รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายสุรพันธ์

ดิสสะมาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายสมหมาย

วิเชียรฉันท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายไพโรจน์

บัวน่วม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นางสุณิสา

บุญเกื้อ

แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายประสิทธิ์

ศรีภิรมย์

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายชาญชัย

อตมศิรกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕

๑๑

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๒

นายวีระพล

ปักคําไทย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๓

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

นายอําเภอ
๑๔

นายสรายุทธ

แก้วกุลปรีชา

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๕

นายอิทธิพล

สุยะลา

แทน นายอําเภอปากช่อง

๑๖

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๗

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๘

นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอพิมาย

๑๙

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒
๒๐

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๑

นางสุนันท์

นาถมทอง

แทน 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

นายอภิชญา

ยะเกตุ

แทน นายอําเภอคง

๒๘

นายบัญญัติ

คุปมุณี

นายอําเภอชุมพวง

๒๙

นายสมเดช

เนินนาม

แทน นายอําเภอประทาย

๓๐

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๑

นายชาตรี

ชื่นกระโทก

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๒

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๓

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๔

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๕

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๖

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๗

นายสมพงษ์

หมั่นสพ

แทน นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๘

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๙

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๐

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๔๑

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๒

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๔๓

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๓
๔๔

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕

นายชิงชัย

โชติแสดง

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๖

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๗

นายไตรรัตน์

ศิริพันธุ์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๘

นางสาวจันทนี

พงศ์สุภาพชน

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๔๙

พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๕๐

นางสาวณัฐติกาญจน์

วิฑิตวิริยกุล

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

๕๑

นายปรีชากูล

คูณทรัพย์

แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๒

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๓

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๔

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๕

นายสุเมตต์

รัตนา

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๖

นางสาวสุกัญญา

ไทยน้อย

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๗

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๘

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๔
๕๙

นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๖๐

นายเริงศักดิ์

เกตุจันทึก

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๖๑

นางสาวปาริชาติ

คุณาสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๖๒

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖๓

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๖๔

นางสุวรีย์

พาพิทักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๕

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

๖๖

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖๗

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

๖๘

นายวิรัส

วัฒนพิทักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๙

พล.ต.ต. ฐากูร

นัทธีศรี

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๗๐

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๗๑

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๗๒

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๗๓

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๗๔

พ.ต.ท. วรวุฒิ

เล็กสุนทร

แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๕

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗๖

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๗

พ.ต.อ. ชินกรณ์

ใจกล้า

ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๘

พ.ต.อ.จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

๗๙

พ.ต.ท. ณัธชัย

สร้อยสวัสดิ์

แทน ผกก.สภ.ประทาย

๘๐

พ.ต.อ. พฤทธิ์

บุญปก

ผกก.สภ.โนนไทย

๕
๘๑

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

๘๒

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์

เทียมฟ้าพลกรัง

ผกก.สภ.คง

๘๓

พ.ต.อ. ราเชน

ไผ่เกาะ

ผกก.สภ.สูงเนิน

๘๔

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๕

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๖

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

๘๗

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๘

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๙

พ.ต.อ. รัฐศักดิ์

สุขเจริญ

ผกก.สภ.เสิงสาง

๙๐

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๙๑

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๙๒

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.โนนแดง

๙๓

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๔

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๕

พ.ต.ท. วรโชติ

สุกใส

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๖

พ.ต.อ. นิรันดร์

คู่พิทักษ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๗

พ.ต.ต. ไพรัตน์

คุ้มแวง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๘

พ.ต.ท. พศวีร์

นักฟ้อน

แทน ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๙

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๑๐๐ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๑๐๑

พ.ต.ท. คเชนท์

เสตุปุตตะ

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๑๐๒

ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญปก

แทน สารวัตรกองกํากับการ ๒ กองบังคับกา
ตํารวจสันติบาล ๑ หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัด
นครราชสีมา

๑๐๓

พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.กลางดง

๖
๑๐๔

พ.ต.ท.หริพงษ์

เววโคกสูง

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๑๐๕ พ.ต.อ. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๑๐๖ ร.ต.ท. ศุภชัย

สีทอง

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ
๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๑๐๗ พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

๑๐๘ พ.ต.ท. จักรพงษ์

บุญห่อ

สวญ.สภ.พลสงคราม

๑๐๙ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๐ นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๑๑ นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๒

นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๓

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นม.

๑๑๔ นายสุวิทย์

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๕ นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๖ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๗ นางสาวกรรณิการ์

หาญสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๘ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๙ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นม.

๑๒๐ นางเรณู

เนินทอง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๑

นายสมเกียรติ

แถวไธสง

ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๒๒

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๗
๑๒๓

นายกิตติ

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๒๔

ดร.ไสว

กันนุลา

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

๑๒๕

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จ.นม.

๑๒๖

นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๗

นายเผด็จศึก

ไชติกลาง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๒๘

นายประกิจ

พุ่มพฤกษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๒๙

นายสุเทพ

พวงเกาะ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๓๐

นายพัฒน์

มาสุข

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

๑๓๑

นายมาโนช

สายแก้ว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๓๒

นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๓๓

นายกิตติพงศ์

โด่งพิมาย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๓๔

นายประพรรณ์

ขามโนนวัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๕

นายสุชาติ

จําปาโพธิ์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๖

นายยงยุทธ

สุทธิชาติ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๗

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๘

นางศกุนตลา

ทานอก

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๙

นางกนกพร

อินรัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๔๐

นายมาณพ

วงษ์คํา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๘
๑๔๑

นาย ส.จิระศักดิ์

คชินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัยนครราชสีมา

๑๔๒

นายสมัคร

ไวยขุนทด

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๓

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๔๔

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๔๕

นายยงยุทธ

คําชุ่ม

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔๖

นายธีรศักดิ์

ตุดาลจิตติ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๔๗

นายโกศล

วงศ์แก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๘

นายเริงศักดิ์

ใจสําราญ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๙

นายรณกร

ศรวิโรจน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๕๐

นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๕๑

นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๕๒

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓

นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๔

นายจารึก

วิไลแก้ว

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๕๕

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕๖

นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๗

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๘

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖๐

นายบุญถิ่น

เดชสูงเนิน

รก.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๑

นายปิยะ

รัตนชนกวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๙
๑๖๒

นางกนกอร

รัตนพันธุ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๖๓

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๔

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๕

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

แทน ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๖

นายเจริญ

อุดมการ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๖๗

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๘

นายยุทธไกร

พิกุล

แทน ผู้ อํ า นวยการโครงการส่ ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๙

นายสฐพงษ์

รามโกมุท

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๗๐

นายเทพฤทธิ์

มาลาวัลย์

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๗๑

นายชยุทธพงศ์

อํารงสุข

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๗๒

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๓

นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๗๔

นายนิพนธ์

บุญมี

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๕

นายอาคม

จงอริยะตระกูล

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๗๖

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๗

นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๘

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๙

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๘๐

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

๑๘๑

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๘๒

นายกฤษฎา

วรสถิตย์

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๘๓

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่

๑๐
๕
๑๘๔

นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๘๕

นายสมมาตร

ยิ่งยวด

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑๘๖

นายเสริม

อุดมพรวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๗

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
นครราชสีมา

๑๘๘

นายสันติ

กลึงกลางดอน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

๑๘๙

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

กระทรวงการคลัง
๑๙๐

นางสาวมัณฑนี

กิตติข้อสกุล

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๙๑

นายธนากร

โพธิ์โต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๙๒

นายนพวัชร์

อติวรรณาพัฒน์

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๓

นางขณิฏฐา

อินทร์อิ่ม

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๙๔

นายไพโรจน์

เจือประทุม

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๙๕

นางสาวอังคณา

ลิปเลิศ

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๖

นางศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๗

นางสาวจันทร์สม

เป็นตาธรรม

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๘

นายสมศักดิ์

เปรมปรีย์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๙

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๒๐๐

นายดุสิต

วงศ์สูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๒๐๑

นายอนันต์

อ่อนแสน

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๒๐๒

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๑
๒๐๓

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๐๕

นางบังอร

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๖

นางแสงอรุณ

บุญศรี

แทน สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๘

นางสาวรัชนีพรรณ

กรีอารีย์

แทน หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๙

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๐

นายคิมสูรย์

ก้อนทอง

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

กระทรวงกลาโหม
๒๑๑

พันตรี บํารุงพงศ์

ยํายวน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๑๒

พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครราชสีมา

๒๑๒

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๓

นางสาวสุพรรณ

พันธุ์พยัคฆ์

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๑๔

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕

นางสาวภัณฑิลา

เพ็ชรหมื่นไวย์

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๑๒
๒๑๖

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๗

นางสาวอรนุชา

มงคลรัตนชาติ

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๘

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๙

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๒๐

นายแข่งขัน

สีตะธนี

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และ
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๒๒

นางสาววาสนา

ศิริทองสุข

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๓

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔

นายสุวรรณ์

ดวงตา

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕

นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๖

พันโทหญิง รุ่งอรุณ

เกิดโภคา

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา

๒๒๗

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๘

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐

นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑

นางอรพินทร์

ฤทธิ์ไธสง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๓๒

นายอดิศร

อิ่มเอิบ

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๓๓ นายธงชัย

แสงทวีสุข

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๓๔ นางสาวธีรารัตน์

ร่มรื่น

แทน ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๑๓
๒๓๕ นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา

๒๓๖ นายชอบ

สร้อยจิตต์

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๗ นายสุเมธ

อําภรณ์

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

๒๓๘ นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๙ นายชัยชาญ

วงศ์บุญมี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕
นครราชสีมา

๒๔๐ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

๒๔๑ นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ ๗

๒๔๒ นายกรีติคุณ

กรีธาพล

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๔๓ นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๔๔ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๔๕ นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๔๖ นายศุภพีระ

พันธ์วิริยะกุล

แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๔๗ นายอุตส่าห์

ฝาชัยภูมิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๔๘ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๙ นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๕๐ นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๑ นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

๒๕๒ นางกมลรัตน์

พงศ์สหโชติ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๕๓ นางสาวรัตนสิริ

เลิศอมรวรนิช

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๔ นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

๑๔
๒๕๕ นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๖ นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒๕๗ นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๘ นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๕๙ นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด
นครราชสีมา

๒๖๐ นางสาวสาวิตรี

เศษวิสัย

แทน หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

๒๖๑ นายศักดิ์ศรี

ว่องไว

ผก.สนง.กส.ทช.เขต ๗

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๖๒ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๓ นายนิวัฒน์

ศรีมะเริง

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๖๔ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๖๕ นายอนุทิน

แท่นประยุทธ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๖๖ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๖๗ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

๒

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๔

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๑๕
๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๖

นางอินทรา

เงินเกิด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

ติดราชการ

๒

หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

ติดราชการ

๓

นายอําเภอโนนสูง

ติดราชการ

๔

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดบัวใหญ่

ติดราชการ

๕

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๖

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

ติดราชการ

๗

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๙

ผกก.ฝสส.๔สส.

ติดราชการ

๑๐

ผกก.สภ.ปักธงชัย

ติดราชการ

๑๑

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

ติดราชการ

๑๔

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๕

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ติดราชการ

๑๗

ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

ติดราชการ

๑๘

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๑๙

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

๒๐

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๖
๒๒

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๓

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๔

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๒๕

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๒๙

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๔

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) ติดราชการ

๓๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๓๙

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๔๒

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ที่ ๒

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๔๖

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๗

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๔๘

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕๐

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

๕๑

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

ติดราชการ

๕๕

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๕๗

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๘

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๕๙

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๐

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๒

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๖๔

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๕

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๖

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๖๗

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘
๖๘

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๙

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๗๐

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๗๑

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๗๒

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่ดําเนินการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อําเภอเมืองนครราชสีมา)
: กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ซึ่งอําเภอเมืองนครราชสีมาได้ดําเนินการขับเคลื่อนขยายผลโครงการ
ดังกล่าวเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยประชาชนทุกตําบล หมู่บ้าน ร่วมมือกันจัดงาน “ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่”
เพื่อนําข้าวที่รวบรวมไว้ไปเปลี่ยนเป็นงบประมาณเพื่อนําไปสนับสนุนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการจัดงาน ได้รับเงินจํานวน ๑,๐๐๙,๕๖๘ บาท โดยจัดสรรให้กับโรงเรียน ๒๔ โรงเรียน ๆ
ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า โรงเรียนบ้านหมื่นไวย โรงเรียนชุมชน
บ้านศรีษะละเลิง โรงเรียนหนองไข่น้ํา โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ํา โรงเรียนบ้านต่างตา โรงเรียนบึงสาลี โรงเรียนบ้านบึงสาร
โรงเรียนไชยมงคล โรงเรียนบ้านพะไล โรงเรียนบ้านหนองพลวง โรงเรียนบ้านมาบมะค่า โรงเรียนพะเนา โรงเรียนบ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก โรงเรียนบ้านลองตอง โรงเรียนบึงพญาปราบ โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน โรงเรียนบ้านคนชุม โรงเรียนโคกสูง
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนพลกรังเดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านบุ และโรงเรียนโยธินนุกูล
 พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านบุวังหว้า อําเภอจักราช
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย
“รีโว่คัพ ๒๐๑๖” (สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา)
: ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย
“รีโว่คัพ ๒๐๑๖” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ทีมชาย) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร การจัดการแข่งขันดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการแข่งขันดังนี้

๑๙
ประเภทนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
-ชนะเลิศ ทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช
-รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมจังหวัดนครราชสีมา
-รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมจังหวัดภูเก็ต
ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาในการแข่งขัน เซปักตระกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย
”รีโว่คัพ ๒๐๑๖” (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย) ตัวแทนทีมจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ทีมชาย) ประกอบด้วย นายเจษฎา สุปัญญเดชา ผู้จัดการทีม
นายเฉลียว ดาทอง ผู้ฝึกสอน นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด ผู้ฝึกสอน นายชัยสิทธิ์ ฐานกระโทก ผู้ฝึกสอน
เด็กชายธีรวัฒน์ จันทิมา นักกีฬา เด็กชายพีรพัฒน์ ธงกระโทก นักกีฬา เด็กชายกฤตเมธ อินทกนก นักกีฬา
เด็กชายสุกฤต วัชรบูรณพงษ์ นักกีฬา เด็กชายนันทิพัฒน์ พงษ์พะเนาว์ นักกีฬา
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ (โรงเรียนเมืองนครราชสีมา)
: นักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์
ประเทศไทยและนานาชาติ ได้แก่ เด็กชายณัฐชนนท์ เอี่ยมสูงเนิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 รับมอบเตาแก้สไฮเทคประหยัดพลังงานจากบริษัทไอซ์ แอนด์ เอิร์น มาร์เกตติ้ง จํากัด
 ประชาสัมพันธ์การจําหน่ายเครื่องประดับจากมุกและกระเป๋า ตามโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก”
เพื่อสมทบกองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้
สํานัก งานจั งหวัด นครราชสีมา : ด้ วยการดํ าเนิน งานของ “โรงพยาบาลศูน ย์วิจัย ศึกษาและบํ าบั ดโรคมะเร็ ง ”
จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก”
เพื่อเป็นกองทุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้รับการ
รักษาที่ดี โดยในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ของโครงการนําสร้อยมุกดังกล่าว และกระเป๋า CM มาจําหน่าย จึงขอเชิญชวน
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสนับสนุน โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” เพื่อสมทบกองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้
ประธาน : กระเป๋า CM ๑๙๕๗ เป็นหนังวัวอัดลายจระเข้ (CM หมายถึงจุฬาภรณ์มหิดล/๑๙๕๗ เป็นปีพระราช
สมภพ) ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นกระเป๋าหนังที่พระองค์ท่านทรงถือ และมีผักปลอดสารพิษจากตําหนักทิพย์พิมาน
มาจํ าหน่า ย ซึ่ง ขณะนี้ พระองค์ท่านประทั บที่ ตํา หนั กทิ พย์ พิมาน อํา เภอปากช่อง และอาจจะเสด็ จไปยั งพื้ นที่ หรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ จึงขอให้มีการเตรียมพร้อมเรื่องการถวายความปลอดภัย ซึ่งในแต่ละวันทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ
จังหวัดที่ไปประจําที่กองอํานวยการร่วมจะร่วมประชุมกับทางคณะกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย และจะแจ้ง
กําหนดการแต่ละวันมาให้ทราบ จึงมีเวลาเตรียมการประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง จึงต้องเตรียมความเรียบร้อยของสถานที่ให้
เรี ยบร้อย ฝากแขวงการทางต่ าง ๆ การตั ดหญ้า ริ มถนน โดยเฉพาะบริ เวณถนนมิ ตรภาพ ช่ วงนี้ฝนตกหญ้ าโตเร็ ว
จึง ต้ องตั ดหญ้ า บ่อย ๆ และได้ ข อความร่ วมมื อทางอํ าเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ขึ้ น ป้า ยไวนิ ล มี พระบรม
ฉายาลักษณ์ไว้ตามสถานที่สําคัญต่าง ๆ และให้ทุกท่านช่วยกันติดตามข่าวสาร พร้อมทั้งดูทางไลน์ด้วย
: พระองค์ท่านมีพระราชดําริที่จะสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ทางสํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กําลังไปสํารวจพื้นที่
กองพันสุนัขทหาร อําเภอปากช่อง เพื่อหาพื้นที่ในการจัดสร้าง และจะสร้างเป็นโมเดลตัวอย่างของประเทศ เป็นเรื่อง
สําคัญนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

๒๐
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ 1 กรกฎาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ส่วนราชการ คหบดี ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงนิสิต
นักศึกษา กว่า 2,000 คน
- วันที่ 6 กรกฎาคม พลเอกสมหมาย เกาฎีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานตรวจเยี่ยม
การฝึกการดําเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง ณ เนินคนดู บนเขาภูลําใย สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2559 ซึ่งเป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพบกกับกองทัพอากาศ โดยมีการ
จําลองยุทธวิธีเป้าหมายในการเข้าโจมตีทําลาย ยับยั้งและสกัดกั้นกําลังฝ่ายตรงข้ามที่รุกรานจากภายนอกประเทศ
สู่ประเทศไทย
- วันที่ 7 กรกฎาคม ที่โรงแรมสบาย โฮเตล อ.เมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดําเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิ จฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ เพื่ อชี้ แ จงแนวทางการดํา เนิ นงานและการเบิกจ่า ยเงิ นงบประมาณตาม
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
วันเดียวกันที่โรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท โคราช อําเภอเมืองนครราชสีมา ร.ต.ท.อาทิตย์
บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของ
กิ่งกาชาดอําเภอสู่ความเป็นเลิศ ในเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 6 และ 7 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกิ่งชาดชาดอําเภอ
25 กิ่งอําเภอ จาก 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย
- วันที่ 8 กรกฎาคม ที่โรงแรมสีมาธานี อําเภอเมืองนครราชสีมา นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการเสวนาหัวข้อกุญแจสู่ความสําเร็จเพื่อการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการสนับสนุนทางการเงิน โดยมีประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ร่วมเสวนา
- วันที่ 11 กรกฎาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ร่วมพิธีเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
- วันที่ 14 กรกฎาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผู้อํานวยการ
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นําคณะคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน รุ่นเกียรติยศ
รุ่นที่ 2 และผู้นําระดับสูงด้านการเมือง การปกครอง ตามแนวพระราชดําริรุ่นที่ 3 เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับและนําเสนอบรรยาย
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ 14 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนําเหล่ากําลังพลพร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา และครอบครัว
กําลังพล กองทัพน้อยที่ 2 ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและอุทิศส่วนกุศลให้กับกําลังพลที่เสียชีวิตจากราชการสนาม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 2 ครบรอบปีที่ 28
- วันที่ 18 กรกฎาคม ที่วัดใหม่สันติ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย

๒๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันปลูกกล้วย
พันธุ์ดี ในแปลงไม้เ บญจพรรณ จํ านวน 499 หน่อ เพื่ อถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ า
พัชรกิติยาภา และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา รวบรวมกล้วยพันธุ์ดี ขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
ที่วัดป่าสว่างอารมณ์ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ผู้แทนพระองค์ ถวายเทียนพรรษาพร้อมกับของบริวาร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี
2559 พร้อมกล่าวถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- วันที่ 22 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียง
ประชามติ ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การลงประชามติ
ร่า งรัฐ ธรรมนู ญ และมอบนโยบายแนวทางการปฏิ บัติ การเผยแพร่ ประชาสั มพัน ธ์ บทบั ญ ญัติ แ ละสาระสํ า คัญ ของ
ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม สังคมยอมรับและเชื่อมั่น
- วันที่ 23 กรกฎาคม ที่ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา นายมุข วงษ์ชวลิตกุล
ประธานกรรมการดําเนิน งานมู ลนิ ธิธรรมิ กชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สาขาจัง หวั ด
นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 ฉบับอักษรเบรลล์ ให้แก่
องค์กรคนตาบอดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อนําไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกของกลุ่มและสมาคม
คนตาบอดได้ศึกษาก่อนออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
- วันที่ 26 กรกฎาคม นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกไม้พะยูงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อนําไปแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
ไม้มีค่า (ครั้งที่ 2 ) ณ บริเวณสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมาซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งจะสามารถนําไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในครอบครองดูแล
ของส่วนราชการหลายหน่วยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดิน
- วันที่ 28 กรกฎาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่า ราชการจัง หวัด นครราชสีมา พร้ อมด้ วยนางณัฏ ฐิ นีภ รณ์ จั นทรโณทั ย นายกเหล่ากาชาดจัง หวั ด
นครราชสี มา นํ าส่ วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจัง หวั ดนครราชสีมากว่า 500 คน ร่วมกั นตั กบาตรข้ าวสาร
อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 65 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559
วันเดียวกันที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีถวายราชสดุดี
ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายอาคม จงอริยตระกูล ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
๒) นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ ตําแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑

๒๒
ประธาน : ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :
เรื่องที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เข้ารับพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาประชาไทย
ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และแล้วเสร็จ
เมื่อปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา องค์จริงประดิษฐานอยู่ที่วัดทิพย์สุคนธาราม ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี สูง ๓๒ เมตร วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง คือ ๑) เป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและ
ชาวโลก ๒) เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของ ๓ โลก ได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก ๓) เป็นพระพุทธรูปที่
สร้างขึ้นเพื่อรําลึกพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ที่ถูกทําลายไป เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน ซึ่งเป็น
นิ มิต หมายที่ ดี ใ นการสร้ า งว่ า ประเทศไทยจะมี ฝนฟ้ า ตกต้ อ งตามฤดู กาล ปรากฏว่ า ปี นี้ ฝนก็ ต กตามฤดู ก าล ซึ่ ง ได้
พระราชทานให้ทุกจังหวัดมาประดิษฐานไว้สําหรับให้ประชาชนเคารพสักการะ โดยจังหวัดมีพระพุทธรูปที่สําคัญคือ
พระพุทธนวราชบพิตร ซึ่งพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ เป็นองค์ที่สอง จะให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา จัดหาสถานที่ในศาลากลางจังหวัดสําหรับตั้งประดิษฐานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้
พระพุ ท ธรู ป องค์ สู ง ที่ สุ ด คื อ ๑) เจ้ า แม่ ก วนอิ ม สู ง ๑๐๘ เมตร ณ มณฑลไหหลํ า
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น สร้ า งเมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒) อนุ สาวรี ย์ เทพี เ สรี ภ าพ สู ง ๔๖.๔ เมตร ณ กรุ ง นิ วยอร์ ก
ประเทศสหรั ฐอเมริกา ๓) พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคัน ธารราฐอนุสรณ์ สูง ๓๒ เมตร ณ จัง หวั ด
กาญจนบุรี ๔) พระเยซูคริสต์ อูกริชตูเรเดงโดร์ สูง ๓๐ เมตร ณ รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล และพระศรีศากยะ
ทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศ สูง ๑๕ เมตร ณ จังหวัดนครปฐม
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า มี พ ระพุ ท ธรู ป สํ า คั ญ ประดิ ษ ฐาน ณ ศาลากลางจั ง หวั ด
ทุกจังหวัด มีการจัดสร้างพระเป็นเหรียญสําหรับให้พี่น้องประชาชนได้เช่าบูชา ซึ่งได้แจ้งส่วนราชการประชาสัมพันธ์
การเช่าบูชาแล้ว
เรื่องที่ ๒ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
๑) เรื่ อ งเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์
ในพื้นที่ ขณะนี้ถือว่าจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินกิจกรรมเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง ทุกท่านสามารถดําเนินการเรื่อง
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทุกกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลและเป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก
สมัครสมานสามัคคีได้เป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมที่ไม่มีความแตกแยก พี่น้องประชาชนมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สําหรับในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ ขอเรี ยนเชิญ ทุกท่า นร่ วมถวายพระพร และขอเชิญ หัวหน้ าส่วนราชการมาร่วมกิ จกรรมด้ วยตนเอง พร้อม
บุคลากรในสังกัด และขอให้มาร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคค่ํา
กิ จ กรรมสร้ า งความรั ก สมั ค รสมานสามั ค คี ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งกี ฬ าต่ า ง ๆ ที่ จ ะทํ า ให้
บ้านเมืองมีความร่มเย็น สุขสงบ จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมมีความสงบมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ถึงแม้จะมีจํานวน
ประชากรมาก ดูเหมือนว่าประชากรน่าจะเป็นปัญหาแต่คนโคราชรักความสงบ ไม่ค่อยมีปัญหา และที่สําคัญสมเด็จ
พระเจ้ าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลั ยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาประทับที่ ตําหนักทิพย์พิมาน ตํา บลโป่ง ตาลอง
อําเภอปากช่อง ซึ่งได้รับความกรุณาจากหัวหน้าส่วนราชการที่หมุนเวียนไปประจําที่กองอํานวยการร่วมถวายความ
ปลอดภัย และจะส่งข่าวมาทุกวันทางไลน์ว่าวันนี้กองอํานวยการร่วมมีการประชุมและมีข้อสั่งการอย่างไร พระองค์ท่าน
จะเสด็จไปที่ไหนในแต่ละวัน ทุกท่านต้องเตรียมพื้นที่ เตรียมกิจกรรม เตรียมบ้านเมืองให้สวยงามเพื่อถวายพระเกียรติ
เวลาที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านไป พระองค์ท่านตรัสว่าที่นี่คือบ้านและชอบจังหวัดนครราชสีมามาก เมืองเราเป็นเมืองที่
น่า อยู่ มีเ จ้ าฟ้ า เจ้ า แผ่ นดิ น เสด็ จมาประทับ ซึ่ง เป็ น ความภาคภู มิใจของชาวจัง หวัด นครราชสีมาเป็ น อย่ า งยิ่ ง และ
ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ได้ไปอยู่เวรประจํากองอํานวยการร่วม
๒) เรื่องการป้องกันการตัดไม้ทําลายป่า และการแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ที่ทับลาน มีการลักลอบตัดไม้พยุง โดย รอง ผอ.กอ.รมน.จว.นม.
ได้ช่วยกันประสานงานจัดกําลัง จังหวัดสนับสนุนงบประมาณ ขึ้นไปลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ มีผลการปฏิบัติที่ชัดเจน
ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการรายงานการตัดไม้พยุง ไม่ว่าจะเป็นอําเภอสีคิ้ว อําเภอปากช่อง
เขาใหญ่ ซึ่งส่วนราชการทุกส่วนต้องช่วยกัน เรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น และจะติดตามดู
ว่าต้นไม้เป็นอย่างไร ต้นกล้วยที่ปลูกที่อําเภอสูงเนิน ขอให้อําเภอสูงเนินถ่ายรูปมาดูกันทุกเดือน

๒๓
๓) เรื่ อ งการป้ อ งกั น ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ ต้ อ งเร่ ง ดํ า เนิ น การ
สถานบริ ก าร ทางตํ า รวจ อํ า เภอ ทหาร ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งเข้ า ไปตรวจสอบว่ า มี ก ระบวนการค้ า มนุ ษ ย์ ห รื อ ไม่
ในขณะเดียวกัน เรื่องเด็กแว้น รถซีที่มีการไปรวมตัวกันในพื้นที่ต่าง ๆ มีคนร้องเรียนมาตลอด ต้องขอขอบคุณทาง
ตํารวจ ทางทหาร และฝ่ายปกครองที่ไปออกตรวจเกือบทุกวันศุกร์ มีการออกไปตรวจตราและติดตามจับกรณีมีการ
แข่งรถบนถนน รวมถึงบางอําเภอด้วย พื้นที่อําเภอสูงเนิน พื้นที่จอหอ ที่มีการแข่งรถก็ได้ไปปราบปราม ซึ่งจะเห็นว่ามี
การแข่งรถน้อยลง เรื่องนี้เป็นนโยบายสําคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนโทรมาถามว่าเรื่องดําเนินการถึงไหน เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน อย่าปล่อยปละละเลย และที่สําคัญ
อย่าเข้าไปสนับสนุนส่งเสริม เรื่องการค้ามนุษย์ก็เป็นเรื่องสําคัญ มีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจออกตรวจในพื้นที่ต่าง ๆ เสมอ
และยังไม่พบการกระทําผิดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๔) เรื่องควบคุมการขอทาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์นําร่องเรื่องการหยุ ดขอทาน มีพระราชบัญญั ติควบคุมการขอทานบังคั บ
ใช้ใหม่ มีความสําคัญอย่างไร ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมานําเรียนต่อที่ประชุม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สาระสําคัญ มีการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากขอทาน โดยแจ้งกับ
พนักงานท้องถิ่นตามที่กําหนด มุ่งเน้นคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทานไม่ให้กลับมาทําการขอทานซ้ํา
กําหนดตามความผิดทางอาญาแก่ผู้แสวงประโยชน์จากการขอทาน โดยมีโทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ประธาน : การขอทาน ถ้าเป็นขอทานผิดกฎหมาย แต่ถ้าเป็นการแสดงความสามารถ ดีด สี ตี เป่า ต้องมีการขอ
อนุญาต และหากเจอขอทานที่ไหนให้โทรไปแจ้งได้ที่ ๑๓๐๐ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขอทาน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับ
การค้ามนุษย์รวมถึงเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ต้องระมัดระวังเรื่องการค้ามนุษย์ และวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เป้าหมายแรงงานจดทะเบียนกําหนดไว้ ๑๒,๕๑๓ ราย ขณะนี้มาจดทะเบียนแล้ว ๑๒,๐๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕
ประธาน :
๕) นโยบายรัฐบาลเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องการร้องเรียนต่าง ๆ
ทั้งเรื่องที่ผ่านศูนย์ดํารงธรรมหรือผ่านส่วนราชการโดยตรง ต้องขอความร่วมมือทุกส่วนราชการให้ความสําคัญด้วย ทุก
วันนี้เมื่อมีการมาร้องเรียนที่จังหวัดแล้ว สัปดาห์ต่อมาก็ไปร้องเรียนที่ทําเนียบรัฐบาล บอกว่าระดับพื้นที่ไม่แก้ปัญหาให้
ความเคลื่อนไหวจะเร็วมาก และทางรัฐบาลก็โทรมาตามว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน บางครั้งเรื่องที่ร้องเรียนยังอยู่กับเจ้าหน้าที่
ยังไม่ได้เสนอเรื่องก็มี เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ ทางรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน
เมื่อชาวบ้านไปร้องเรียนว่าทางราชการระดับพื้นที่ละเลย ทางส่วนกลาง ผู้บริหารรัฐบาลก็จะว่าทางราชการเราไม่
ดํา เนิ นการ ฉะนั้ น ต้องกํ ากั บดู แลเรื่ องที่ มีการร้ องเรี ย นขอให้ ตื่น ตั วอยู่ ต ลอดเวลาและมีการติ ดตามผลตลอดเวลา
บางครั้งจะขอติดตามผลผ่านทางไลน์ เพื่อช่วยเตือน จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการช่วยดูด้วย เรื่องศูนย์ดํารงธรรม เรื่อง
ภัยแล้ง เรื่องน้ําท่วม เรื่องอัคคีภัย สําหรับเรื่องอัคคีภัยก็มีการซ้อมแผนไปแล้วและจะออกแนวทางปฏิบัติ จังหวัด
นครราชสีมามีตึกสูงถึง ๒๐ ชั้น แต่วันนี้มีรถบันไดเพียง ๘ ชั้น หากเกิดไฟไหม้ชั้นที่สูงขึ้นไปเราได้แต่ยืนดูความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีการซักซ้อม ตอนนี้ได้มีการซักซ้อมแล้ว ให้ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสรุป
แผนเมื่อเกิดเหตุจะต้องแจ้งหรือประสานใคร รถกระเช้าสูงมีอยู่ ๒ แห่ง คือสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ สูง ๘ ชั้น และกองพลพัฒนาที่ ๒ สูง ๘ ชั้น สามารถช่วยชีวิตคนได้ แต่หากเกิดเหตุที่ชั้น ๑๐ ขึ้นไป ก็เกิดความ
ลําบากหากไม่ซักซ้อม เพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญกับหน่วยแรกที่เข้าไปคือตํารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายการจราจร
ที่จะกั น พื้น ที่ สํา หรั บให้ รถน้ํ า รถพยาบาลเข้ าไป เรากํ า หนดแนวทางปฏิ บัติร่วมกั น กํ า หนดตามลํา ดั บว่ าทํ า อะไร
กําหนดสี ผู้สั่งการ ผู้สั่งการในพื้นที่จะใส่หมวกสีขาว ใครต้องการรับคําสั่ง ใครต้องการเสนอแนะอย่างไร ไปเสนอกับคน
ใส่หมวกสีขาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ มีการซักซ้อมว่านอกเขต/ในเขต เทศบาลทําอย่างไร ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยมอบ
อํานาจในการใช้รถดับเพลิงไปจนถึงระดับล่างที่สุด สมัยก่อนจะเห็นว่าจะขออนุญาตรถดับเพลิงต้องขออนุญาตไปยัง
ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับกว่าจะถึงผู้บังคับบัญชาที่อนุมัติให้รถดับเพลิงวิ่งไปได้ไฟก็ไหม้หมดแล้ว วันนี้เราจะขออนุญาต
ว่าให้แต่ละส่วนราชการมอบอํานาจ หากเป็นของนายกเทศมนตรีก็ให้มอบไปถึงหัวหน้างาน หากเป็นของทหารก็ให้
มอบไปถึ ง หั วหน้ า ชุ ด ปฏิ บัติ การที่ คุ มรถดั บเพลิ ง แต่ละคั น เพื่ อความรวดเร็ วในการออกปฏิ บัติ ง าน เพื่ อจะได้ ช่วย
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๒๔
ที่ประเทศเยอรมันเมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นจะมีโทรศัพท์แจ้งไปตามร้านทุกร้าน
ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขต และทุกร้านจะปิดประตูหน้าต่างล็อคคนที่อยู่ข้างในไม่ให้ออกมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการ
กับคนร้ายบนท้องถนนได้ และไม่ให้คนร้ายวิ่งเข้าไปหลบในร้านต่าง ๆ คนที่อยู่ริมถนนก็จอดรถและปิดรถ ใครอยู่
บริเวณนั้นเรียกเข้าตึกหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือคือตํารวจจึงสามารถปฏิบัติการกับผู้ก่อการร้ายได้ ซึ่งประเทศเขา
สามารถทําได้ สามารถ Chutdown เมืองได้ รถตํารวจสามารถวิ่งทํางานได้เต็มที่ รถที่วิ่งอยู่ก็จอดข้างถนนหมด สําหรับ
บ้ านเราในเขตเทศบาลนคร อย่ างน้ อยใช้ เสี ยงตามสายก็ ยั งดี เราเห็ นรถกู้ ภั ยวิ่ งไปวิ่ งมา แต่ ไม่ รู้ว่ าเกิ ดเหตุ อะไรขึ้ น
แต่หากมีเสียงตามสายเตือนพี่น้องประชาชนว่าเกิดเหตุอะไร ไม่ควรใช้ถนนเส้นไหน หรือขณะนี้กําลังมีกิจกรรมเดิน
รณรงค์บริเวณตรงไหน ใช้เสียงตามสายก็พอเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารในเขตชุมชนเราเอง
เรื่องการเสียชีวิต ภัยสําคัญคือเรื่องอุบัติเหตุ อุบัติภัยจราจร มีอุบัติเหตุเสียชีวิตทุกวัน
เมื่อเกิดเหตุจะมีการเข้ามาตรวจสอบการทํางาน จึงฝากให้ช่วยดูด้วย ขอให้มีการเข้มงวดเรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อค
ขอให้ทางตํารวจเข้มงวดเรื่องการตรวจจับหมวกกันน็อค เพราะใส่หมวกกันน็อคกันน้อยมาก จังหวัดนครราชสีมาต้อง
เป็นตัวอย่างเรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อค และขอให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วยว่าจะมี
การกวดขันในเรื่องนี้
ขอความร่ ว มมื อ ให้ ท างตํ า รวจและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปตั้ ง ด่ า นตรวจบริ เ วณ
หน้านิคมอุตสาหกรรมสุรนารีกับนวนคร สุ่มตรวจเป็นครั้งคราว เพราะมีคนใช้รถมอเตอร์ไซค์จํานวนมาก ขอฝาก
เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยเข้มงวดในเรื่องนี้ด้วย เรื่องการจราจรมีความสําคัญมาก
เรื่องอุบัติเหตุจมน้ําเสียชีวิต ฝากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นวาระ
จังหวัด เพราะแต่ละปีเสียชีวิตจํานวนมากติดอันดับประเทศ วันอาทิตย์จะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด จะขอว่า “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพิ่มเวลารู้จะให้รู้เรื่องการว่ายน้ํา การเอาตัวรอดจากการจมน้ํา
จะหารือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าทุกโรงเรียนในระดับประถมศึกษาจะมีการสอนว่ายน้ํา ไม่จําเป็นต้องมีสระว่ายน้ํา
ในโรงเรียน สระน้ําหรือคลองน้ําตามชนบท ทําอย่างไรครูอาจารย์จะพาเด็กไปเรียนได้แต่ให้มีวิธีการที่ปลอดภัย หากพา
เด็กนักเรียนไปต้องมีครูเพียงพอไปดูแลเด็ก สอนให้ว่ายน้ํา สอนวิธีการช่วยชีวิต เด็กที่จบ ป.๖ สามารถว่ายน้ําเป็น
ทุกคน รู้วิธีการช่วยชีวิตเมื่อเห็นคนจมน้ํา ก็จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําได้มาก
เรื่ อ งนโยบายรั ฐ บาล เรื่ อ งที่ มาเป็ น ครั้ ง คราว ตอนนี้ มีเ รื่ อ งของกองทุ น หมู่ บ้ า น เรื่ อ ง
โครงการตํ า บลละ ๕ ล้ า นบาทฯ ในวั น อั ง คารหน้ า ที่ จ ะมี เ รื่ อ งสิ น เชื่ อ ประชารั ฐ จะเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
ต้องช่วยกันติดตาม และวันนี้ได้ให้ผู้อํานวยการ ธกส. จังหวัดนครราชสีมา มานําเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการลงทะเบียน
ผู้มีรายได้น้อย
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา :
๑) การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในความรับผิดชอบของ ธ.ก.ส. ณ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ภาพรวมของธนาคารได้ยืนยันการรับสมัครทั้งประเทศไปแล้ว ๗๖๐,๐๐๕๘ พื้นที่การดําเนินงาน
จังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมพื้นที่ ๓๒ อําเภอ และสาขาธนาคาร ๓๗ สาขา มีผลการดําเนินงานสะสม ๒๘,๑๖๒ ราย
ซึ่ ง จะสิ้ น สุ ด การลงทะเบี ย นรั บสมั ค รภายในวั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ ณ ขณะนี้ ทุกสาขามี ลูกค้ า ในแต่ ละวั น ไป
ลงทะเบียนสาขาละประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ ราย
๒) เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ในโครงการไร่ละ
๑,๐๐๐ บาท ขณะนี้ความก้าวหน้าของโครงการอยู่ระหว่างรอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง
ได้หารือและนําเสนอการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป ซึ่งในปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีตามที่ตั้งแปลงในจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบไปแล้ ว จํ า นวนครั ว เรื อ น ๑๘๗,๐๐๔ ครั ว เรื อ น ๓๗๒,๕๑๐ แปลง มี พื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก
๓ ล้า นไร่เ ศษ ภายหลั งจากคณะรัฐ มนตรี มีมติ ธนาคารก็ จะสามารถเริ่ มดํ าเนิน งานตามโครงการได้ ไม่ เกิ นภายใน
๑ สัปดาห์ หลังจากนั้นธนาคารจะส่งให้ภาครัฐเพื่อไปดูว่าภาครัฐส่วนใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการให้สวัสดิการนั้น และ
หลังจากนั้นก็จะสั่งจ่ายเงินผ่านเข้าธนาคารอีกครั้ง จะมีทั้งธนาคารออมสินและกรุงไทย ที่ดําเนินโครงการนี้
ประธาน :
เรื่องที่ ๓ แนวทางการปฏิบัติงานจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดพยายามกําหนดยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีข้างหน้า สรุปคือจะมีเรื่องของรายได้ จะกําหนด
เป้าหมายอีก ๒๐ ปีข้างหน้า คนโคราชจะมีรายได้เฉลี่ยเท่าไร อาจจะประมาณ ๒๐๐,๐๐๐/คน/ปี จะแจกตัวเลขนี้
กลับไปที่อําเภอ แต่ละอําเภอจะต้องมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเท่าไรใน ๒๐ ปีข้างหน้า และในแต่ละปีอําเภอจะต้องเพิ่มเท่าไร
จะเป็ น ตั วเลขวั ด การทํ า งานของนายอํ า เภอ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจํ า อํ า เภอขึ้ น มา รายได้ ก็อ าจจะต้ อ งปรั บ

๒๕
ภาคการเกษตร ลดการเกษตรที่เราทําอยู่ ลดพื้นที่ปลูกข้าว ลดพื้นที่ยางพารา ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด ปลูกมันสําปะหลัง
แล้วจะส่งเสริมเรื่องการทําเกษตร ปศุสัตว์ เลี้ยงปลา ประมง หรือเรื่องผักผลไม้ขึ้นมาแทน เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว
ก็ให้มีการท่องเที่ยวกระจายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนครราชสีมา เรื่องน้ํา ภัยแล้งจะต้องแก้ไขให้
หมดไป เรื่องน้ําที่พอใช้ทั้งในเรื่องการเกษตร ฤดูแล้งก็จะต้องมีการสร้างผลผลิตในฤดูแล้งขึ้นมาให้ได้ ต้องเตรียมน้ําไว้
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องถนน ต้องวางแผนการตัดถนนเส้นต่าง ๆ เรื่องการเปิดเส้นทางการบิน อยู่ระหว่างการ
ประสานขออนุญ าตกองทัพอากาศ เพื่อจะขอใช้สนามบิ น กองบิ น ๑ เป็น สนามบิ นขึ้ นลงของสายการบิน บางกอก
แอร์ เ วย์ ซึ่ ง ทางบางกอกแอร์ เ วย์ มี ค วามยิ น ดี ห ากจะมาใช้ ที่ ส นามบิ น กองบิ น ๑ เขาพร้ อ มที่ จ ะเปิ ด เส้ น ทางบิ น
กรุงเทพ-นครราชสีมา เรากําลั งขออนุญาตทกองทัพอากาศ ตอนนี้บางกอกแอร์ เวย์จะส่งแบบสอบถามไปยังส่วน
ราชการต่ า งๆ ซึ่ ง สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ได้ ส่ ง แบบสอบถามให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ แล้ ว ก็ ข อความร่ ว มมื อ ให้ รี บ ตอบ
แบบสอบถามด้วย เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องการคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่ง เป็นความคืบหน้าเรื่อง
สนามบิน ท่าอากาศยานนครราชสี มา ทางผู้อํานวยการท่าอากาศยานก็มีนโยบายที่จะลดค่าธรรมเนียมในการบิ น
แต่ บริ ษั ท การบิ น เขายั ง เห็ น ว่ า จะทํ า การบิ น ลํ า บาก จึ ง ขอที่ กองบิ น ๑ เบื้ องต้ น จะขอให้ มีการทํ า ธุ รกรรมการบิ น
นอกพื้นที่ เสร็จแล้วจะมีการซีนผู้โดยสาร กระป๋าสัมภาระต่าง ๆ วิ่งไปทางบันไดเครื่องบิน ในเบื้องต้นที่เราประสานไว้
อย่างนั้น แต่ตอนนี้รอทางกองทัพบกประกาศ และสิ่งที่เราต้องประกาศคือ ระยะเวลาการบิน ต้องบินก่อน ๐๘.๓๐ น.
และหลัง ๑๖.๓๐ น. และปัญหาการฝึกคอบร้าโกลด์ หรือการฝึกร่วมต่าง ๆ สายการบินพาณิชย์จะมีการสับหลีกได้
อย่างไร จะต้องมีการหารือกันหากตอบปัญหาเหล่านี้ได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเครื่องบินมาลงที่กองบิน ๑
เรื่องถนนมอเตอร์เวย์ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมาคลิกออฟ
เปิดการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่จังหวัดสระบุรี จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวั ด
ไปร่วมกิจกรรม ได้ขอที่นั่งของจังหวัดนครราชสีมา ๕ ที่ โดยจะเชิญภาคเอกชน หอการค้า นายอําเภอในพื้นที่ที่ถนน
จะผ่านไปร่วมกิจกรรม วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะเริ่มดําเนินการและจะเริ่มลงมือก่อสร้าง เป็นประเด็นที่ ๒ ของ
จังหวัดนครราชสีมาที่จะวางแผนกัน ตอนนี้กําลังทําแผนงบประมาณต่าง ๆ ๑) เรื่องการสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน
๒) เรื่องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ น้ํา ถนน ไฟฟ้า ประปา เครื่องบิน ๓) เรื่องการสร้างเมืองเป็นสีเขียว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เรื่องคุณภาพชีวิต ทําอย่างไรจะไม่เสียชีวิตบนทางจราจร ไม่จมน้ําตาย ไม่มี
โรคติดต่อ คนมาอยู่ที่โคราชจะมีแต่ความปลอดภัย
นําเรีย นที่ ประชุ มเพื่อให้เ ห็น ภาพว่ านโยบายรัฐ บาลมี อย่ างไร นโยบายจัง หวั ดมี ทิศ ทาง
อย่างไร และขอขอบคุณทุกท่านในการทํางานที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน) : การประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะ
มีการลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ดําเนินการในระดับพื้นที่มีการ
ให้ความรู้โดยเฉพาะ ครู ค. ลงพื้นที่ทั้งหมดจํานวน ๓,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน และในเขตชุมชนเทศบาล ก่อนจะถึงวันลง
ประชามติในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะมีการดําเนินการให้ครบทุกพื้นที่ ส่วนที่สองคือ ขณะนี้มีการอบรมกรรมการ
ประจําหน่วยในแต่ละอําเภอ ซึ่งดําเนินการทั้งหมด ๔,๓๔๗ หน่วย ดําเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทุกอําเภอดําเนินการ
การจัดให้มีเวทีการแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ จะดําเนินการในวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ในส่วนของการจัดกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จะจัดขึ้น
ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปออกเสียงประชามติให้
มากที่สุด การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทาง อสม. ทั้งหมดของจังหวัด เพื่อไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ไปลง
ประชามติให้มากที่สุด
ขอฝากเรื่องการร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม โดยผู้ร้องเรียนมีหนังสือกราบบังคมทูลไปยัง
สํานักราชเลขาธิการ ซึ่งหากมีหนังสือลักษณะนี้แจ้งไปยังหน่วยงานก็ขอให้ท่านเร่งดําเนินการเป็นกรณีพิเศษ

๒๖
ประธาน : เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ความเคลื่อนไหวเรื่องร้องเรียน อย่างน้อยต้องมีความคืบหน้าตลอดเวลา เราต้องมี
คําตอบ ช่วงระยะเวลาเราทําอะไรบ้างอย่าปล่อยเฉย พยายามจะเข้าประชุมเรื่องสําคัญ ๆ ด้วยตัวเอง งานพื้นที่ก็ต้อง
ออกไป สําหรับเรื่องไหนที่ไม่ได้ดูแต่หากมีความคืบหน้าก็ขอให้รายงานให้ทราบด้วยผ่านทางไลน์ก็จะดี
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา :
รายงานการติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๑. โครงการรวมพลังประชารัฐพลิกฟื้นผืนป่า เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าสูงเนิน ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน ทั้งหมด ๓๐ ไร่ ต้นไม้ที่ปลูก จํานวน ๖,๐๐๐ ต้น ได้ส่งเจ้าหน้าที่
ไปติดตามเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปรากฏต้นไม้มีอัตราการรอดตายร้อยละ ๙๕
๒. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ป่าชุมชนภูหลวง อําเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด ๗๐ ไร่ ๑๔,๐๐๐ ต้น เจ้าหน้าที่ได้ไปติดตามเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปรากฏ
อัตราการรอดตายร้อยละ ๙๕
ขอเชิญชวนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน
๘๔ ไร่ ต้นไม้จํานวน ๑๖,๘๐๐ ตัน
ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้
ในช่วงวันสําคัญต่าง ๆ ให้รายงานกิจกรรมให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อเก็บเป็นข้อมูลผลการดําเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : กําหนดการแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
1. พิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
พระสงฆ์ จํานวน 99 รูป โดย
เวลา 06.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
และประกอบพิธีตามกําหนดการ
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ หรือผ้าไทยโทนสีฟ้า
2. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

๒๗
เวลา ๐8.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณพิธี และลงนามถวายพระพร
เวลา 09.00 น. ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางถึงบริเวณพิธี
-ประธานลงนามถวายพระพร
-พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
-ประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง)
เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวคําถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เวลา 16.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณพิธี
- พิธีถวายความจงรักภักดีของประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม
เวลา 17.00 น. เริ่มพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) เสร็จแล้ว
- รําถวายพระพรโดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
เวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี เดินทางถึง
บริเวณพิธี และประกอบพิธี ดังนี้
- ถวายเครื่องราชสักการะ
- เปิดกรวยดอกไม้
- จุดเทียนชัย แล้วส่งต่อให้ผู้ร่วมพิธี
- ประธานกล่าวถวายราชสดุดีและนํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล
- ประธานนําร้องเพลงสรรเสริญพระบารี และเพลงสดุดีมหาราชา
- จุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีฟ้า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน) : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เน้นย้ําขอให้
หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพิธีด้วยตนเองทั้งพิธีในภาคเช้าและพิธีถวายเครื่องราชสักการะในภาคค่ํา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยมิชอบกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปสาระสําคัญดังนี้
พื้นที่เป้าหมายในการดําเนินการ
๑. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป
๒. ที่ดินที่ได้มีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้เกษตรกรไปแล้วและมีการขายเปลี่ยนมือ ซึ่งได้
สั่งให้เกษตรกรรายเดิมสิ้นสิทธิแล้วแต่ปรากฏมีคนเข้าไปทําประโยชน์ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่จัดที่ดินให้ เนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่
ขึ้นไป
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๓. ที่ดินที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แล้วและมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป
ส.ป.ก. ส่วนกลางจะเป็นผู้จัดส่งประกาศกําหนดพื้นที่ส่งให้ทางจังหวัด โดยสํานักงานการ
ปฏิ รู ปที่ ดิ น จั ง หวั ด จะนํ า ประกาศไปติ ด ณ ที่ ๔ แห่ ง ของแต่ ล ะแปลงคื อ ๑. ที่ ว่า การอํ า เภอ ๒.ที่ ทํา การกํ า นั น
๓.ที่ทําการ อบต. ๔.ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ปิดประกาศของแต่ละแปลงเพื่อแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย
ซึ่งจะมีแผนที่แนบท้าย มาชี้แจงแสดงสิทธิต่อสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ว่าตนเองมีสิทธิในการถือครองที่ดินจาก
หลักฐานใด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันปิดประกาศ เมื่อทางจังหวัดได้รับคําร้องขอแสดงสิทธิแล้ว ทาง ส.ป.ก. จังหวัด
ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อตรวจสอบเสร็จหากปรากฏว่ามีหลักฐานแสดง
สิทธิจริง ก็เป็นการยุติการดําเนินการ แต่หากปรากฎว่าไม่สามารถมีหลักฐานมาแสดงต่อ ส.ป.ก. จังหวัดได้ ก็จะทําการ
เข้าสู่กระบวนการยึดคืนที่ดินแล้วนํามาจัดให้เกษตรกรต่อไป
สําหรับจังหวัดนครราชสีมา เป้าหมายแรกคือเป้าหมายที่มีผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่
เกินกว่า ๕๐๐ ไร่ขึ้นไปเป็นเป้าหมายที่มากที่สุดในประเทศไทย มีทั้งหมด ๑๓๐ แปลง พื้นที่ประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ ไร่
โดยกระจายไปใน ๑๙ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแก้งสนามนาง ๓ แปลง ๒,๒๐๐ กว่าไร่ อําเภอขามสะแกแสง ๒ แปลง
๒,๐๒๘ ไร่ อําเภอคง ๑ แปลง ๘๙๓ ไร่ อําเภอครบุรี ๘ แปลง ๔,๙๓๔ ไร่ อําเภอจักราช ๑ แปลง ๕๒๐ ไร่ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ๓ แปลง ๓,๑๑๔ ไร่ อําเภอชุมพวง ๒๑ แปลง ๑๕,๙๓๐ ไร่ อําเภอโชคชัย ๑๒ แปลง ๙,๖๙๔ ไร่
อําเภอด่านขุนทด ๗ แปลง ๗,๔๙๔ ไร่ อําเภอเทพารักษ์ ๑ แปลง ๕๑๐ ไร่ อําเภอบ้านเหลื่อม ๓ แปลง ๑,๘๕๗ ไร่
อําเภอปักธงชัย ๑ แปลง ๕๕๓ ไร่ อําเภอปากช่อง ๗ แปลง ๖,๔๗๕ ไร่ อําเภอลําทะเมนชัย ๘ แปลง ๖,๘๗๑ ไร่
อําเภอวังน้ําเขียว ๑๑ แปลง ๑๑,๐๗๐ ไร่ อําเภอสีคิ้ว ๑๔ แปลง ๑๑,๗๖๔ ไร่ อําเภอสูงเนิน ๗ แปลง ๖,๒๓๓ ไร่
อําเภอเสิงสาง ๑๓ แปลง ๑๓,๒๖๓ ไร่ อําเภอห้วยแถลง ๗ แปลง ๕,๖๕๒ ไร่
ขณะนี้ได้ปิดประกาศไปหมดแล้วทั้ง ๑๓๐ แปลง ขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่ผู้ครอบครอง
ที่ดินในเป้าหมายพื้น ที่ที่ปิดประกาศมายื่น คําร้อง มีประชาชนนําหลั กฐานมาชี้แจงแสดงสิทธิเ ฉลี่ยไม่ต่ํากว่ าวันละ
๓๐๐ ราย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่องค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : คําสั่งนี้ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องข้อปฏิบัติของการใช้งบประมาณ
ที่ ไม่ ต รงกั บวั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความถู กต้ องแต่ ทั้ง นี้ ต้ อ งถู กต้ องตามระเบี ย บเงิ น บํ า รุ ง ที่ มี อยู่ โดยกระทรวง
สาธารณสุขจะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกข้อปฏิบัติเพื่อความชัดเจนภายใน ๖๐ วัน หลังจาก
ประกาศ คสช. เพราะฉะนั้น ต่อไปก็จะสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าจ้างต่าง ๆ แต่ต้องรอ
ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนก่อน
ความเป็ น มา พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ป ระกาศใช้
โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ของบประมาณจากสํานักงบประมาณในแต่ละปีเพื่อมาเป็นผู้ซื้อบริการ
และให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ ค่าบริการหลัก ๆ มี ๓ กองทุน คือ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และส่งเสริม
สุขภาพและป้ องกันโรค และมีกองทุ นย่ อยต่ าง ๆ ในพระราชบั ญญั ติที่ สปช. ดูแล โดยเงินที่ ให้มาจะเป็ นลักษณะ
กองทุนต่าง ๆ ซึ่งช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยเพิ่มจํานวนขึ้นประมาณเกือบ ๓ เท่า แต่เงินเพิ่มขึ้นไม่มาก และเงินที่
ได้มาก็จะรวมเงินเดือนอยู่ในนั้นด้วย แต่ สปช. ที่ทําหน้าที่คล้ายเป็นผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้วย จึงเกิดปัญหาว่าเมื่อให้
เงินมาทางกระทรวงสาธารณสุขคิดว่าให้มาเป็นเงินบํารุงสามารถใช้ได้ตามระเบียบเงินบํารุงทั้งหมด เนื่องจากระเบียบ
วิธีการปฏิบัติเรื่องการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ไม่มีความชัดเจน ช่วงแรก ๆ ก็มีการอะลุ่มอล่วย หน่วยบริการทั้งประเทศก็
ดําเนินการเหมือนกัน แต่เมื่อ สตง. เข้าตรวจสอบปรากฏมีปัญหาว่าใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเวลาขอ
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งบประมาณขอมาใช้กับผู้ป่วย บางอย่างต้องใช้กับผู้ป่วยโดยตรงแต่บางอย่างต้องใช้กับผู้ป่วยโดยอ้อม เพราะคิดว่าเป็น
เงินบํารุง เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ เครื่องซักผ้า ซึ่งนําไปซักผ้าให้ผู้ป่วยแต่บอกว่าไม่ใช่การใช้กับผู้ป่วยโดยตรง เมื่อมีการ
ตรวจสอบจึงถูกท้วงติง ทุกจังหวัดมีปัญหาว่าเมื่อถูกตรวจสอบก็ผิดหมด หากไม่มีคําสั่งออกมาก็จะทําผิดเหมือนกันหมด
ทุกจังหวัด เพราะในรายละเอียดการปฏิบัติไม่มีความชัด เจน ทางหลักประกันสุขภาพก็เข้าใจเหมือนกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จึงเกิดปัญหาว่าเวลาใช้งบประมาณ เช่น งบส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ใช้
๘ รายการ แต่จริง ๆ ใน ๘ รายการ งบประกันสุขภาพต้องเอาไปพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เช่น วัคซีน ก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากร หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรก็อาจจะนําไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ขณะนี้มีโรคที่กําลังระบาดคือ
๑ โรคไข้เลือดออก ในปี ๒๕๕๘ มีการระบาดจํานวนมาก ปี ๒๕๕๙ มีการณรงค์
ทํ า ให้ ส ามารถควบคุ ม โรคได้ แต่ สํ า หรั บ บางอํ า เภอที่ ยั ง มี ก ารระบาดอยู่ การระบาดเป็ น ลํ า ดั บ ที่ ๑๑ ของภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จึ ง ขอฝากทางนายอํ า เภอรณรงค์ ม าตรการ ๕ ป ๒ ข รวมทั้ ง เรื่ อ งการกํ า จั ด ขยะต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะช่วงฝนตกจะมีแหล่งน้ําขัง เป็นมาตรการที่ต้องดําเนินการทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้ไข้เลือดออกระบาด
๒ โรคมือเท้าปาก การระบาดเป็นลําดับที่ ๑๙ ของประเทศ ลําดับที่ ๑ ของภาค
และลําดับที่ ๑ ของจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ อําเภอที่มีการระบาดมาก คือ อําเภอ
เมืองนครราชสีมา อําเภอสูงเนิน อําเภอห้วยแถลง อําเภอสีคิ้ว อําเภอเมืองยาง อําเภอเสิงสาง ส่วนใหญ่โรคเกิดขึ้น
ในเด็ก โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก จึงขอฝากนายอําเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศูนย์เด็กเล็ก
ให้ดูแลในเรื่องความสะอาด จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ของเล่น และถ้าเด็กมีอาการตุ่มขึ้น บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ในปาก
ก็ควรจะให้หยุดเรียน หากมีเด็กป่วยมาก มีเด็กในห้องเรียนเดียวกันป่วย ๒ คนขึ้นไป ควรปิดเรียน ให้ปิดเป็นห้อง ๆ
ไม่ต้องปิดทั้งโรงเรียนก็ได้ ทางสาธารณสุขก็พยายามรณรงค์เรื่องการป้องกันโรค
๓. โรคไข้หวัดใหญ่ การระบาดเป็นลําดับที่ ๑๑ ของประเทศ ลําดับที่ ๑ ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําดับที่ ๑ เครือข่ายบริการที่ ๙ ช่วงนี้มีการผลัดเปลี่ยนทหารเกณฑ์ การเปิดภาคการเรียน
ซึ่งมีคนหมู่มาก มีผู้ป่วยมากที่อําเภอเมือง อําเภอสีดา อําเภอปักธงชัย อําเภอบัวใหญ่ ได้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง
ขอให้ มีก ารเน้ น ย้ํ า ไปตามหอกระจายข่ า ว วิ ท ยุ ชุ มชน สื่ อต่ า ง ๆ ในเรื่ อ ง กิ น ร้ อ น ใช้ ช้ อ นกลาง ล้ า งมื อ บ่ อ ย ๆ
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอ จาม ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ได้ผลในหลายเรื่อง
ประธาน : ฝากทางสถานศึกษาต่าง ๆ ดําเนินการด้วย ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลป้องกัน อยากไปสู่เมืองที่มี
สุขภาวะที่ดี เป็นเมืองที่ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีการศึกษาที่ดี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔

- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- บริการ พร้อมเพย์-Prompt Pay
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้แทนคลังจังหวัดนครราชสีมา :
ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑. งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๓๒,๖๐๔.๐๑๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๗,๒๑๕.๔๙๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๗ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐.๕๘ (สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด)
๒. งบประมาณจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔.๒๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย
๑๙๒.๐๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๗
๓. งบประมาณกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๖๑.๓๗๘ ล้านบาท เบิกจ่าย
๒๗๔.๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๘

๓๐
๔. เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี จํ า นวน ๖,๔๘๐.๓๖๖ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ย ๕,๑๕๓.๘๑๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๓
๕. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีการเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓
- บริการ พร้อมเพย์-Prompt Pay
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในหลักการ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
ภายใต้แผนดังกล่าวมีโครงการที่สําคัญหลายโครงการ โดยสํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาจะนําเสนอโครงการที่มี
การกําหนดแผนไว้ค่อนข้างชัดเจน ๒ โครงการ คือ
๑. โครงการระบบการชําระเงินแบบพร้อมเพย์ และ
๒. โครงการ e-Payment ภาครัฐ
สรุปสาระสําคัญ
๑. โครงการระบบการชําระเงินและโอนเงินด้วยระบบพร้อมเพย์ ถือเป็นการบริการ
ทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ที่ใช้ในการโอนเงินและรับเงินเพิ่มจากวิธีการโอนเงิน
แบบเดิ ม ที่ จะทํ า ให้ ผู้ใช้ บริ การมี ค วามสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ระบบพร้ อมเพย์ จะใช้ เ ลขบั ต รประจํ า ตั วประชาชนหรื อ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเงินแทนได้ ซึ่งทําให้สะดวกและง่ายต่อการจดจํา ทั้งนี้บริการดังกล่าวเป็นบริการทางเลือก
ทุกคนจึงไม่จําเป็นต้องมาลงทะเบียน ไม่เป็นการบังคับให้ลงทะเบียน แต่สําหรับผู้ที่ในการดําเนินชีวิตประจําวันมีการ
โอนเงินหรือรับเงินบ่อยครั้ง ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็แนะนําว่าสมควรที่จะลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เพราะจะ
ได้รับประโยชน์เรื่ องค่ าธรรมเนียมที่มีอัต ราถู กลง ในกรณี การโอนเงิน ครั้ง ละไม่ เกิน ๕,๐๐๐ บาท ก็ จะไม่ต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปยังธนาคารไหนหรือ ณ จุดใดในประเทศ แต่สําหรับกรณีที่มีการโอนเงิน
จํานวนมากเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ก็จะมีอัตราเรีย กเก็บค่าธรรมเนีย มบ้างแต่มีเพดานกํา หนดไว้ไม่เกิ น ๑๐ บาท/
รายการ โดยผู้ที่สนใจสมัค รเข้าสู่บริการพร้ อมเพย์ สามารถลงทะเบี ยนเพื่อผู กบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจําตั ว
ประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่ งเริ่มลงทะเบียนตั้ งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยผ่าน Mobile
blanking Internet Blanking หรือ ATM ของทุกสาขาธนาคาร มีทั้งหมด ๑๕ สถาบันการเงิน และมีสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจภาครัฐอีก ๔ แห่ง โดยผู้ที่มีบัญชีเงินฝากหลายบัญชี ก็ไม่จําเป็นลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกบัญชี แต่อาจเลือก
บัญชีใดบัญชีหนึ่งไว้สําหรับทําธุรกรรมการรับเงินหรือโอนเงินในระบบพร้อมเพย์ก็ได้ สําหรับในช่วงระยะเวลานี้จะเป็น
ช่วงระยะเวลาการประชาสัมพันธ์เพื่อจะให้ประชาชนหรือหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ ได้มีการศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ
ต่าง ๆ แต่ระบบจะเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการรับและจ่ายเงินของ
หน่วยงานราชการ การรับ เป็นการลดขั้นตอน โดยธนาคารกรุงไทยมีการพัฒนาระบบเรียกว่า ระบบ KTB Corporate
online ซึ่งส่วนราชการสามารถดําเนินการรับและนําส่งเงินเป็นเงินคงคลังได้โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทําให้ขั้นตอน
การดําเนินการในการรับและนําเงินส่งคลังสั้นลง การจ่ายเงิน มุ่งเน้นการจ่ายเงินตรงให้กับผู้ที่ได้รับสวัสดิการจาก
ภาครัฐ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปัจจุบันได้มีการกําหนดแผนเพื่อที่จะนําร่องโดยการจ่ายเงินใน
ระบบตรงให้กับผู้รับสวัสดิการดังกล่าวในสวัสดิการแรกก่อนคือ สวัสดิการที่เกี่ยวกับการอุดหนุนสําหรับเด็กแรกเกิดใน
ระยะ ๐–๓ ขวบ โดยจะเริ่มจ่ายผ่านระบบดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ในส่วนของการรับจ่ายเงินภาครัฐในระบบ e-Payment ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ด้านการเงินของส่วนราชการต่าง ๆ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาจะได้มีการกําหนดแผนเพื่อที่จะจัดประชุมชี้แจง
และจัดฝึกอบรมให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๑
๔.๑.๕ - สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสภาวะภัยแล้งเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว การติดตามอ่างเก็บน้ําทั้งหมด
๒๗ อ่างฯ อ่างขนาดใหญ่ จํานวน ๕ อ่าง อ่างขนาดกลางจํานวน ๒๒ อ่าง ปัจจุบันน้ําในอ่างเก็บน้ําทุกแห่ง รวม
๒๘๕ ล้าน ลบ.ม. น้ําที่ใช้การได้ ๒๒๖ ล้าน ลบ.ม.
อ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําน้อย คือ ๐-๓๐% ปัจจุบันกระจายตัวทั้งหมด ๑๒ แห่ง
เป็นอ่างขนาดใหญ่ ๔ แห่ง คือ อ่างลําตะคอง อ่างลําพระเพลิง อ่างมูลบน อ่างลําแชะ และอ่างขนาดกลางจํานวน
๘ แห่ง อ่างที่ยังเฝ้าติดตามขณะฝนตกมี ๔ แห่งที่มีน้ําเป็นศูนย์ ได้แก่ อ่างห้วยตะคร้อ อ่างหนองกก อ่างลําเชียงไกร
ตอนล่าง และอ่างห้วยบ้านยาง ซึ่งยังไม่มีน้ําเข้าในขณะนี้ ส่วนอ่างเก็บน้ําที่อยู่ในลักษณะใกล้เต็ม คือ อ่างลําเชียงไกร
ตอนบน อ่างห้วยน้ําเค็ม อ่างห้วยบง (เต็ม ๑๐๐%) อ่างห้วยสะกาด และอ่างลําฉมวก
สถานการณ์ น้ํ า ปั จ จุ บั น อ่ า งลํ า ตะคอง ความจุ ๓๑๔ ล้ า น มี น้ํ า ๕๗ ล้ า น ลบ.ม.
อ่างลําพระเพลิง ความจุ ๑๕๕ ล้าน ลบ.ม. มีน้ํา ๒๓ ล้าน ลบ.ม. อ่างมูลบน ความจุ ๑๔๑ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํา
๓๑ ล้าน ลบ.ม. อ่างลําแชะ ความจุ ๒๗๕ ล้าน มีน้ํา ๔๓ ล้าน ลบ.ม. และอ่างลําปลายมาศ ความจุ ๙๘ ล้าน ลบ.ม.
มีน้ํา ๔๑ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันน้ําในอ่างขนาดใหญ่จากความจุ ๙๘๓ ล้าน ลบ.ม. มีน้ํา ๑๙๗ ล้าน ลบ.ม.
การติดตามสถานการณ์ฝน ฝนตกเฉลี่ยทุกอ่างเก็บน้ํา ๑,๐๘๖ มิลลิเมตร/ปี ปัจจุบันมี
ฝนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๔๓๘ มิลลิเมตร ในแต่ละปีฝนตกประมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร
ขณะนี้ภาพรวมฝนตกแล้ว ๔๓๘ มิลลิเมตร
ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีน้ําไหลลงอ่างฯ ๑๕๐ ล้าน ลบ.ม.
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกร (ตอนล่าง)
- เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ําและการแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมา ณ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําพระเพลิง อําเภอปักธงชัย และได้อนุมัติโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกร (ตอนล่าง) ซึ่งไหลผ่านอําเภอ
เทพารักษ์ ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง โดยในปี ๒๕๕๙ ได้มีการจั ดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจะได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๒๑ รายการ เป็น อาคารชลประทานทั้งหมด ๑๗ แห่ง แก้มลิง ๓ แห่ง เป็นการซ่อมบานในลําน้ํ า ๑ แห่ ง
รวมเป็น ๒๑ แห่ง ทั้งหมด ๕๓๓ ล้านบาท ปัจจุบันโครงการชลประทานนครราชสีมาได้วางผังการก่อสร้างขอบเขต
แต่ละอาคารและทําข้อตกลงกับชาวบ้านแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๗ รายการ ยังคงเหลือแก้มลิงอีก ๓ รายการ กําลังอยู่
ระหว่างรอการโอนงบประมาณ และทราบข่าวว่าจะมีการอนุมัติมาเพิ่มอีกจํานวนหนึ่ง และเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว
ทางชลประทานนครราชสีมาจะเร่งดําเนินการให้ทันเพราะอยากจะเก็บน้ําช่วงฤดูฝนนี้ไว้
ลักษณะอาคารมี ๒ แบบ คือแบบ ๒ ช่องบาน และแบบ ๓ ช่องบาน เป็นลักษณะ
อาคารที่จะเข้าไปติดตั้งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกร (ตอนล่าง)
ประธาน :
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ออกมา หากแล้วเสร็จพื้นที่สําคัญที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งของโคราชก็จะดีขึ้น ต่อไปก็จะเก็บตกในพื้นที่เล็ก ๆ เท่านั้น และขอให้ติดตามเรื่องประตูฝายยางที่อําเภอ
แก้งสนามนางด้วยว่าได้รับอนุมัติงบประมาณหรือยัง
ฝากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานกับทางการประปาว่า การของบประมาณ
ยังไม่มีการเรียงลําดับความจําเป็นก่อน-หลัง ปัญหาที่ผ่านมาในช่วงแล้ง ทราบว่าประปาเมืองนครราชสีมาแล้งมากที่สุด
ขาดน้ําลําดับ ๒ คือ สาขาพิมาย จุดบริการที่อําเภอคง แต่เวลาที่ของบประมาณของประปา ไม่มีหน่วยงานระดับจังหวัด
เป็ น ผู้ ค วบคุ ม หรื อ เรี ย งงบประมาณ ต่ า งคนต่ า งขอไป ปี ห น้ า หากจะได้ ง บประมาณต้ อ งเป็ น ในส่ ว นของเมื อ ง
นครราชสี มาก่อน ลํ าดั บ ๒ ต้ องเป็ น พิมาย หน่ วยบริ การคง เพราะต่ างคนต่ างขอแล้วงบประมาณไปลงพื้น ที่ที่ไม่
ขาดแคลนก่อน จึงฝากทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานงานด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๒
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : ลักษณะอากาศเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ร่องความกดอากาศต่ําจะ
พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุม
ประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจะมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเกือบตลอดเดือน ลักษณะดังกล่าวทําให้บริเวณจังหวัด
นครราชสีมามีเมฆเป็นส่วนมาก กับจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบางวัน
ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก
และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย
และอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น เป็นผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีโอกาสค่อนข้างสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อน
เข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของประเทศไทยได้
ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม ลักษณะปรากฎการณ์ลานีญ่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ทําให้มี
ปริมาณฝนตกชุกมากขึ้น
ค่ า เฉลี่ ย ฝนตกช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๙ จํ า นวน ๑๔๐– ๑๘๐ มิ ล ลิ เ มตร
จํานวนวัน ๑๕ - ๑๘ วัน
ประธาน : ฝากนายอําเภอให้แนะนําชาวบ้านจัดหาโอ่งน้ํา ตุ่มน้ํา สําหรับเก็บน้ําไว้ด้วย เพราะเมื่อน้ําประปาขาด
ชาวบ้านก็ขาดน้ํา จึงต้องแนะนําให้ชาวบ้านหาภาชนะโอ่งน้ํา ตุ่มน้ํา เก็บน้ําไว้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗

- การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ทางแพ่งของอําเภอบัวลาย เพื่อให้คณะกรมการจังหวัดนครราชสีมา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยอําเภอบัวลายได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ของอําเภอบัวลาย ที่ได้ประกาศไว้จํานวน ๒๒ คน ปรากฏมีผู้ไกล่เกลี่ยที่มีลักษณะต้องห้ามและมีความประสงค์จะ
ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่จํานวน ๖ คน อําเภอบัวลายจึงมีการประกาศลักษณะบุคคลเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
เพิ่มเติม ซึ่งมีผู้มาสมัครและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๘ คน ได้แก่ 1) นายธงชัย ชนไธสง 2) นายพัฒน์ชศักดิ์ ถวัลยรัตน์ ๓) นายสมชาย ประกอบผล
4)นายมนตรี มวลมนตรี 5)นางดอกไม้ สิงหาทอง 6)นายบุญสงค์ กระยอม 7)นายซาย ลุนกําพี้ และ8) นายสร้อย พานิช
อําเภอบัวลายได้จัดทําบัญชีรายชื่อคณะผู้ไกล่เกลี่ยของอําเภอบัวลายขึ้นใหม่พร้อมประวัติ
ย่อของแต่ละคน เพื่อเสนอให้คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

- การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดแผนปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
- วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านวังกระสวย หมู่ ๒ ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองคอม หมู่ ๙ ตําบลโนนจาน
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๓
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา :
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ
- เส้นทางถนนสาย ฉ พาดผ่านเส้นทางมิตรภาพหมายเลข ๒ บริเวณโรงเรียนมหิศราธิบดี
ผ่านตําบลบ้านโพธิ์ตัดผ่านถนนสาย ๒๒๖ และเชื่อมถนน ๒๒๔ เป็นโครงการจากกรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างโดย
สํานักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท
ลักษณะโครงการ ระยะทางทั้งหมด ๑๖.๓๓๒ กิโลเมตร เขตทาง ๘๐ เมตร ชนิดพื้นผิว
จราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลาดยาง) จํานวนช่องจราจร ๔ ช่องจราจร ช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางด้านนอก ๒.๕๐
เมตร ไหล่ทางด้านใน ๑.๕๐ เมตร สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ํา งานปรับปรุงทางแยกพร้อม
สัญญาณไฟจราจร
รูปแบบการจัดการจราจร จุดเริ่มต้นตรงบริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒ ใกล้กับ
โรงเรี ยนมหิ ศราธิ บดี มาจากขอนแก่ นเลี้ ยวซ้ ายเข้ าโครงการประมาณ ๑๐๐ กว่ าเมตรก่ อนถึ งโรงเรี ยนมหิ ศราธิ บดี
ส่วนที่จะออกไปทางขอนแก่ นเลี้ยวซ้า ยเพื่ อลอดใต้สะพานยูเ ทิร์น ก่อนถึง จอหอเลี้ยวกลั บคืน มา เป็ นการเชื่อมโยง
โครงข่ายที่ไม่ทําให้เกิดการกีดขวางการจราจร ทางแยก กม.๒+๘๗๕ จุดตัดทางแยกถนนโครงการที่ตัดกับถนน อบจ.
บ้านบุ บ้านลองตอง เป็นบริเวณบ้านยุ้ง ตําบลบ้านโพธิ์ จะมีทางแยกเลี้ยวซ้าย/ขวา ได้โดยสะดวก เป็นการเชื่อมแบบ
เสมอระดับ ทางแยกที่ กม.๑๓+๕๗๕ จุดทางแยกโครงการตัด กับถนน อบจ. บ้า นหนองตะคอง กับบ้านหนองบุ ง
ตรงบริเวณบ้านสารภี มีระบบไฟฟ้า ไฟสัญญาณจราจร มีทางแยกชัดเจน บริเวณ กม.๑๖+๓๓๒ ระยะทางยาว ๑๖
กิโลเมตร ๓๓๒ เมตร จุดสิ้นสุดบรรจบเส้นทางหมายเลข ๒๒๔ ถนนโคราช-โชคชัย จุดทางเชื่อมเป็น ๓ แยกธรรมดา
สามารถเลี้ยวซ้ายออกไปทางโชคชัยได้โดยสะดวก
รู ปแบบการก่ อสร้ า งสะพานตามลํ า น้ํ า ธรรมชาติ จะมี สะพานเป็ น ๔ เลน ตามปกติ
ข้ามลําน้ําซึ่งมีการก่อสร้างบริเวณข้ามลําบริบูรณ์ที่ กม.๔+๗๘๘.๕ ๔ ช่องจราจร ความยาวสะพาน ๔๑๒ เมตร
จุด กม.๘+๖๖๘.๕ มีการก่อสร้างสะพานข้ามลําตะคอง ๔ เลน ความยาว ๔๔๒ เมตร
การก่ อ สร้ า งสะพานอี ก ๔ แห่ ง ข้ า มเสมอระดั บ คลองชลประทาน ๔ ช่ อ งจราจร
ความยาว ๑๐ เมตรทั้ง ๔ แห่ง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรของการไหลของน้ําตามสภาพการส่งน้ําของชลประทาน
มีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟสายตะวันออกนครราชสีมา-อุบลราชธานี ที่บริเวณ
แยกใกล้กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ขนาด ๔ ช่องจราจร ความยาว ๔๗๒ เมตร
กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสําคัญการเร่งรัดและดําเนินงานโครงการดังกล่าว โดย
พยายามให้ โครงการดํ า เนิ น ได้ อย่ า งต่ อเนื่ อง งานก่ อสร้ างแบ่ งออกเป็ น ๓ สั ญญา สั ญ ญาที่ ๑ ระยะทาง ๕.๖๕๐
กิ โ ลเมตร สั ญ ญาที่ ๒ ระยะทาง ๔.๕๐๐ กิ โ ลเมตร สั ญ ญาที่ ๓ ระยะทาง ๖.๑๘๒ กิ โ ลเมตร มี ผู้ รั บ จ้ า งคื อ
บริษัททิพากร จํากัด บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทโชคชัยการโยธา จํากัด
โดยโครงการจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ นี้
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ผลงานสะสม ๗๘.๕๗% (แผน ๘๘%) สัญญาที่ ๒ ผลงาน
๗๒.๗๘๔ (แผน ๘๖%) สัญญาที่ ๓ ๖๑% (แผน ๘๑%) ผลงานโดยรวม สะสม ๘๕.๗๕% ช้ากว่าแผน ๑๔%
ขณะนี้เบิกเงินไปแล้ว ๙๐๐ กว่าล้านบาท ยังคงเหลืองานที่ยังไม่เบิกเงินในสัญญาจ้างอีก ๕๐๐ กว่าล้านบาท
กรมทางหลวงชนบทมีแนวคิดที่จะตั้งชื่อสายทางเพื่อเป็นเกียรติแก่บ้านเมืองสําหรับถนน
ทุกสายที่ได้ก่อสร้างขึ้น โดยได้มีการเสนอชื่อในการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑) เทศบาลตําบลบ้านตลาด เสนอชื่อ “ถนนราชสีมาบูรพา” แต่ไม่ได้กําหนดเหตุผลมา
๒) เทศบาลตําบลหัวทะเล เสนอชื่อ “ถนนมหิศราธิบดี” เนื่องจากถนนที่แยกจากถนน
มิตรภาพอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนมหิศราธิบดี และเป็นชื่อด้านประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นชื่อสามีคุณย่าโม มีความเกี่ยวพันกับ
เมืองนครราชสีมา

๓๔
๓) เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ เสนอชื่อ “ถนนบ้านโพธิ์-หนองบัวศาลา” เนื่องจากเป็นชื่อ
เรียกที่ง่ายและสะดวกต่อการจดจําของประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการตั้งชื่อถนนใน
เขตผังเมืองรวม
จึงขอเชิญชวนร่วมตั้งชื่อถนนสาย ฉ โดยจะมีการโหวต และทางกรมทางหลวงจะสรุป
ข้อมูลนําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันคัดเลือก
เส้นทางถนนสาย ฉ คือวงแหวนตะวันออกสายใน อยู่ใกล้เมือง รองรับการจราจรได้
อย่างดี ทําให้การจราจรไม่ติดขัด คาดว่าตามแผนของสัญญาจ้างประมาณปลายปี ๒๕๕๙ จะได้ใช้ถนนตอน ๑ และ
ตอน ๒ สําหรับตอนที่ ๓ อาจจะล่าช้าถึงปีใหม่
แผนโครงการต่อจากนี้ เนื่องจากโคราชมีศูนย์การค้าใหญ่เกิดขึ้น ทําให้เมืองเกิดการ
เติบโต ซึ่งจะทําให้เส้นทางสายมิตรภาพช่วงเทศบาลเกิดปัญหารถติด จึงได้ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองตรวจดูถนน
สาย ง โดยเชื่อมโยงให้ถนนมิตรภาพสามารถระบายการจราจรได้ ส่วนเส้นทางเดิมจากพีกาซัสมาออกตรงริมคลอง
ส่งน้ําและตรงบายพาส สาย ๒๐๔ ของกรมทางหลวง หรือสายสุรนารี ๒ ประมาณ ๖ กิโลเมตรเศษ อยู่ในขั้นตอนการ
เวนคื น ประมาณ ๓๐๐ เมตรแรก และจะเข้า สู่ กระบวนการก่อสร้ า งเป็ น ถนน ๔ เลนต่อไป ซึ่ งจะสามารถรองรั บ
การจราจรได้
ประธาน : ถนนเส้นนี้บางจุดที่สร้างไป ได้ไปปิดทางน้ําจะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมหลายจุด น้ําที่ไหลออกไปจาก
หนองบัวศาลาจากจามจุรี เมื่อไปเจอถนนสาย ฉ หลายจุดที่น้ําไหลไปไม่ได้
ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา : กรณีที่มีข้อทักท้วงเรื่องน้ํา ที่ถูกเส้นทางสาย ฉ กีดขวาง
คณะที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยพิจารณาตามแนวทางที่กรมชลประทานเสนอไว้ และมีการร่วมประชุมตั้งแต่
สมั ยผู้ ว่าราชการจั งหวัด นครราชสีมาท่า นเดิ ม นายธงชั ย ลื ออดุลย์ โดยได้นํ า ข้อมูลการคํ านวณ การรับน้ํา ต่ าง ๆ
ในพื้นทื่ และได้เพิ่มจํานวนท่อเข้าไปอีก ๒–๓ เท่า จากระบบระบายน้ําเดิม จากที่มีอยู่ ๔๗ แถว เป็น ๙๘ แถว ทําให้
การคํานวณการรองรับน้ําตามหลักวิศวกรรมเพียงพอที่จะรองรับการไหลของน้ําได้
ประธาน : เป็นการสร้างความเจริญให้บ้านเมือง ทําให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น ได้ขอให้ท่านรองฯ สุรพันธ์ที่จะ
ประชุ ม เรื่ อ งการจราจร ให้ พู ด ถึ ง กรณี ห้ า งเทอมิ น อล ที่ ยั ง ไม่ มี ร ะบบการจราจรรองรั บ จะแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งไร
โดยผู้บริหารเทอมินอลได้มาพบและบอกว่าได้รับอนุญาตในการทําทางเชื่อมทางลอด แต่ได้รับแจ้งล่าสุดว่าทางหลวง
ไม่ได้มีการอนุญาต ห้างจะเปิดทําการในเดือนธันวาคมนี้ เรื่องกายภาพที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วจะสามารถ
แก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างไร
ขอฝากหน่วยงานเรื่องการอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้างต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงเรื่องการระบายน้ําให้มาก
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
-โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด” ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

๓๕
ณ สนามหน้ าศาลากลางจัง หวั ดนครราชสีมา เป็ นการฟื้ นฟู อนุ รักษ์สร้า งสรรค์ สืบทอดศิ ลปวัฒ นธรรมของจั งหวั ด
นครราชสีมา โดยเฉพาะส่งเสริมการใช้ผ้าไทย มรดกภูมิปัญญาของไทย
กิ จ กรรม การแสดงดนตรี ไ ทยจากโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑ และสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา การแสดงทางวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ ประมาณ ๔๐ ชุด การแสดงดนตรีไทยจากโรงเรียนบ้านบิ ง
อําเภอโชคชัย ซึ่งได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรี
ไทยพื้ น บ้ า น และการแสดงดนตรี ไทยจากโรงเรี ย นวั ด สระแก้ ว ซึ่ ง ปี ที่แ ล้ วได้ รั บโล่ พ ระราชทานสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแสดงดนตรี ไทยพื้ นบ้าน มีการแสดงโขนวงใหญ่จากวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ การแสดงลิเกของสมาคมลิเกจังหวัดนครราชสีมา และมีการรณรงค์เดินแบบ
ของส่วนราชการระดับจังหวัดและอําเภอ “หลานย่าโมนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น” ทุกวัน
กิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๕ รูป
ณ วัดอิสาน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบท
ตามกําลังศรัทธา
ประธาน : ขอเชิญส่วนราชการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ - แนวทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐและกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องที่ ๑ แนวทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐและกิจกรรมเดิน
รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎหมายได้กําหนดมิให้ผู้ใดจัดยานพาหนะเว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐ โดย กกต. ได้มีแนวทางปฏิบัติเป็นหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบว่าการจัดยานพาหนะต้องเป็น
หน่วยงานของรัฐ จัดในพื้นที่ที่มีความยากลําบาก หรือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ
หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิออกเสียงได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการร้องขอจาก
คณะกรรมการออกเสียงของแต่ละจังหวัดเป็นกรณีไป
จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี ค ณะกรรมการออกเสี ย ง โดย นายสุ ร พั น ธ์ ดิ ส สะมาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (ได้นําเรียนเป็นหนังสือให้ส่วนราชการทราบแล้ว)
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : กรณีนักศึกษา มทส. ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประมาณ ๒,๐๐๐ คน มทส. ก็ไม่สามารถใช้รถเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้นักศึกษาได้
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา : ต้องพิจารณาเรื่องความยากลําบากในการเดินทาง หากจะ
ดําเนินการต้องแจ้งมาทาง กกต. เพื่อนําเรียนให้คณะกรรมการออกเสียงพิจารณาเหตุผลว่ามีความยากลําบากในการ
เดินทางสมเหตุสมผลหรือไม่
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องที่ ๒ จากกรณีที่รัฐบาลต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์
ร่างรัฐ ธรรมนูญ ให้ กับพี่น้ องประชาชนได้ รับทราบอย่ างกว้ างขวาง หลัง จากได้ มีการจัด เวทีต ามภูมิภ าคต่ าง ๆ คื อ
กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และนครราชสีมา ได้รับแจ้งจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ขอให้ทาง กกต. และกระทรวงมหาดไทย จัดเวทีเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น จังหวัดนครราชสีมาจะจัดเวทีในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จะมีการจัดมวลชน
หรื อพี่ น้ องประชาชนประมาณ ๔๐๐ คน วิ ทยากร เป็ น กรรมการร่ า ง หรื อ ครู ก หรื อ สนช. ซึ่ ง อยู่ ระหว่ า งการ

๓๖
ประสานงาน ฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจะเชิญฝ่ายละ ๒ ท่าน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ดําเนินรายการ ได้ประสานกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดําเนินการ
จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีความสนใจเข้ารับฟังหรือสอบถามประเด็นต่าง ๆ ในวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
เรื่องที่ ๓ Big Day หลังจากที่มีการกําหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันลงประชามติ
ทาง กกต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติให้
มากที่สุด ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผู้บังคับการตํารวจภูธร ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด หอการค้าจังหวัด รวม ๕ ท่าน ได้มีการประชุมหารือว่าในภาพรวมของทั้งประเทศจะจัดกิจกรรม
Big Day พร้อมกันทั้งหมดในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา จะจัดในลักษณะการเดิน
รณรงค์ แต่จะมีความแตกต่า งจากจังหวัดอื่น ๆ ตรงที่มีการถ่ายทอดสดใน ๗ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา ปัตตานี แต่ลักษณะการถ่ายทอดเนื่องจากจะต้องมีการทํากิจกรรมพร้อมกันใน
เวลา ๐๙.๐๙ น. แต่โคราชเนื่องจากถ่ายทอดเป็นลักษณะสดแห้ง ต้องจัดกิจกรรมให้เรียบร้อยเพื่อบันทึกและตัดต่อ
ไปลงพร้อมกันในเวลา ๐๙.๐๙ น. จะเริ่มขบวน ๔ ขบวน คือ ขบวนที่ ๑ สนามกีฬาค่ายสุนารี ๒ บริเวณคูเมืองทหาร
ผ่านศึก ๓ วัดพระนารายณ์ ทุกขบวนเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. เดินมาพร้อมกันที่ลานย่าโม
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะกรรมการออกเสียงของจังหวัด และหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
เรื่ อ งที่ ๔ จากการประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในวั น ที่ ๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญทุกท่านไปใช้สิทธิออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธาน : ได้มีการเชิญผู้กํากับการสถานีตํารวจ สารวัตรใหญ่ นายอําเภอ มาประชุมเรื่องการดูแลเอกสารต่าง ๆ ที่
ทางราชการไปติดไว้ตามหน่วยออกเสียงต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา ผู้กํากับการ สารวัตรใหญ่ นายอําเภอ ที่ได้ดูแลด้วยความเรียบร้อย ขอฝากทุกส่วนราชการที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ
ก็ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่าป้ายหรือเอกสารประชาสัมพันธ์อยู่ในสภาพที่ล่อแหลม ชํารุ ด ลมพัดใกล้หลุ ด
ขอให้รีบแจ้งนายอําเภอเจ้าของพื้นที่ด้วย
ประเด็น ที่ ๒ หั วหน้า ส่ วนราชการ บุค ลากรในสั งกั ด คนในครอบครั ว ต้องไปช่ วยกั นใช้สิทธิออกเสี ย ง
๑๐๐% ขอให้ช่วยกันผลักดันไปใช้สิทธิออกเสียง แต่การที่จะไปออกเสียงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นเป็นดุลยพินิจ
และเป็นสิทธิของแต่ละท่าน หัวหน้าส่วนราชการต้องตามว่าคนในหน่วยงานไปออกเสียง ๑๐๐% หรือไม่ ได้แจ้งทาง
อําเภอว่าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภออยู่ปฏิบัติงานด้วย ฝากหัวหน้า ส่วน
ราชการที่มีส่วนราชการระดับอําเภอกําชับให้อยู่ปฏิบัติงานด้วย ขอให้ทุกท่านอย่าละเลยในการไปใช้สิทธิออกเสียง อย่า
เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญ เป็นหน้าที่ของข้าราชการในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย คือการไปใช้สิทธิออกเสียง เป็น
เรื่องต้องถือปฏิบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน : ขณะนี้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าบ้านแล้ว ในเอกสาร
จะบอกลําดับของผู้ไปใช้สิทธิ สถานที่ที่จะไปลงประชามติ และต้องกา ๒ ข้อ ข้างในเอกสารจะมีรายละเอียดให้ดู
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา : ได้แจกจุลสารซึ่งเป็นเอกสารแจ้งเจ้าบ้าน ในนั้นจะเห็นบัตร
ตัวอย่างระบุชัดเจน มี ๒ ประเด็น กับอีกเล่มหนึ่งคือคําถามน่ารู้ในการออกเสียงประชามติ เป็นความรู้ที่สามารถไปอ่าน
เพื่อทําความเข้าใจได้ง่าย ๆ เป็นคําถามที่มีคนถามบ่อย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ การจัดงานวันสตรีไทย “กิจกรรมรวมพลังสตรีลูกหลานย่าโม นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น
เทิดไท้ ๘๔ พรรษามหาราชินี”
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : กิจกรรมรวมพลังสตรีลูกหลานย่าโม นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น เทิดไท้ ๘๔ พรรษา
มหาราชินี จัดขึ้นในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

๓๗
กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรวมพลังสตรีจาก ๓๒ อําเภอ จากหน้าอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี มาที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕ ขบวน นําโดยกองดุริยางค์ทหารบกจากค่ายสุรนารี
พิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะ มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น การเดินแบบจากองค์กรสตรี ๓๒ อําเภอ
การรําอวยพร จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ การแสดงรําโทนจากอําเภอขามสะแกแสง และกิจกรรมสังสรรค์
ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา การแต่งกายผ้าไทยโทนสีฟ้า
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔

- การแข่งขัน “เอสเอ็มเอ็ม” วอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน ๑๙ ปี-เอสโคล่า

ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๘
- การจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นเฉลิมฉลองท้าวสุรนารี ๑๙๐ ปี
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : ขณะนี้การแข่งขันได้ดําเนินมาถึงรอบก่อน
รองชนะเลิศ และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมชม
ร่วมเชียร์นักกีฬา โดยคาดว่าไทยจะเข้ารอบไปพบกับจีน
กีฬาที่ต่อจากรายการนี้ คือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี ๒๐๑๖ ระหว่างวันที่ ๕ –
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนักกีฬาสังกัดจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๓ คน คือ กีฬามวย นายวุฒิชัย มาสุข
รุ่น ๖๔ กิโลกรัม เป็นแชมป์เอเชียคนล่าสุด และกีฬายกน้ําหนักมีนักกีฬา ๒ คน คือ นายสินธุ์เพ็ชร กวยทอง รุ่น ๕๖
กิโล และนายจัตุภูมิ ชินวงศ์
- การจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นเฉลิมฉลองท้าวสุรนารี ๑๙๐ ปี
คณะกรรมการกี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ม ติ กํ า หนดพิ ธี เ ททอง นํ า ฤกษ์
พระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ๑๙๐ ปี ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี โดยมีเกจิอาจารย์ ๙ ท่าน คือ หลวงพ่อใหญ่ วัดสุทธจินดา หลวงปู่บุญ วัดปอแดง หลวงพ่อเกิด วัดหนองยาง
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ หลวงพ่ อทองดี วั ดโนนลอย หลวงพ่อชั ยยศ วัดประชานิมิต ร
หลวงพ่อทอง วัดพระบาทน้ําพุเขายายหอม พระอาจารย์ป๋อง วัดสมานมิตร
ศูนย์ประสานงานเช่าบูชาพระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นเฉลิมฉลองท้าวสุรนารี
๑๙๐ ปี ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
โทรศัพท์ 044-341300
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ ตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔
- แจ้งเปลี่ยนแปลงการปรับระดับหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

๓๘

ที่ประชุม : รับทราบ

๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หมู่ ๗ บ้านศาลาดิน ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ หมู่ ๖ บ้านหนองหัวแหวน ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน : ตามที่ได้มีโครงการจัดทําคลิปวีดีโอแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มี ๙๙ คลิป ขณะนี้คลิปที่มี
คนเข้าไปดูมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา “พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา รองลงมา คือ “ทุ่งบัวแดง
บ้านเหลื่อม” โดยโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อําเภอวังน้ําเขียว “ท่องเที่ยวอําเภอวังน้ําเขียว” อบจ.นครราชสีมา
“ปั่นไปไหว้” เทศบาลตําบลท่าช้าง “ท่องเที่ยวเทศบาลตําบลท่าช้าง” อําเภอต่าง ๆ สถานีตํารวจภูธร และขอฝากให้
ทําอีกหน่วยละคลิปแล้วนําลง Youtube เพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าไปชมได้รู้จักและมาท่องเทียวจังหวัดนครราชสีมา
มีคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขณะนี้ทั้งหมด ๙๙ คลิป จึงขอเชิญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา :
หน่วยงานและผู้ที่สนใจส่งคลิปเข้ามาอีก และจะปิดรับคลิปประมาณกลางเดือนกันยายน และสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะมอบรางวัลให้กับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา : ด้วยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ
ศาลเยาวชนจั งหวัดนครราชสีมา และศูน ย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัด นครราชสีมา จัดโครงการ
บรรพชาสามเณร ๘๓ รูป เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๗ รอบ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๘๖ พรรษา
กําหนดบรรพชาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อําเภอปักธงชัย
จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยมี เ ด็ ก และเยาวชนในความดู แ ลของศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ กและเยาวชนเขต ๓ จั ง หวั ด
นครราชสีมา จํานวน ๘๓ คน เข้าบรรพชา จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา รูปละ ๑,๕๐๐
บาท หรือตามกําลังศรัทธา การบริจาคสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : โครงการน้ําพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม มีการแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ๖ ราย ลูกกตัญญู ๑ ราย มีการ
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประมาณ ๔๕ ซุ้ม การแต่งกายโทนสีฟ้า
สวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงานจั งหวัด นครราชสี มา : สื บเนื่ องจากเมื่ อวั นที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กระทรวง
แรงงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและกําหนดยุทธศาสตร์ขับเคลี่อนงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ หรือ Safety Thailand โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการ
ทํางาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทํางานและประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดขึ้นอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการกําหนดแผนดําเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นจะดําเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถึงเดือนพฤศจิ กายน ๒๕๕๙ โดยได้ มีการจั ดทํ าแผนบู รณาการความร่ วมมือกั บส่ วนราชการดั งกล่า วในด้า นความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย ๓ ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง ด้านอัคคีภัย ด้านสารเคมี ซึ่งแต่ละด้าน

๓๙
จะดําเนินการในมิติ ๓ มิติคือ มิติการส่งเสริม มิติการกํากับดูแล มิติการมีส่วนร่วมของประชาชน สําหรับรายละเอียด
โครงการและกิจกรรมนั้นจะได้แจ้งประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ต่อไป
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่ : ในส่วนของเรือนจําปัจจุบันทุกเรือนจําก็มีการเข้มงวดกวดขันเป็นอย่างมาก
และเมื่อมีนักโทษพ้นโทษออกมาก็เป็นการคืนคนดีสู่สังคม ขอความร่วมมือเป็นหูเป็นตาและหากมีข่าวอะไรขอให้แจ้ง
ที่ผู้บัญชาการเรือนจําโดยตรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน) :
-เรื่องการอํานวยความสะดวกให้คนงานที่จะไปลงประชามติของอําเภอโนนไทย ฝากทาง
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ
-เรื่ อ งเงิ น ช่ ว ยเหลื อ อชก. ของเกษตรกร ซึ่ ง ได้ ผ่ า นมติ จ ากอํ า เภอและจั ง หวั ด แล้ ว
ขณะนี้ราษฎรยังไม่ได้เงิน ฝากทางสํานักงานเกษตรและสหกรณ์ช่วยเร่งรัดให้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

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

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

