกรรม
ช่วยแจ้งแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนด้วย
เรื่ อ งปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าไม่ มี เ รื่ อ งการค้ า มนุ ษ ย์ ต้ อ ง
ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
เรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท หมู่ บ้านละ ๒ แสนบาท
กองทุนหมู่บ้านละ ๕ แสนบาท บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ขอให้ไปดูว่ามีความรู้เรื่องเหล่านี้หรือยัง และขอให้ติดตาม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การป้องกันปราบปรามการตัดไม้
ทําลายป่า การปลูกต้นไม้ การแก้ไขปัญหาขยะ โครงการ ONE MAP ๑ : ๔,๐๐๐ การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน
จากภัยต่าง ๆ เรื่องภัยแล้ง เรื่องน้ําท่วม เรื่องภัยแล้งทางสํานักงาน ปภ. จะสรุปตัวเลขภัยแล้ง ซึ่งมีการสรุปทุกวันว่ามี
การแจกน้ําในแต่ละวันเท่าไร ขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งขอให้ใช้บัญชีภัยแล้งของ
จั ง หวั ด เป็ น หลั ก ให้ ทางสํ า นั กงาน ปภ. ทํ า หนั ง สื อแจ้ ง ส่ วนราชการ กรมทรั พยากรน้ํ า กรมทรั พยากรน้ํ า บาดาล
กรมชลประทาน กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ว่าการพิจารณาอนุมัติโครงการปี ๒๕๖๐-๖๑ ขอให้ดําเนินโครงการ
ในพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นหลักก่อน หากไม่ตรงกับบัญชีภัยแล้งของจังหวัดจะขอท้วง ตั้งเป้าหมายไว้ว่าหากมีการ
ควบคุมอย่างนี้ภายใน ๒ ปี จะต้องไม่มีการแจกน้ําเพราะเราหาน้ําให้เขาได้ ส่วนงบจังหวัดจะทําหน้าที่บริหารจัดการน้ํา
ให้ลงไปในแหล่งน้ําที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้สร้างไว้แล้ว เราได้ขุดลอก ขุดบ่อ ขุดสระ ไว้เยอะมาก แต่ในแต่ละปีไม่มีน้ํา
ลงไป ฉะนั้น งบจังหวัดจะขอเปลี่ยนเป็นเรื่องของการนําน้ําลงไป ยกเว้นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําเดิม และไม่ได้รับงบจาก
ส่วนราชการอื่นจึงจะใช้งบจังหวัดในการจัดการเรื่องน้ํา ฝากนายอําเภอดูด้วยว่างบท้องถิ่นให้ตั้ง ๓% เป็นเรื่องน้ํา และ
ขอให้เป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ําและเรื่องของการหาภาชนะเก็บน้ําในฤดูแล้ง ปัญหาคือพี่น้องประชาชนมีประปา
หมู่บ้าน บ้านก็ไม่มีการสต๊อกน้ําไว้ ให้ทางประปาหมู่บ้านเป็นผู้สต๊อกน้ํา เมื่อประปาหมู่บ้านน้ําขาด สต๊อก ที่บ้านก็ไม่มี
ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องมีการเก็บน้ําไว้ในภาชนะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ ให้ทางสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดส่งเสริมกลุ่มปั้นโอ่ง เรื่องภัยแล้งต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ภายใน ๒ ปีนี้จะต้องหมดปัญหาการแจก
น้ําให้ได้ หลังจากนี้ไปดูเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งต่อไป
เรื่องน้ําท่วม ขอให้แต่ละอําเภอไปสํารวจว่าจุดไหนเป็นจุดน้ําท่วมสําคัญ ดูพื้นที่ชุมชนไว้ก่อน
เรื่องการสร้างอาชีพพี่น้องประชาชน อยากให้หน่วยงานช่วยดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
กับเศรษฐกิจพอเพียง ทําอย่างไรพี่น้องประชาชนจะมีอาชีพ การได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จากเศรษฐกิจตกต่ํา จาก
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา อยากให้ช่วยส่งเสริมให้มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ต่าง ๆ
เหล่านี้ให้มาก ๆ ในแต่ละพื้นที่ ขอให้แต่ละส่วนราชการช่วยกัน เราจะเน้นเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนต่าง ๆ ฝากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่า ได้ขอให้
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาไปรวบรวมข้อมูลขอรับการบริจาคข้าวจากสหกรณ์ในจังหวัดทั้งจังหวัด ได้เท่าไรก็เอามา
เราจะแจกให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวัน อีกทางหนึ่งจะขอให้ทางปศุสัตว์ เกษตรจังหวัด ส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่ การทําสวนผัก เพื่อเป็นกับข้าวในโครงการอาหารกลางวัน
๒. เรื่องนโยบายรัฐบาลที่ต้องดําเนินการ เรื่องศูนย์ดํารงธรรมจะต้องให้ความสําคัญเรื่องที่
ชาวบ้านร้องเรียน
๓. เรื่องนโยบายจังหวัด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เรื่องภัยต่าง ๆ การแก้ปัญหาความ
เดือดร้อน เน้นเรื่องการสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน ตอนนี้รายได้เฉลี่ยของจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๙๗,๐๐๐ /ปี
ตามตัวเลขที่ให้มาบอกว่าอยู่ลําดับที่ ๓๘ ของประเทศไทย ตัวเลขนี้กระจุกอยู่ที่อําเภอเมือง อําเภอปากช่อง หรืออําเภอ
ใหญ่ ๆ แต่อําเภอขนาดเล็กก็จะมีรายได้ห่างกันเกินครึ่ง เพราะฉะนั้นทําอย่างไรถึงจะกระจายไปถึงพี่น้องที่อยู่ตาม

๒๓
อําเภอต่าง ๆ เป็นโจทย์ที่ทางจังหวัดพยายามจะแก้ปัญหา เตรียมวางแผนการทํายุทธศาสตร์จังหวัด ๒๐ ปี ว่าควรจะ
เป็นอย่างไร ตอนนี้การประชุมวงเล็กไปตันตรงข้อมูล เราต้องมีฐานข้อมูลในอดีต เช่น คนโคราชเติบโตปีละเท่าไร
ใน๒๐ ปีข้างหน้าควรจะเป็นเท่าไร แต่ละอําเภอควรจะเป็นเท่าไร แต่ประเด็นเยอะมาก ฝากทุกท่านช่วยคิดด้วยว่าควร
จะมีประเด็นอะไรบ้าง อยากให้เกิดภาพในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าว่าโคราชจะเป็นอย่างไร แต่โคราชจะบูมมาก มอเตอร์เวย์
รถไฟรางคู่ เป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลลงมาที่โคราช เศรษฐกิจก็จะบูม แต่พี่น้องเกษตรกรยังรายได้เท่าเดิม นี่คือ
ปัญหาที่เราต้องช่วยกัน
ได้นัดกับผู้บริหารบางกอกแอร์เวย์มาเพื่อจะคุยเรื่องเครื่องบิน ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรี
จะขึ้นเครื่องที่กองบิน ๑ ท่านถามผู้บังคับการกองบิน ๑ ว่าทําไมไม่มีเครื่องบินพาณิชย์มาลงที่โคราช ซึ่งที่ผ่านมาเคย
ผลักดันการใช้สนามบิน กองบิน ๑ แต่มีปัญหาเรื่องความมั่นคง เนื่องจากกองบิน ๑ เป็นฐานเอฟ๑๖
สิ่งที่อยากให้ส่วนราชการให้ความสําคัญ คือ
๑. นโยบายรัฐบาล หมายถึงฟังก์ชั่นของหน่วยงานด้วย
๒. นโยบายงานสําคัญของจังหวัด ที่ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยต่าง ๆ เรื่องการสร้างอาชีพ
ของพี่น้องประชาชน โครงการพระราชดําริ เรื่องการสร้างอาชีพจากแหล่งท่องเที่ยว
๓. ปัญหาข้อเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องศูนย์ดํารงธรรม โดยเฉพาะเรื่องที่มา
จากศูนย์ดํารงธรรมส่วนกลาง ขอให้ช่วยเร่งรัดดําเนินการด้วย
๔. เรื่องการออกพื้นที่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และกรณีที่มีปัญหาพี่น้องประชาชนเดือดร้อน
เรื่องภัยต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันที เรื่องที่จะเป็นประเด็นความสนใจของสังคมขอให้ออกไปพื้นที่
ทันที
ในช่วงนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จประทับแรม ณ
พระตําหนักทิพย์พิมาน ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน) : เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ร่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๗๙ มาตรา รายละเอียดสามารถติดตามได้ทางสื่อต่าง ๆ ส่วนที่สําคัญคือ
ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งหมด ๑๖ หมวด มีบทเฉพาะกาล ซึ่งหมวดที่สําคัญ ๑๖ หมวด ขอให้ไปดูรายละเอียด
สิ่ ง ที่ จ ะนํ า เรี ย นคื อ การแต่ ง ตั้ ง ครู ก โดย ผม (รองฯ สุ ร พั น ธ์ ) เป็ น ครู ก ของจั ง หวั ด เป็ น หั ว หน้ า ชุ ด มี หั ว หน้ า
ส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นายสุวิทย์ ศรีฉาย รอง สพป.นม. ๑
นายแพทย์ สุผล ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรที่จะอบรมครู ข ครู ข คือ
ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจากอํ า เภอ ๆ ละ ๑๐ คน จะมี ก ารอบรมในวั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุ ม เปรม
ติณสูลานนท์ เสร็จแล้วจะอบรมครู ค ซึ่งจะมีหมู่บ้านละ ๔ คน ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
รายละเอียดสาระสําคัญในกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญ ได้ลงไลน์ให้หัวหน้าส่วนราชการคือ ๑. บัตรลงประชามติ มีคําถาม
ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ๒. เห็นด้วยหรือไม่กับคําถามช่วงท้าย คําอธิบายสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ ส่วนที่เป็นปัญหาคือ
คําถามพ่วงท้าย ซึ่งต้องให้ครู ข ไปอธิบายครู ค แล้วครู ค ไปอธิบายให้พี่น้องประชาชน ตรงนี้เป็นปัญหาในการอธิบาย
สิ่งที่เป็นห่วงคือ ๑. อย่าไปตีความในการตอบคําถาม ๒. อย่าไปขยายความ มีข้อข้องใจทั้งหมด ๒๖ ประเด็น ได้
ลงไลน์ให้หัวหน้าส่วนราชการแล้ว และพรุ่งนี้จะมีคณะวิทยากรจากส่วนกลาง ทั้ง สนช. สปท. และ กรธ. มาติดตาม
เรื่องการอบรมวิทยากรครู ข. ต่อไป
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา : สาระสําคัญร่างรัฐธรรมนูญและคําอธิบาย ผลิตประมาณ
๑ ล้านชุด จะส่งไปที่จังหวัด ส่วนราชการ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้สําหรับประชาชน
ได้อ่าน มีการอบรมครู ก ครู ข ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน กกต. คือหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการออกเสียงประชามติ การออกเสียงประชามติ ผู้มีสิทธิในการออกเสียงมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี นับจนถึงวัน
ออกเสียง การออกเสียงนั้นใช้บัตรเพียง ๑ ใบ แต่บัตร ๑ ใบ มี ๒ ประเด็น ขั้นตอนการลงคะแนน จะลงคะแนนตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มี ๕ ขั้นตอน ซึ่งบัญชีรายชื่อต่าง ๆ ทางสํานักทะเบียนจะจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จก่อนวัน
ออกเสียงไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน สามารถขอลงคะแนน

๒๔
นอกเขตได้ โดยในส่วนของจังหวั ดนครราชสี มาได้ กําหนดไว้ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา สามารถ
ลงทะเบียนได้ ๓ ช่องทาง ๑. ไปยื่นที่สํานักทะเบียน ๒. ทางไปรษณีย์ ๓. ทางออนไลน์
ขั้นตอนการลงคะแนนมี ๕ ขั้นตอน คือ ตรวจสอบรายชื่อ ยื่นหลักฐานแสดงตน รับบัตรมา
๑ ใบ เข้าไปในคูหาลงคะแนนออกเสียงในแต่ละประเด็น มีคําว่า เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ในแต่ละประเด็น และหย่อน
บัตรลงในหีบบัตร
การประชาสัมพันธ์ ขณะนี้เหลือเวลาอีก ๖๙ วัน ก็จะถึงวันออกเสียงประชามติ สํานักงาน
กกต. อยู่ระหว่า งการพิจารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการออกเสียงประจํ าเขตออกเสียงประชามติ ซึ่ งมีผู้สมัครทั้ งหมด
๑๒ คน เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะได้ดําเนินการเลือกประธาน เพื่อดําเนินการจัดการออกเสียงประชามติ
การเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ทาง กกต. มีครู ก ครู ข สําหรับ ครู ก. ได้มี
เจ้าหน้าที่ของ กกต. ผ่านการอบรมแล้ว หลังจากนี้จะมีการอบรมครู ข และอบรมให้กับกรรมการศูนย์ ศส.ปชต. ของ
แต่ ละตํ า บลทั้ ง ๒๘๙ แห่ ง คาดว่ า จะดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จในเดื อนมิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ เมื่ ออบรมเสร็ จกรรมการ
ศส.ปชต. ก็จะดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการออกเสียงประชามติให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่
ทุกตําบล รวมทั้งรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิในการออกเสียง จนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีทั้งโครงการโดย ศส.ปชต. มีโครงการ รด.จิตอาสา
ซึ่งได้ประสานกับทางสัสดีไว้ว่าจะใช้นักศึกษา รด. มาช่วยในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ประจําอยู่หน้าหน่วย
เลือกตั้งเพื่ออํานวยความสะดวกประมาณ ๔๐๐ คน ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งจะได้ประสานกับเขตพื้นที่
การศึกษาต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ ซึ่งจะอบรมในเดือนหน้า หลังจากนั้น เดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม จะได้มอบหมายภารกิจให้ไปรณรงค์กับโรงเรียนเพื่อไปสู่เป้าหมายคือผู้ปกครอง ในการรณรงค์มาใช้สิทธิออกเสียง
สํานักงาน กตต. ได้จัดทําแอพพลิเคชั้นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ดังนี้
๑. แอพพลิเคชั่น “ฉลาดรู้ ประชามติ” เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการออก
เสียงประชามติและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
๒. แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริต
เลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรายงานสถานการณ์เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตและการกระทําผิด
กฎหมายเลือกตั้ง
๓. แอพพลิเคชั่น “ดาวเหนือ” เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ก็จะสามารถทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเลือกตั้ง ที่ตั้งหน่วย ลําดับการใช้สิทธิ์ และแผนที่นําทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่
บุคคลนั้นมีสิทธิ
จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นให้กับบุคลากรในหน่วยงานและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

๒๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ขอให้สํานักราชเลขาธิการ นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอรับ
พระราชทานพระราชดําริชื่อการจัดงาน และกําหนดเขตการจัดงาน ซึ่งสํานักราชเลขาธิการได้นําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงานและกําหนดเขตการ
จัดงานดังนี้
๑. ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี”
๒. ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “The Seventieth Anniversary Celebrations of His
๓. กําหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ขณะนี้มีส่วนราชการได้กําหนดจัดโครงการ/กิจกรรมแล้ว ดังนี้
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
๑. โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๗๑ รูป ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ วัดอิสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. กิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๗๑ รูป (ข้าวสารอาหารแห้ง) ในวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
๓. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น.
ณ วัดสุทธจินดา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการ “มหกรรมกีตาร์ระดับโลก เทิดไท้ คีตราชัน”
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ๒ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ ๘ นครราชสี ม า โครงการปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่ป่า “ภูหลวง” ท้องที่บ้านหนองกก หมู่ ๗ ตําบลภูหลวง อําเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมาจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๙
มิถุนายน ๒๕๖๐ เช่น โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมลงนามถวายพระพร เป็นต้น พร้อมทั้ง แจ้งให้
จังหวัดทราบ เพื่อรายงานสํานักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
ประธาน : เชิญชวนทุกส่วนราชการประดับธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี อยากให้การจัดงานต่าง ๆ ในห้วงนื้ เป็นวาระสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการบวช กิจกรรมที่เป็นมงคล การปล่อย
สั ต ว์ น้ํ า กิ จกรรมที่ ทํา อยู่ แ ล้ วหรื อกิ จกรรมที่ คิ ด ขึ้ น มาใหม่ อยากให้ ใส่ กิจกรรมเฉลิ มพระเกี ย รติ ลงไป เพื่ อเผยแผ่
พระกิตติคุณของพระองค์ท่าน และขอให้แจ้งมาที่สํานักงานจังหวัด เพื่อจะรายงานไปที่สํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุ
เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๖
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- จังหวัดนครราชสีมาได้รับเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๘๘๙.๗๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย
๒๑,๖๐๙.๑๗๕ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๒.๓๐ (เป้ า หมาย ณ สิ้ น ไตรมาสที่ ๓ ภาพรวมอยู่ ที่ ร้ อ ยละ ๗๓)
รายจ่ายลงทุน ๑๐,๗๗๗.๕๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๓๙๗.๐๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๖ (เป้าหมาย ณ สิ้น
ไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๖๑)
- ผลการเบิ ก จ่ ายงบประมาณจั ง หวั ด จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
๒๙๔.๒๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๙.๒๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๒ รายจ่ายลงทุน ๒๒๘.๖๔๒ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๙๓.๔๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๗
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
๓๘๘.๕๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๗๐.๙๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๑ รายจ่ายลงทุน ๓๐๒.๒๓๙ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑๗๐.๙๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓
- ผลการเบิกจ่ายเงินกั นไว้เบิ กเหลื่อ มปี เงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น ๖,๔๖๙.๐๙๔
ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๔๔๓.๕๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๙
- สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
จํ า นวนโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ๔,๔๕๕ โครงการ จํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด้ รับ อนุ มั ติ ๑,๓๑๒.๖๓ ล้ า นบาท ณ วั น ที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ผ่านระบบ e-GP จํานวน ๙๘๔.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๑
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : อ่างเก็บน้ําที่กระจายตามอําเภอต่าง ๆ ทั้ง ๒๗ แห่ง ขณะนี้
ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ําน้อยกว่า ๓๐% อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ๕ แห่ง ได้แก่ อ่างลําตะคอง อ่างลําพระเพลิง อ่างมูลบน
อ่างลําแชะ และอ่างลําปลายมาศ มีสภาพน้ําโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐%
อ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดกลางที่ มี ค วามจุ น้ อ ยกว่ า ๑๐% มี อ ยู่ ป ระมาณ ๗ แห่ ง ได้ แ ก่
อ่างบึงกระโตน อําเภอประทาย อ่างห้วยตะคร้อ อําเภอคง อ่างหนองกก อําเภอพระทองคํา อ่างลําเชียงไกร อําเภอ
โนนไทย อ่างห้วยปราสาท อําเภอด่านขุนทด อ่างลําสําลาย อําเภอปักธงชัย อ่างเก็บน้ําทั้ง ๗ แห่งนี้ มีปริมาณน้ํา
ค่อนข้างน้อยแต่ยังสามารถสนับสนุนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคได้
ขณะนี้ถึงแม้ฝนจะตกลงมาแต่ปริมาณน้ํายังลดลงทุกวัน ยังไม่มีน้ําเข้าอ่าง แต่ปริมาณ
น้ําท่าที่ไหลเข้าอ่างยังมีไหลเข้ามาบ้างแต่ไม่มาก
ประธาน : น้ําต้องสต๊อกไว้ใช้ช่วงหลังจากเดือนมิถุนายน น้ําทําการเกษตรต้องบอกพี่น้องเกษตรกรว่าไม่สามารถทํา
การเกษตรได้ สํานักงานเกษตรจังหวัดต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะอาจเห็นฝนตกแล้วก็หว่านข้าว แต่
พอฝนทิ้งช่วงแล้วขอน้ํามา เราก็จะไม่มีน้ําไปช่วย
สถานการณ์น้ําภาพรวม ณ วันเดียวกันเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณน้ําน้อยกว่าปีที่แล้ว
๑๑๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนตามอ่างเก็บน้ําต่าง ๆ โดยเฉลี่ยฝนตก/ปี ๑,๑๐๐ มิลลิลิตร ณ วันนี้ฝนตกสะสมที่เข้ามา
ในอ่างเก็บน้ําต่าง ๆ ประมาณ ๑๕๐ มิลลิเมตร ส่วนสภาพน้ําในลําน้ําสายหลัก แม่น้ํามูล มีน้ําค้างอยู่ในลําน้ําประมาณ
๒๐% มีน้ําอยู่ในสภาวะที่มีการระบายบริเวณท้ายเขื่อนลําตะคอง ประมาณ ๔ ลบ.ม./วินาที ส่วนลําน้ําอื่น ๆ อยู่ใน
สภาพนิ่ง ค้างอยู่ตามหน้าฝายต่าง ๆ

๒๗
ประธาน : นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยเรื่องทางระบายน้ําของเขื่อนลําพระเพลิง
ที่เป็นดินท่านกลัวว่าฝนตกมาชะดินแล้วจะพังลง จึงขอให้ช่วยไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วย หากดําเนินการเสร็จแล้วให้
ถ่ายรูปรายงานสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบด้วยว่าเราได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่
ฤดูฝน มีอากาศร้อนจัด ทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้ นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง ถึ ง ๒๘ อําเภอ มีความ
เสียหายเกิดขึ้นจํานวนมาก ในช่วงวันที่ ๕ พฤษภาคม และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีพายุฤดูร้อน มีความรุนแรง
เกิดขึ้นบนถนนเส้น ๓๐๔ ทําให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มลงหลายต้น และหลังจากวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีฝนตก
ทําให้อุณหภูมิในจังหวัดนครราชสีมาลดลง มีพายุดีเปรสชั่นก่อตัวช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีฝนตกเกือบ
๑๐๐% ของพื้นที่จังหวัด และมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้วาตภัยลดลง มีพายุไซโคลนก่อตัวในมหาสมุทรอินเดีย
ทําให้มีลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดต่อเนื่อง ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในช่วงบางวันอาจมีฝนลดลงซึ่งเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังลง มีพายุดีเปรสชั่น
ก่อตัวช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีน
การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เดือนนี้ยังเป็นช่วงต้นฤดูฝน ในช่วง
ต้นและกลางเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย มีกําลังค่อนข้างแรง
เป็นระยะ ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ทําให้บริเวณ
จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกชุกกับจะมีฝนตกหนักในบางวัน ในช่วงปลายเดือนร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณ
ตอนใต้ของประเทศจีน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนลง ส่งผลให้มีฝนลดลง
ข้อควรระวัง อาจมีอายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศ
ไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรง ส่งผลให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกเพิ่มขึ้น คาดการณ์เดือนมิถุนายน จะมีฝน
๙๐ - ๑๓๐ มิลลิเมตร จํานวนฝน ๑๒ - ๑๔ วัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมากําหนดแผนปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๒ อําเภอ ได้แก่
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย
หมู่ ๙ ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ วัดวังยายทอง หมู่ ๔ ตําบล
วังยายทอง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ขอความกรุณาส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการทางโทรสารหมายเลข
๐-๔๔๒๔-๔๒๕๒ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประธาน : การเยี่ยมชาวบ้านถือเป็นเรื่องสําคัญ ขอขอบคุณส่วนราชการที่ไปร่วมกิจกรรม และหลายส่วนราชการที่
ไม่ เคยไปร่วมกิ จกรรมก็ข อเรี ยนเชิ ญ พยายามจะให้ ไปพื้ นที่ ที่อยู่ ห่า งไกลจริง ๆ หมู่ บ้า นห่า งไกลที่ เตรีย มไว้ ๓๒๐
หมู่บ้าน หากมีการจัดกิจกรรมอะไรที่จะให้ไปร่วมก็ขอให้จัดไปในพื้นที่ไกล ๆ กระจายไปในพื้นที่ห่างไกล จะได้ดูแล
ชาวบ้าน จะพยายามให้ความสําคัญกับการออกพื้นที่ การร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านให้มาก

๒๘
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การศึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ ๔ เส้นทาง
ผู้แทนบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จํากัด ที่ปรึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทย :
การศึกษาความเหมาะสม ในการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าทดแทนการใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ในช่วงเส้นทางคู่ ๔ เส้นทางระหว่าง
- ชุมทางบางซื่อ – ชุมทางบ้านภาชี – ปากน้ําโพ
- ชุมทางบ้านภาชี – ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางถนนจิระ
- ชุมทางบางซื่อ – ชุมทางหนองปลาดุก – หัวหิน
- ชุมทางบางซื่อ – มักกะสัน – ฉะเชิงเทรา – พัทยา
โครงข่ายเส้นทางรถไฟมีระยะทางประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลเมตร เป็นทางเดี่ยวประมาณ
๓,๗๐๐ กิโลเมตร ทางคู่ ๑๗๓ กิโลเมตร ทางสาม ๑๐๗ กิโลเมตร
เส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี – ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางถนนจิระ จะครอบคลุมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผ่านอําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน และอําเภอ
เมืองนครราชสีมา
ผลประโยชน์ที่ค าดว่าจะเกิดจากการดํา เนินโครงการ เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้า ง
พื้นฐาน ระบบราง เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางของประชาชน
การขนส่งสินค้า เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซล อุบัติเหตุต่าง ๆ
และการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
วัตถุประสงค์หลัก เป็นการศึกษาความเหมาะสมโครงการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าใน
เส้นทางปัจจุบันและเส้นทางคู่ในอนาคต ศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค ความสามารถในการให้บริการและความ
เหมาะสมด้านวิศวกรรม ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และแนวทางการลงทุน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาใน
การศึกษา ๘ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
องค์ประกอบสําคัญในการเดินรถไฟระบบปัจจุบัน ประกอบด้วย รางรถไฟ หัวรถจักร
อาณัติสัญญาณ รถพ่วง สถานีรถไฟ
โดยปัจจุบันความเร็วเฉลี่ยการเดินรถ ประมาณ ๖๐-๗๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง หากมีการ
พัฒนาเป็นหัวรถจักรระบบไฟฟ้าจะมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นที่ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง รถโดยสารเป็น ๑๒๐-๑๔๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง
รูปแบบการเดิ นรถไฟด้ วยระบบไฟฟ้า จะมีการดึง ไฟฟ้า ที่ผลิต จากโรงไฟฟ้า นํา เข้ า สู่
บริเวณสายส่งก่อนที่จะแปลงไฟสําหรับการใช้เดินรถ รูปแบบแนวสายส่งไฟฟ้าเหนือหัว เป็นเสามีสายไฟเชื่อมระหว่าง
เสาแต่ละเสา
รูปแบบขบวนรถไฟ มีการพิจารณาเหมาะสมของประเภทรถที่มีการใช้ในต่างประเทศ
เพื่อความเหมาะสมที่จะมาปรับใช้กับประเทศไทย
การออกแบบเบื้องต้นด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้านอาคารสถานีรถไฟและศูนย์
ซ่อมบํารุง งานออกแบบเบื้องต้นระบบอาณัติสัญญาณ งานออกแบบเบื้องต้นระบบวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมการจ่ายไฟ
การศึกษาด้า นสิ่ง แวดล้อม มี การศึกษาตามแนวทางการจัดทํ ารายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการประเภทคมนาคมของสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม แนวทางที่เกี่ยวข้องกรณีตัดผ่านหรือเข้าใกล้พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดถือแนวทางการดําเนินงานด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้กําหนดโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

๒๙
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (สผ.) คาดว่าโครงการจะทําการศึกษาแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม
๒๕๕๙ และจะมีการนํามาปรับใช้ในส่วนของแนวเส้นทางที่เป็นทางคู่ที่ได้มีการก่อสร้างในปัจจุบัน โดยเป็นการปรับปรุง
ในส่วนของระบบไฟฟ้า โดยจะพัฒนาใน ๔ เส้นทางหลักนี้ก่อน และจะมีการพัฒนาครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ การดําเนินงานส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทบนแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเริ่มจากการพัฒนาระดับ
ครัวเรือนสู่ชุมชนและประเทศชาติ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ทําให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
จังหวัดนครราชสีมามีหมู่บ้านทั้งหมด ๗๓๐ หมู่บ้าน ด้วยการบูรณาการของหมู่บ้าน
ที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ เช่น หมู่บ้านแบบ ABC ของกรมการปกครอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการ
พัฒนาชุมชน หมู่บ้านของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หมู่บ้านต้นแบบของ ธกส. และหมู่บ้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
การขับเคลื่อน มีกิจกรรมคลิกออฟโดยการรับฟังการถ่ายทอดสดตามนโยบาย มีการจัดประชุมชี้แจงในระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด กิจกรรมที่ ๒ เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมให้การศึกษาชุมชน มีการจัดเวทีประชาคมตามแผนชุมชน โดย
จัดเป็น ๒ เวที เวทีที่ ๑ เรื่องการชี้แจงและวางแผนจัดเก็บข้อมูล เวทีที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแผนชุมชน
กิจกรรมในแผนชุมชน แบ่งกิจกรรมเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภททําเอง ทําร่วม
และทําให้ ซึ่งเน้นด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา การพัฒนาอาชีพเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
สํา หรั บอํ า เภอที่ จะเป็ น ต้ นแบบนํ า ร่ องได้ คื ออํ า เภอประทาย อํ า เภอประทายมี
หมู่บ้านเป้าหมาย ๒๐ หมู่บ้าน จาก ๑๒ ตําบล มีการคลิกออฟในการเตรียมการและกิจกรรมการศึกษาชุมชนและการ
จัดเวทีประชาคมนําไปสู่แผนการปฏิบัติ ซึ่งในการประชุมชี้แจงวางแผนจัดเก็บข้อมูลมีการทําความเข้าใจกับพี่น้อง
ประชาชน มีการจัดกิจกรรมปรับแผนชุมชน และที่สําคัญในครัวเรือนเป้าหมายมีการสํารวจข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เรื่องการวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย หนี้สิน และเงินออม เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และมาจัดทําแผน สําหรับ
อํ า เภอประทาย กิ จ กรรมทั้ ง หมดหลั ง จากดํ า เนิ น การแล้ ว ชุ ม ชนได้ เ สนอกิ จ กรรมประเภททํ า เอง ๒๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ บาท ประเภททําร่วม ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๖,๓๖,๑๑๐ บาท และประเภททําให้
จํานวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๗,๑๒๔,๒๐๐ บาท
ประธาน : ๗๓๐ หมู่บ้าน อยากให้ดํารงสภาพนี้ต่อไป ถึงแม้จะมีหลายส่วนราชการรับผิดชอบ แต่สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
(รายละเอียดอยู่ในระเบียบวาระที่ ๑.๓)
๔.๓.๒ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกับกรมป่าไม้ โดยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้นํากล้าไม้มอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
นําไปปลูก ประกอบด้วย กล้าไม้พะยุง และกล้าไม้แคนา
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนดให้ วั น วิ ส าขบู ช าของทุ ก ปี เ ป็ น “วั น ต้ น ไม้ ป ระจํ า ปี
ของชาติ” จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกรมป่าไม้ โดยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) สํานักงาน

๓๐
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสูงเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โรงเรียน สถานศึกษา ร่วมจัดทําโครงการ รวมพลัง “ประชารัฐ” พลิกฟื้นผืนป่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน
วันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน
ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว ท้องที่บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ ๓๐ ไร่ กล้าไม้ ๖,๐๐๐ ต้น และจะมีการทําฝายชะลอน้ําในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงปลูกป่าด้วย มีการแจกจ่าย
กล้าไม้ซึ่งเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าของจังหวัดนครราชสีมา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
เป็นประธานพิธี
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็ จเถลิ งถวั ลยราชสมบั ติค รบ ๗๐ ปี ในวั น ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๕๙ จะทํ าการปลู กป่ าในวัน ศุ กร์ที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่ป่าภูหลวง ท้องที่บ้านหนองกก ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย พื้นที่ ๖๓ ไร่
โครงการปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณป่าครบุรี ซึ่งเป็นผืนป่าที่เราได้ทวงคืนผืนป่ามาจากผู้บุกรุก ที่ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี เนื้อที่ ๖๕ ไร่
จึ ง ขอเชิ ญ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและบุ ค ลากรในสั ง กั ด ร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ป่ า
ทั้ง ๓ โครงการ
ประธาน : ขอเชิญชวนไปร่วมกันปลูกป่าตามโครงการ ปัญหาคือต้นไม้ที่ปลูกแล้วตายจํานวนมาก หลังจากนี้ถึง
สิ้นปีงบประมาณให้ถ่ายรูปป่าที่ปลูกมาให้ที่ประชุมดูด้วย มีผู้เสนอว่าให้ปลูกไผ่ เพราะเป็นต้นไม้ตายยาก และจะให้
ที่ทํา การปกครองจัง หวั ดทํา หนั งสื อแจ้งกํ านั นผู้ ใหญ่บ้า นปลูกต้นไม้ประจํา ตัวคนละ ๑๐ ต้น หรือจะให้ทาง อสม.
ร่วมกัน ปลูกก็จะช่ วยได้มาก ให้ ช่วยกั นณรงค์ และขอให้ปลู กไม้ดี ๆ ที่มีคุณค่า คุณประโยชน์ หลายประเทศ เช่ น
ประเทศมาเลเซียตามถนนจะปลูกต้นสักที่ได้รับของขวัญจากประเทศไทย ถนนสายสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ลําพูน รัชกาลที่ ๕ ทรงให้ปลูกต้นยางนา จังหวัดเชียงใหม่ปลูกต้นยางนามาจนถึงสารภีจรดเขตจังหวัดลําพูน จังหวัด
ลําพูนก็ปลูกต้นขี้เหล็กไปจรดเขต ซึ่งตอนนี้ต้นขี้เหล็กกับต้นยางนาก็ยังอยู่ เราก็น่าจะปลูกกันแบบนั้นด้วย
กิ จกรรมการปล่ อ ยปลาที่ ลํ า น้ํ า มู ล ในวั น ที่ ๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ ปั ญ หาของลํ า น้ํ า มู ลคื อ
ประสบภัยแล้ง และการใช้สารเคมีจํานวนมาก ตอนนี้หากุ้งฝอยไม่พบ ปลาก็จะเห็นแต่ปลานิล ธรรมชาติกําลังเสียหาย
สารเคมีเป็นตัวทําลายสภาวะแวดล้อม เรากําลังจะช่วยกันฟื้นคืนสภาพน้ํา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา : วันผู้บริจาคโลหิตโลก ความเป็นมาคือ สหพันธ์สภากาชาด
สากล องค์การอนามัยโลก ได้กําหนดให้วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล
แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรเลีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก
แนวคิดในการจัดงานคือ “Blood connects us all” โลหิตเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน
ระหว่างผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยในปี ๒๐๑๖ กําหนดสโลแกน
“Share life, give blood – ให้โลหิต ให้ชีวิต”
วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย
-เพื่อสร้างกระแสการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ๑๐๐% ตามเป้าหมายขององค์การ
อนามัยโลกในปี ๒๐๒๐
-เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ ผู้ บ ริ จ าคโลหิ ต ในการช่ ว ยชี วิ ต ผู้ อื่ น โดยการบริ จ าคโลหิ ต ซึ่ ง
เปรียบเสมือนการแบ่งปันและเชื่อมโยงคนในสังคมไว้ด้วยกัน

๓๑
-เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะเน้นในกลุ่มของเยาวชนที่มีสุขภาพดี
ในประเทศไทย การจัดงานจะมีภาคส่วนหลักที่รับผิดชอบคือ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เป็นแม่งานจัดในภาพรวมของประเทศ ส่วนภูมิภาคเป็นภาคบริการโลหิตทั้ง ๑๑ แห่ง โรงพยาบาล
ประจําจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมาเป็นความร่วมมือระหว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ เหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้จัดให้มีกิจกรรมวันบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
ปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยได้นําเสื้อ
Share life, give blood มามอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน
การบริจาคโลหิต ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ขณะนี้ตัวเลขต้องการโลหิต
เพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุ มชน ภาคบริการโลหิต ฯ สร้ างขึ้ นมาเพื่ อช่วยหาโลหิ ต ให้ กับโรงพยาบาลชุ มชน
ปัจจุบันได้โลหิตเดือนหนึ่งประมาณ ๑,๘๐๐ ถุง ฉะนั้นสภากาชาดไทยพยายามจัดกิจกรรมเสริมตามงานต่าง ๆ และ
วันนี้ที่อําเภอเมืองนครราชสีมา ได้นํารถช่อง ๓ มารับบริจาคโลหิตจนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. และแต่ละอําเภอก็จะมีตาราง
การออกรับบริจาคโลหิตประจําเดือนทุกเดือน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต
ซึ่งหากโคราชจะมีโลหิตให้เพียงพอ คือต้องมีโลหิต ๔% ของประชากรในทุกพื้นที่
ประธาน : จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่แต่มีโลหิตที่ได้รับบริจาคไม่เพียงพอกับผู้ป่วย ซึ่งต้องขอรับสนับสนุน
จากสภากาชาดไทย ฝากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานขนส่งจังหวัด ประสานกับสถานประกอบการที่
ต้องการให้มีหน่วยไปรับบริจาคโลหิต หรือสถานศึกษา องค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่มีจิตอันเป็นกุศล หากมีผู้บริจาคตั้งแต่
๑๐๐ คนขึ้นไป จะมีหน่วยรับบริจาคโลหิตไปรับบริจาคถึงหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะได้รับการบริจาคจากเด็กนักเรียน
แต่ปัจจุบันการบริจาคของนักเรียนน้อยลง จําเป็นต้องขอรับการบริจาคจากภาคส่วนอื่น ๆ ฝากทางนายอําเภอเมื่อมี
การไปออกหน่วยในพื้นที่ ขอให้นายอําเภอประสานชาวบ้านกระตุ้นให้เห็นความสําคั ญของการบริจาคโลหิต และ
ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติภาคที่ ๕ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวางศิลาฤกษ์ อยากให้นํามาให้ที่ประชุมได้รู้ว่าการก่อสร้างไปถึงไหนแล้ว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างอย่างไร
๔.๓.๔ - สถานการณ์โรคไข้หูดับ และการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : โรคไข้หูดับ ประเทศไทย มีผู้ป่วย ๑๐๐ ราย เสียชีวิต ๗ ราย จังหวัด
นครราชสีมา อัตราป่ วยสูงสุดเป็นอันดับ ๕ ของประเทศ ผู้ป่วยตั้งแต่ต้น ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๒๓ ราย เสียชีวิตแล้ ว
๓ ราย โรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ชูอิส ติดต่อจากหมูสู่คน การสัมผัสทางบาดแผลตามร่างกาย หรือเข้า
ทางเยื่อบุตา
อาการ มีไข้ คอแข็ง อาเจียน และบางรายหูดับ
กลุ่มเสี่ยง ผู้เลี้ยงหมู ทํางานชําแหละหมู เมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมู่ เช่น
น้ํามูก น้ําลาย รวมถึงผู้จําหน่าย ผู้รับประทานเนื้อหมูดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ
การป้ อ งกั น สถานที่ ชํ า แหละหมู ต้ อ งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ช่ ว ยกั น รณรงค์ กิ น ร้ อ น
ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่นําหมูที่ป่วยตายมาบริโภค ซื้อเนื้อหมูที่ผ่านการตรวจสอบจากโรงฆ่าสัตว์
ข้อเสนอแนะ ส่ งเสริมการเลี้ย งสุกรรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ดํา เนินการ
โครงการปศุสัตว์ OK รณรงค์การไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะเนื้อหมูและเนื้อวัว
โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมาพบเชื้อในสุนัข แต่ยังไม่พบในคน อําเภอ
เมือง ๒ หัว อําเภอโนนสูง ๒ หัว ตําบลสุรนารี ๒ หัว ผู้สัมผัสได้รับการดูแลทั้งหมดแล้ว ปัญหาคือมีแนวโน้มมากขึ้น

๓๒
สิ่งที่อยากให้ดําเนินการ อยากให้ทางนายอําเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมกับ อสม. สํารวจประชากรสุนัขและแมวให้กับทางปศุสัตว์ ซึ่งต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทุกปี อย่างน้อยต้อง ๘๐% ขึ้นไปถึงจะป้องกันโรคได้ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณที่บัญญัติ
จัดซื้อได้ ผู้เลี้ยงต้องดูแลไม่ให้แพร่พันธุ์จํานวนมาก และถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วหากถูกสุนัขหรือแมวขีดข่วน การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ต้องทํา ความสะอาดบาดแผลให้สะอาดเพื่อล้างเชื้ อออก และรี บไปฉีด วัค ซีนที่ สถานี อนามัย หรื อ
โรงพยาบาลชุมชนได้ทุกแห่ง ที่สําคัญคือการล้างแผล หากล้างแผลดีก็จะช่วยได้มาก
ประชาสั มพั นธ์ รณรงค์ฉี ด วัค ซีน ไข้ หวั ดใหญ่ ตั้ง แต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึ ง ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ สําหรับผู้สูงอายุขึ้นไป โดยเฉพาะที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง รวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป เด็ก
อายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี สามารถติดต่อได้ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยให้การเสียชีวิต
จากโรคปอดบวมในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังลดน้อยลง
ประธาน : ประชุมเดือนหน้า ขอให้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดวัคซีนมาฉีดให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : ยินดีจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนในการประชุมเดือนหน้า
โรคไข้หูดับเกิดจากการรับประทานเนื้อหมูดิบ ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวั ด
ปศุสัตว์จัง หวัดนครราชสีมา :
นครราชสีมาได้ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุข เข้าไปสอบสวนโรค ที่เสียชีวิตจํานวน ๒ ราย ที่อําเภอจักราชและอําเภอ
ด่ านขุ นทด พบว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ เ สี ย ชี วิ ต ชอบดื่ ม แอลกอฮอล์ ซึ่ ง อาจทํ า ให้ เ กิ ด อาการรุ น แรง และได้ เ ข้ า ไปดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางสาธารณสุข ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดําเนินโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อยกระดับการ
เลี้ยงหมู ให้เป็นหมูที่สะอาด ปลอดเชื้อ และขอฝากทางนายอําเภอช่วยประชาสัมพันธ์การไม่รับประทานเนื้อหมู่ดิบ
ความชุกของโรคไข้หูดับ คือ อําเภอด่านขุนทด ปักธงชัย จักราช โนนไทย คง บัวใหญ่ สีคิ้ว พิมาย เมือง ขามทะเลสอ
โชคชัย และอําเภอโนนสูง
ในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้า ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและเทศบาล
ตําบลสุรนารี ทาง สตง. ได้เรียกเงินคืน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือของกรมปศุสัตว์ว่า ตอนนี้ทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตลอดจนยาคุมกําเนิดได้แล้ว ประกอบกับ
ปีนี้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ เป็นวัคซีนฉีดสุนัข จังหวัดนครราชสีมามีสุนัขประมาณ ๒ แสน
กว่าตัว ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้รับการตอบรับมาจํานวนมากที่จะเข้าร่วมโครงการ
กรมปศุสัตว์ได้ขยายโครงการไปจนถึงเดือนกันยายน คาดว่าสถานการณ์การฉีดวัคซีนจะดีขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๕ - โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๘ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่วดั อีสาน ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธา ที่วัดอีสาน หรือที่สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ช่วงเช้าพิธีทําบุญตักบาตร เวลา ๐๗.๐๐ น. ช่วงเวลา
๑๘.๓๐ น. มีการเจริญพุทธมนต์ และมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร ได้มีหนังสือไปที่เจ้าคณะ
อําเภอทุกอําเภอ ให้วัดทุกวัดในเขตจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในเวลาเดียวกันทุกวัด ๒,๗๐๐ กว่าวัด
ขอเชิญร่วมทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรโครงการ “ผู้ว่าฯ
พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ วัดหลักร้อย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา

๓๓
อดีตเจ้าคณะจังหวัด พระราชวิมลโมลีได้มรณภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ได้ตั้งศพบําเพ็ญกุศลที่วัดพายัพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบําเพ็ญกุศลศพ จนถึงวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๙ และเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. จะทําการเก็บศพ คณะสงฆ์ภาค ๑๑ ได้แต่งตั้งพระราชสีมาภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดบึง รักษาการแทน การบําเพ็ญกุศลศพอดีตเจ้าคณะจังหวัด ๗ วัน ๑๕ วัน ๕๐ วัน
และ ๑๐๐ วัน
ประธาน : ขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่วัดพายัพ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : ด้วย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. ได้นําของดีจากชายแดนใต้มาจําหน่าย
ที่จังหวัดนครราชสีมา ณ สนามหน้าหน้าศาลากลางจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐
– ๒๑.๐๐ น. จะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ่วมพิธีเปิดงาน
และขอเชิญเลือกซื้อสินค้า พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว
ประธาน : ขอเชิญชวนให้ไปเลือกซื้อสินค้าจากชายแดนใต้ สินค้าราคาปกติ เพราะ ศอ.บต. สนับสนุนเรื่องค่าขนส่ง
โดยเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเดินทางเป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๙ จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) :
เรื่องโครงการอาหารกลางวัน
ความสํ า คั ญ การขั บ เคลื่ อนในระดั บภาพรวมของประเทศมี ก รอบและมี การบริ หาร
จัดการ ดังนี้ มีแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๗ ด้าน อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของภาคการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนิน ตาม
จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ โดยจะมี เ รื่ อ งโครงการอาหารกลางวั น ให้ เ ห็ น อยู่ บ่ อ ย ๆ เวที ก ารประชุ ม หลาย ๆ แห่ ง มี ก าร
วิพากษ์วิจารณ์ว่า เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ทรงทําเป็นตัวอย่างไว้มากมาย แต่การขับเคลื่อนของภาคราชการต่าง ๆ ยังไม่
เต็มที่และยังช้าอยู่

๓๔
การบริหารจัดการ มีหลายหน่วยงานดําเนินการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดํารัสว่า กระทรวงศึกษาธิการก็ทํา กระทรวงมหาดไทยก็ทํา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก็ทํา กรมวังผู้ใหญ่ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยมาหารือ สรุปว่าระดับข้างบนมีการบูรณาการกันมากแล้ว
การดําเนินการในจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ได้เน้นย้ําในที่ประชุมต่าง ๆ ทุกเวที ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายณรงค์
วุ่นซิ้ว เป็นหัวหน้าคณะทํางาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง ซึ่งได้ให้แนวทางหลักคิดในการทํางานของคณะทํางานไว้ คือ
ให้ใช้แนวประชารัฐ การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน ใช้หลักการทํางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นกรอบในการทํางาน และที่สําคัญคือ ไม่ต้องรอ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ในระยะเริ่มแรกมีการเสนอ
โครงการไปที่ส่วนกลาง รอบแรก ๕๔ โครงการ เสนอเพิ่มอีก ๖ โครงการ ขณะนี้ส่วนกลางหลังจากที่ได้มีการบูรณาการ
ก็จะมีการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และจากการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้ลงไปดูพื้นที่ ก็ได้ลงไปดูใน
๔ โรงเรี ย นที่ เ สนอชื่ อขึ้น มา โรงเรี ย นบึ ง คํ า คู โรงเรี ย นบ้า นเจริ ญ ผล โรงเรี ย นเที ย มนครวิทยา และโรงเรี ย นบ้ า น
ยางกระทุ ง ได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนที่ได้มีการเสนอขึ้นมาค่อนข้างมีความพร้อมมากเนื่องจากพื้ นฐานดี โดยเฉพาะ
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นําท้องที่ มีความสามัคคี ทางนายอําเภอได้ลงไปดู ทําให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
และสิ่งที่พบเห็นคือหลายโรงเรียนค่อนข้างได้มีการดําเนินการมาแล้วพอสมควร ขาดเพียงบางเรื่อง เช่น โรงเรียนบ้าน
ยางกระทุง ต้องการเพียงพันธุ์ปลา เพราะมีบ่อปลา มีการเลี้ยงไก่อยู่แล้ว ที่สําคัญข้อได้เปรียบของจังหวัดนครราชสีมา
คือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐๐ ล้านบาท และพระองค์ท่านได้
พระราชทานคื น กลับมา ปั จจุบัน อยู่ ในความรั บผิ ด ชอบของมู ลนิ ธิโครงการอาหารกลางวั น หลวงพ่ อคู ณ ปริ สุทฺโธ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบให้ไปประชุมครั้งล่าสุด จะมีดอกผลประมาณ ๔-๕ ล้านบาท สําหรับใช้ใน
การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๙ อนุมัติแล้ว ๑๕๙ โรงเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อําเภอด่านขุนทด
และอําเภอเทพารักษ์ จุดเด่นอีกประการของมูลนิธิฯ ที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการที่มีผลงานดีเยี่ยม ๑๒ โรงเรียน ผลงานดี ๙๑ โรงเรียน ผลงานดี ๔๔ โรงเรียน และผลงานพอใช้ ๑๑ โรงเรียน
การดําเนินการตามที่ท่านผู้ว่าฯ วิเชียร ให้แนวทางไว้ พอสรุปได้ว่า ๑. ต้องทําตามแนว
ประชารัฐต่อไปโดยไม่ต้องรอผล ทําตามแนวประชารัฐให้เป็นผลในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางที่ได้สั่งการไว้ว่าไม่ต้องรอ
จากการที่ต้องทําต่อ คือนายอําเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น ต้องพูดคุยกับผู้ปกครอง และทุกฝ่าย
และได้สั่งการไปทางสหกรณ์เรื่องการบริจาคข้าว ตัวแบบของอําเภอเมืองที่ได้ดําเนินการอยู่ตรงนี้สามารถดําเนินการ
ได้เลย เพราะบางโรงเรียนไม่ได้ใช้งบประมาณมากมาย เพียงแต่ใช้ความร่วมแรงร่วมใจ อีกประการคือ การขับเคลื่อน
โครงการ คือการจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมา ที่ผ่านมาการประชุมครั้งแรกพบว่าข้อมูลแต่ละส่วน แต่ละ
เขตการศึกษา ต่างคนต่างมี ยังไม่ได้นํามาบูรณาการร่วมกัน ในส่วนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงาน
จังหวัดต้องไปทําระบบฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และนํามาเป็นฐานขับเคลื่อน และเรามีตัวแบบที่ทางมูลนิธิ
ได้ขับเคลื่อนเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว ฉะนั้น สํานักงานจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดต้องศึกษาเพื่อนํามาใช้ในเรื่องการ
บริหารจัดการและการประเมินผล
ประธาน : สรุปว่า ต้องให้มีกิจกรรมในเปิดเทอมนี้ ขาดเหลืออย่างไรให้นายอําเภอใช้งบบูรณาการ และประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รวบรวมโดยอําเภอประสานกับทางศึกษา
รายงานว่ามีโรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันขึ้นใหม่กี่แห่ง แต่ละแห่งมีกิจกรรมอะไรบ้าง จะได้ติดตามดู
ที่ประชุม : รับทราบ
คลังเขต ๓ : ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการและลูกจ้างที่จะ
เกษี ย ณอายุ ราชการในวั น ที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ จั ง หวั ด นครราชสี มาในปี ๒๕๕๙ มี ผู้เ กษี ย ณอายุ ร าชการจํ า นวน
๑,๕๘๖ ราย ณ ขณะนี้ มี ผู้ ยื่ น มาเพี ย ง ๗๐ ราย ซึ่ ง จะได้ รั บ ผลกระทบในเรื่ อ งค่ า ครองชี พ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ค่ารั กษาพยาบาลหากไม่ ได้ รับบํ านาญต่อเนื่อง ขอฝากให้ประชาสัมพั นธ์ ไปยังข้ าราชการและลูกจ้า งในสัง กัด ที่จะ
เกษียณอายุราชการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณการ
ส่งเสริมศิลปะมวยไทย จะจัดมวยของจังหวัดนครราชสีมา โดยทางสํานักงาน กกท. ได้เชิญหัวหน้าค่ายมวยทุกค่ายใน

๓๕
จั ง หวั ด นครราชสี ม ามา รายการมวย นั ก มวยดี ๆ จากช่ อ ง ๓ ช่ อ ง ๗ ซึ่ ง เป็ น นั ก มวยของจั ง หวั ด นครราชสี ม า
มาชกกั น เพื่ อกระจายรายได้ ให้ กับค่ า ยมวยในจั ง หวั ด นครราชสี มา ขอเรี ย นเชิ ญหั วหน้า ส่ วนราชการร่ วมชมมวย
ที่สนามกีฬา ๘๐ พรรษาฯ มี ๑๖ คู่ ฟรี เริ่มเวลา ๑๙.๐๐ น. โดยวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : หลังจากเลิกประชุมจะมีการมอบรถดัดแปลงจักรยาน
จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบรถโยกที่บริเวณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : คุณคมกริชฯ ซึ่งเป็นพลเมืองดี เมื่อประมาณ ๘ ปีที่แล้วที่ตลาดแม่กิมเฮง พบเห็นการกระชากสร้อยและ
เข้าไปช่วยแต่ถูกแทงจนเป็นอัมพาต ได้รับเงินช่วยเหลือคราวนั้นประมาณ ๔-๕ แสนบาท ก็นําเงินไปซ่อมบ้านแต่ใช้
ชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบาก จึงอยากช่วยเหลืออย่างยั่งยืนโดยจะให้ไปทํางานที่ กศน.จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาคือ
ไม่มีคนรับส่ง จําเป็นต้องหารถ จะใช้มอเตอร์ไซค์ต้องต่อพิเศษใช้เงินประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท จึงได้ขอรับบริจาคเงิน
ทางไลน์ ซึ่ ง มี ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มกั น บริ จ าคได้ เ งิ น ๖๕,๐๐๐ บาท จึ ง สั่ ง จ้ า งทํ า รถขึ้ น มาและจะนํ า มามอบให้ กั บ
คุณคมกริชฯ ต้องขอขอบคุณในกุศลจิตของผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี มายั ง มี ผู้เ ดื อดร้ อนอี ก จํ า นวนมาก จะนํ า เงิ น ที่ เ หลื อ จากการ
ซื้อชุดรําบวงสรวงย่าโมซึ่งเหลือประมาณ ๓ แสนกว่าบาท ไปมอบให้โรงเรียนที่มาร่วมรําบวงสรวง โดยคัดเด็กนักเรียน
ที่ยากจนที่มารํา แจกให้ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานให้
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ทุนมีจํานวนจํากัด เด็กที่ต้องการรับทุนก็มีจํานวนมาก จึงขอฝากหัวหน้าส่วน
ราชการให้ดูในไลน์ด้วย หากมีการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือกรณีเช่นนี้อีก และขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาค ขอให้ได้รับ
บุญกุศลโดยทั่วกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้แทน สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา :
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให้
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผู้มีหน้าที่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินอยู่ ให้มีหน้าที่
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งมายังสํานักงาน ปปช. สําหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน ปปช.ประจํา
จังหวัด ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งมายังสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด
เรื่องที่ ๒ มีคนแอบอ้างเป็น ป.ป.ช. เรียกรับเงินสินบนจํานวนมาก ขอให้อย่าได้หลงเชื่อ
เพราะสํานักงาน ป.ป.ช. ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนแต่อย่างใด
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : จะขอความร่วมมือจากสํานักงาน ป.ป.ช. และ สตง. ช่วยดูโครงการหมู่บ้านละ ๒ แสนบาท เพื่อให้เป็นไป
ด้วยเรียบร้อย ไม่เกิดการทุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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จดบันทึกการประชุม
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

