รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม 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

นายกสิณ

นวลโคกสูง

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นางปิยะฉัตร

อินสว่าง

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕

๑๑

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๒

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๓

นายอนุรักษ์

บุญนิธิ

หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๔

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๕

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๖

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๗

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๘

นายบรรชัย

แถวไธสง

แทน นายอําเภอพิมาย

๑๙

นายสุรพล

แข็งขัน

แทน นายอําเภอโนนสูง

๒
๒๐

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒๑

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๒

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๓

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๔

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

๒๕

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๖

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๗

นายปรัชญา

เปปะตัง

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๘

นางสาวสมหมาย

ทุ่งกลาง

แทน นายอําเภอคง

๒๙

นายบัญญัติ

คุปมุณี

แทน นายอําเภอชุมพวง

๓๐

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓๑

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๒

นายประดับ

พิมพ์เสน

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๓

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๔

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๕

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๖

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๗

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๘

นายสมพงษ์

หมั่นสพ

แทน นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๙

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๔๐

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๑

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๔๒

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๓

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๓
๔๔

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๔๕

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๖

นายชิงชัย

โชติแสดง

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๗

นายสันติ

ศรอารา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๘

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๙

นายไตรรัตน์

ศิริพันธุ์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๕๐

นายปณัฐ

พิสิฐปริวรรต

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๕๑

พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๕๒

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๓

นางสาวจันทร์จิรา

หวังวรวัฒนากุล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๔

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๕

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๖

นายเกียรติศักดิ์

สุขสาคร

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๗

นางสุดารัตน์

ภู่พันธ์

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๘

นางสุกรี

วุยแก้ว

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

๕๙

นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๖๐

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๔
๖๑

นางสาวปาริชาติ

คุณาสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๖๒

นายพันธุ์ศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖๓

นางช่อเพชร

สุวรรณะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๔

นางพนมพร

คล้ายสงคราม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

๖๕

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๖

นางสุวรีย์

พาพิทักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๗

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

๖๘

นางสาวคณิสสร

ยอดประทุม

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖๙

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

๗๐

นายวิรัส

วัฒนพิทักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๗๑

พล.ต.ต. ฐากูร

นัทธีศรี

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๗๒

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๗๓

พ.ต.ต. มณฑล

หงษ์กลาง

แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๗๔

พ.ต.ท. ยุทธพงษ์

รอดนวล

แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่

๗๕

พ.ต.ท. เดโช

เพ็งเหลือง

แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย

๗๖

พ.ต.ท. ชูศักดิ์

หล่อแสง

แทน ผกก.สภ.ปากช่อง

๗๗

พ.ต.ท. วรวุฒิ

เล็กสุนทร

แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๘

พ.ต.ท. ถิรวุฒิ

พิสุทธิ์เศรษฐิศิริ

แทน ผกก.สภ.ครบุรี

๗๙

พ.ต.ท. รัตนพล

ธูปแก้ว

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๘๐

พ.ต.ท. พิสิทธิ์

ตั้งสิริเสถียร

แทน ผกก.สภ.จักราช

๘๑

พ.ต.ท. ธวัชชัย

สร้อยสวัสดิ์

แทน ผกก.สภ.ประทาย

๕
๘๒

พ.ต.ท. สัญชัย

พิสัยยันต์

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๘๓

พ.ต.ท. สุทัศน์

ชัยมงคล

แทน ผกก.สภ.โนนสูง

๘๔

พ.ต.ท. สุรัตน์

หงส์ชู

แทน ผกก.สภ.คง

๘๕

พ.ต.ท. กิตติพงษ์

ถนอมสิน

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๘๖

พ.ต.ท. อมร

บัวล้อมใบ

แทน ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๗

พ.ต.ท. อรุณศักดิ์

วรรณโกษิตย์

แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๘

พ.ต.ท. อธิภัทร

ดาทวี

แทน ผกก.สภ.พิมาย

๘๙

พ.ต.ท. สุพจน์

ศรีโชค

แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๙๐

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๙๑

พ.ต.ท. มนัส

ชมเชย

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๙๒

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๙๓

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๙๔

พ.ต.ท. นนท์ธวัช

พงศ์เลิศโกศล

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๙๕

พ.ต.ท. ศิลปะ

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๙๖

พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์

อินทรีไย

แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๗

พ.ต.ท. ประกอบ

เอื้อกลาง

แทน ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๘

พ.ต.อ. ภัทรพล

เหล่าเปี่ยม

ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๙

พ.ต.อ. นิรันดร์

คู่พิทักษ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๑๐๐ พ.ต.ท. วิทยา

พงษ์ไพบุญ

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๑๐๑ พ.ต.ท. พศวีร์

นักฟ้อน

แทน ผกก.สภ.พระทองคํา

๑๐๒ พ.ต.ท. ควรคิด

ชวนจิต

แทน ผกก.สภ.สีดา

๑๐๓ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๑๐๔ พ.ต.ท. คเชนท์

เสตุปุตตะ

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๑๐๕ พ.ต.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๖
๑๐๖ พ.ต.ท. อรพล

โคตรโนนนอก

แทน ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

๑๐๗ พ.ต.ท. จรัญ

พันกระโทก

แทน ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

๑๐๘ พ.ต.ท. สมพงษ์

รัตนแมนสรวง

แทน ผกก.สภ.มะเริง

๑๐๙ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๐ นายอํานวย

เขื่นสันเทียะ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๑๑ นายวี

จารุรักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๓ นายสุวิทย์

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๔ นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๕ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๖ นางผกาทิพย์

สิงห์คํา

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๗ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๘ นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๙ นายบรรจง

กิติรัตนตระการ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นม.

๑๒๐ นางเรณู

เนินทอง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๒

นางศิริพร

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๑

นางนงลักษณ์

ชัยชูมินทร์

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๒๒

ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

๑๒๓

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๒๔

นางสาวสรวีย์

สมใจ

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๗
๑๒๕

ดร.ไสว

กันนุลา

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒๖

ผศ.วิชยุทธ

จันทะรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒๗

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงจังหวัดนครราชสีมา

๑๒๘

นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๙

นายเผด็จศึก

โชติกลาง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๓๐

นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๓๑

นายสุเทพ

พวงเกาะ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๓๒

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๓๓

นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๓๔

นายดิลก

ศิรินาคดิลก

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗

๑๓๕

นางสาวพินิจ

กรินท์ธัญญกิจ

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

๑๓๖

นายประพรรณ์

ขามโนนวัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๗

นายสุชาติ

จําปาโพธิ์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๘

นายยิ่งยง

ตุรงค์ดํารงศิลป์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๙

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๔๐

นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๔๑

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๔๒

นางอรุณี

อารี

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

๘
๑๔๓

นายชนุตร์

พัฒนโพธิ์วัชร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๔๔

นาย ส.จิระศักดิ์

คชินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัยนครราชสีมา

๑๔๕

นางสุพิชฌาช์

โสแก้ว

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๖

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๔๗

นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔๘

นางรมิดา

จงหมื่นไวย์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๔๙

นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๕๐

นายวิฑูร

นรารัตน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๕๑

นายรัฐพล

จันทร์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๕๒

นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๕๓

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔

นางศิริเพ็ญ

แก้วดี

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๕

นางกันยา

แต้เจริญวัชระกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๕๖

นางชุติมา

จันทร์เทศ

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕๗

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๘

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๙

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๐

นายสุเทพ

สุวรรณศรี

แทน หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖๑

นางผ่องศรี

สิงหมารศรี

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๒

นายบุญถิ่น

เดชสูงเนิน

รก.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓

นายอมรศักดิ์

พันธุรักษ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๙
๑๖๔

นายวัชระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๖๕

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๖

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๗

นายเจริญ

อุดมการณ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๖๘

นายพิพัฒน์

นิ่มเจริญนิยม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๙

นายโอฬาร

ทองศรี

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๐

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๗๑

นายสาคร

หวังกลุ่มกลาง

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๗๒

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๓

นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๗๔

นายนิพนธ์

บุญมี

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๕

นางกาญจิฎาภา

วีระภักดีสุข

แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๗๖

นายเดชา

อยู่ภักดี

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๗

นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๘

นายอานนท์

เพิ่มอุดม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๙

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๘๐

นางพัฒนี

สุนามะ

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

๑๘๑

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๘๒

นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๘๓

นางสาวนงนุช

ดีแท้

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา

๑๘๔

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๐
๑๘๕

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๖

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
นครราชสีมา

๑๘๗

นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

๑๘๘

นายณรงค์

พลบูรณ์ศรี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

๑๘๙

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

กระทรวงการคลัง
๑๙๐

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๙๑

นางสาวพักต์บวร

ทองฉลวยรัตน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๙๒

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๓

นางขณิฏฐา

อินทร์อิ่ม

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๙๔

นายไพโรจน์

เจือประทุม

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๙๕

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๖

นางศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๗

นายสมปอง

ไชยโย

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๘

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๙

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๒๐๐

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๒๐๑

นายสุรเชษฐ

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

๒๐๒

นายอนันต์

อ่อนแสน

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๒๐๓

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๑
๒๐๔

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๕

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๐๖

นายชิตพล

เหล่าอับ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๗

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๙

นางสาวปิยวรรณ

ผดุงชาติ

แทน หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๑๐

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑

นางอรวรรณ

กอบวิทยา

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
๒๑๒

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๓

นางญาสินี

สยุมภูรุจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๑๔

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕

นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๖

นางไพรินทร์

เสียนขุนทด

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๗

นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๘

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๙

นายคําพอง

สุดวงงาม

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๑๒
๒๒๐

นางสาวทัศน์วรรณ

เกษมอมร

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑

นายสุนทร

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

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

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑

นางอรพินทร์

ฤทธิ์ไธสง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๓๒ นายธงชัย

แสงทวีสุข

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๓๓ นางสาวกุลฉัตร

เถียรชนํา

แทน ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๒๓๔ นางสาวกุลฉัตร

เถียรชนํา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๕ นางสาวปริยากร

สุนันทมา

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๓
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๖ นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๗ นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๘ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

๒๓๙ นายสหชาติ

ขําสุทัศน์

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ ๗

๒๔๐ นายเอกพงษ์

จิรไธสง

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๔๑ นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๔๒ นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๔๓ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๔% นายสมัย

สีโท

หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๔๕ นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๔๖ นายสุพจ

บุปผาพรมราช

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๗ นายสมเกียรติ

อินทรสถิต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๔๘ นายชัชชน

สุดกระโทก

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๙ นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๕๐ นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๑ นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

๒๕๒ นางสาวเจษฎา

นาคบํารุงศรี

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๕๓ นางสาวรัตนสิริ

เลิศอมรวรนิช

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๔ นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๕๕ นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๖ นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

๑๔
๒๕๗

เรือโท อนันต์

บุตรทา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๕๘ นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๙ นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๖๐ นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๑ นางสาวศิริลักษณ์

เพียกขุนทด

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๒ นางสาวศิริลักษณ์

เพียกขุนทด

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๖๓ นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

รัตนโสภา

ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
นางสุภาวดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๖๔ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๕ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๖๖ นายกิติพัฒน์

ไชยศิริ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๖๗ นายกิติพัฒน์

ไชยศิริ

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

๒

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๔

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๖

นางอินทิรา

เงินเกิด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา

๑๕
ผู้ไม่มาประชุม
๑
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

ติดราชการ

๒

นายอําเภอบัวใหญ่

ติดราชการ

๓

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔

ผกก.ฝสส.๔สส.

ติดราชการ

๕

ผกก.สภ.โชคชัย

ติดราชการ

๖

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๗

สว.กก.๒บค.ส.๑

ติดราชการ

๗

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

๘

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๙

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว ติดราชการ

๑๐

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง ติดราชการ

๑๑

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๒

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ติดราชการ

๑๓

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๕

ติดราชการ

๑๔

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๕

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๑๗

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๘

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๑๙

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๑๖
๒๓

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๒๔

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๒๙

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๐

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๒

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๖

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา (กฟฝ)

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๓๘

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๙

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

ติดราชการ

๔๐

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๔๕

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๔๗

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๔๘

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๔๙

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๕๑

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๕๓

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๕๕

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๕๗

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๘

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๐

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๖๑

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๒

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๖๓

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

๑๘
 พิธีมอบโล่สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๙ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
: สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจําปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านบิง อําเภอโชคชัย
๒) ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อําเภอเมืองนครราชสีมา
ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านบิง อําเภอโชคชัย ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้าน
ดนตรี ไ ทยและดนตรี พื้ น บ้ า น ประจํ า ปี ๒๕๕๙ ระดั บ ภาค เข้ า รั บ รางวั ล ถ้ ว ยพระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
: ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทละ ๑ คน
๑) ประเภทผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ พระครูโกสุมวโรปการ เจ้าอาวาสวัดสระตอง
อําเภอโนนไทย
๒) ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นางทัศนีย์ อุปมายันต์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม อําเภอชุมพวง
๓) ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา พิธีกรผู้ดําเนินรายการทาง
เคเบิลทีวี อําเภอเมืองนครราชสีมา
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้รับคัดเลือกในระดับประเทศ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ ประเภทผู้ใช้
ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
: มอบเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์”
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยว่า นายปฏิพล
ชํานาญกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เก็บเงินได้และนําส่งคืนเจ้าของ จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ ขณะที่ไปบรรเลงดนตรีไทยในงานฌาปนกิจศพ ณ วัดกลาง อําเภอปักธงชัย เพื่อเป็นตัวอย่าง และสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีด้านความซื่อสัตว์ จึงมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายปฏิพล ชํานาญกลาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่อําเภอที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจํานวนมาก
ของจังหวัดนครราชสีมา (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา)
: การมอบโล่เกียรติยศเป็นกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้
ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากบุคคล หน่วยงานทุกภาคส่วนของแต่ละจังหวัดในการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจํานวนมาก โดยตั้งเป้าหมายของผู้ออกมาใช้สิทธิ
ให้มากที่สุดของผู้มีสิทธิในแต่ละจังหวัด โครงการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้
๖๕ ล้าน บานสะพรั่งประจําจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน และการออกเสียงประชามติได้
เสร็จสิ้นลงแล้ว จังหวัดนครราชสีมามีผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงจํานวนร้อยละ ๖๐.๕๑ ของผู้มีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็น
การออกมาใช้สิทธิออกเสียงมากกว่าการออกเสียงประชามติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทําให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับโล่
รางวัลผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติสูงสุดเป็นอันดับสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอําเภอที่มียอดผู้
ออกมาใช้สิทธิจํานวนมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่ง ประจําจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับโล่เกียรติยศเพื่อยกย่องชมเชย และขอบคุณที่ทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนขับเคลื่อนภารกิจการออกเสียงประชามติจนสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง

๑๙
กลุ่มที่ ๑ ประชากร ตั้งแต่ ๑๑๐,๐๐๑ คน ขึ้นไป
อันดับที่ ๑ อําเภอปักธงชัย ร้อยละ ๖๔.๕๖
อันดับที่ ๒ อําเภอด่านขุนทด ร้อยละ ๖๑.๘๒
อันดับที่ ๓ อําเภอเมืองนครราชสีมา ร้อยละ ๖๑.๔๕
กลุ่มที่ ๒ ประชากร ตั้งแต่ ๘๐,๐๐๑ คน ไม่เกิน ๑๑๐,๐๐๐ คน
อันดับที่ ๑ อําเภอโชคชัย ร้อยละ ๖๙.๗๗
อันดับที่ ๒ อําเภอสูงเนิน ร้อยละ ๖๓.๗๓
อันดับที่ ๓ อําเภอครบุรี ร้อยละ ๖๓.๖๓
กลุ่มที่ ๓ ประชากร ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ คน ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ คน
อันดับที่ ๑ อําเภอหนองบุญมาก ร้อยละ ๖๔.๘๕
อันดับที่ ๒ อําเภอโนนไทย ร้อยละ ๖๓.๗๖
อันดับที่ ๓ อําเภอจักราช ร้อยละ ๖๒.๒๑
กลุ่มที่ ๔ ประชากร ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ คน
อันดับที่ ๑ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ ๗๑.๔๓
อันดับที่ ๒ อําเภอขามทะเลสอ ร้อยละ ๗๐.๓๑
อันดับที่ ๓ อําเภอเทพารักษ์ ร้อยละ ๖๓.๘๕
 พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
-บ้านหนองหอย หมู่ ๑ ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา
๒) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น
-ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ตําบลลุงเขว้า) อําเภอหนองบุญมาก
๓) กลุ่ม/องค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองม้า หมู่ ๔ ตําบลมะค่า อําเภอโนนสูง
๔) ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่น
-ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่น ประเภทชาย ได้แก่ นายประทิน ถาดกระโทก
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมาก
-ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่น ประเภทหญิง ได้แก่ นางมณีรัตน์ เพชรเลิศ
ตําบลห้วยแคน อําเภอห้วยแถลง
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา)
: ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ “เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ” เพื่อให้การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
เป็นไปตามเป้าหมาย ลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา เด็กพิการทุกคนเข้าถึงบริการที่ครบทุกด้าน เด็กพิการทุกคน
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญอยู่ที่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัด

๒๐
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในจังหวัดนครราชสีมา จึงมอบเกียรติให้กับหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประจําอําเภอ ดังต่อไปนี้
๑)เทศบาลตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย ๒)เทศบาลตําบลหนองหัวแรด อําเภอหนองบุญมาก
๓)เทศบาลตําบลเมืองคง อําเภอคง ๔)เทศบาลตําบลด่านขุนทด ๕) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง
๖)องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ๗)องค์การบริหารส่วนตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว
๘)องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกุ ด จิ ก อํ า เภอสู ง เนิ น ๙)องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบึ ง พะไล อํ า เภอแก้ ง สนามนาง
๑๐)โรงพยาบาลบัวลาย อําเภอบัวลาย ๑๑)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านใหม่ อําเภอโนนสูง ๑๒)โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองโสมง ๑๓)โรงเรียนเมืองยางคุรุราษฎร์อุทิศ อําเภอเมืองยาง ๑๔)โรงเรียนบ้านอ้อประชา
สามัคคี อําเภอลําทะเมนชัย ๑๕)โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ําฉ่าสามัคคี อําเภอขามทะเลสอ ๑๖)โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
อําเภอชุมพวง ๑๗)โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อําเภอปักธงชัย ๑๘)โรงเรียนบ้านหนองเข้-หนองตูม อําเภอเสิงสาง
๑๙)องค์การบริหารส่วนตําบลนางรํา อําเภอประทาย ๒๐)โรงเรียนบ้านพฤกษ์ อําเภอจักราช ๒๑)โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
อําภอห้วยแถลง ๒๒)โรงเรียนบ้านแชะ อําเภอครบุรี ๒๓) โรงเรียนบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม ๒๔)นิคมสร้าง
ตนเองพิมาย อําเภอพิมาย ๒๕)ชุมชนโคกสูงตะวันออก อําเภอบัวใหญ่ ๒๖)โรงเรียนบ้านหนุก อําเภอขามสะแกแสง
๒๗)โรงเรี ย นสระพระขมาดไพร อํ า เภอพระทองคํ า ๒๘)อาคารเอนกประสงค์ วัด เทพสถิ ต อํ า เภอปากช่ อง ๒๙)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ ๓๐) โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อําเภอโชคชัย
 พิธีมอบรางวัลการประกวดคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลดีเด่น ระดับจังหวัด
ปี ๒๕๕๙ และการประกวดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
: สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการประกวดคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตร
ประจําตําบลดีเด่น เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ
เพื่อเป็นเกียติประวัติและขวัญกําลังใจ จึงมอบโล่รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) นักส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลดีเด่น นางสุภาภรณ์ ชัยจันทึก นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอพระทองคํา
๒) เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพทํานา ได้แก่ นายสิงห์ทอง แก้วเพ็ชรมะดัน หมู่ ๖ ตําบลลํามูล
อําเภอโนนสูง
๓) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน ได้แก่ นายชยพล กลมกล่อม หมู่ ๑๙
ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง
๔) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่ ได้แก่ นางสําราญ จิรศักดิ์ หมู่ ๒๑ ตําบลวังกระทะ
อําเภอปากช่อง
๕) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําไร่นาสวนผสม นางจีนเดีย ศรียางนอก หมู่ ๙ ตําบลด่านช้าง
อําเภอบัวใหญ่
๖) ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น นายธนาวัฒน์ เที่ยงขันธ์ โรงเรียนบ้านพะงาด ตําบลท่าลาด
อําเภอชุมพวง
๗) สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ ด.ช. พีรดนย์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านพะงาด
ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง
๘) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านพะงาด ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง
๙) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเม็ก หมู่ ๙ ตําบลหนองเม็ก
หมู่ ๙ ตําบลด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่
๑๐) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชนดีเด่น (ข้าวหอมมะลิ) ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสายออ
ตําบลสายออ อําเภอโนนไทย

๒๑
 พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการดําเนินงานป้องกันเด็ก ๐-๕ ปี จมน้ําเสียชีวิต จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา )
: ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยพื้นที่ ๓๒ อําเภอ และเป็นพื้นที่ภาคเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ มีแหล่งน้ําธรรมชาติ เขื่อนกักเก็บน้ํา ลําคลอง บ่อที่เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขุดเพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตรเป็นจํานวนมาก และในแต่ละปีจะมีเด็กจมน้ําเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ข้อมูลปี ๒๕๔๔๒๕๔๗ พบว่ามีเด็กจมน้ําเสียชีวิตปีละกว่า ๔๐ ราย ในปี ๒๕๕๖๗-๒๕๕๘ มีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําเสียชีวิต
อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน มูลนิธิ ท้องถิ่น ภาคการศึกษา และสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่การ
อบรมเด็กอายุ ๖-๑๕ ปี ในหลักสูตรการว่ายน้ําเอาชีวิตรอด ตะโกน-โยน-ยืน-CPR การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงในพื้นที่
การคืนข้อมูลให้ชุมชนในการตระหนักป้องกัน การสร้างกระแสการป้องกันผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการอบรมครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งในการเฝ้าระวังเด็กเล็กจมน้ําเสียชีวิต ส่งผลให้การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิต ๒๘ ราย คิดเป็นอัตรา ๕.๕๙/แสนประชากร ต่ํากว่าระดับที่กระทรวงกําหนด
กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบรางวั ลหน่วยงานที่มีผลการดํ าเนิน งานยอดเยี่ ยมให้ จังหวั ด
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจึงได้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่หน่วยงานดังนี้
๑) จังหวัดผลงานเด่น ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
๒) บุคคลผลงานเด่นยอดเยี่ยม ได้แก่ นางกาญจนา ประดับลาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
๓) รางวัลชนะเลิศระดับทอง ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ได้แก่ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง
๔) รางวัลชนะเลิศระดับเงิน ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ได้แก่ ทีมฉลามประทาย
๕) รางวัลผู้ก่อการดีกิตติมศักดิ์ ระดับทอง ผู้สนับสนุนการป้องกันเด็กจมน้ําอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ ทีมกู้ภัย ฮุก ๓๑ จังหวัดนครราชสีมา
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
: ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายลดการใช้โฟม และขอความร่วมมือ
ส่วนราชการร่วมรณรงค์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารโดยเริ่มต้นที่สํานักงาน “สํานักงานปลอดโฟม” เนื่องจากมีข้อมูลทาง
วิชาการว่าปัจจุบันมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะถุงพลาสติกและโฟม เป็นขยะที่คงทนต่อแรงอัดสูง กําจัด
ได้ยาก และเมื่อนํามาบรรจุอาหารที่ร้อนจัดจะเกิดปฏิกิริยาทําให้สารอันตรายแตกตัว เกิดโทษกับร่างกาย รวมทั้งเป็น
สารก่อมะเร็ง ดังนั้นเพื่อรณรงค์อย่างจริงจัง จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้ช่วยรณรงค์ ลด เลิก ใช้โฟม ให้ใช้ปิ่นโต
บรรจุอาหาร ในการซื้ออาหารมารับประทานที่สํานักงาน สร้างค่านิยม เป็นกําลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลาน
ชาวโคราช โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนคราชสีมาได้สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา โดยนําปิ่นโตจํานวน ๑๐ เถา เพื่อจับรางวัลและมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๑๐ ท่าน
 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
(โดย นายกิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา)
: การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ และการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจําปี ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมาได้ไปรับธงในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไฟพระฤกษ์ในการแข่งขันกีฬา จะมีการแข่งขัน
ที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด ๓๕ ชนิดกีฬา หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในนามของจังหวัด
นครราชสีมา จะมีการเตรียมพร้อมรองรับนักเรียน นักศึกษาที่จะมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาในช่วงการแข่งขัน และ
คาดว่าจะมีกีฬาสาธิตเพิ่มเข้ามาขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสมาคม เนื่องจากกรมพลศึกษา รับผิดชอบเรื่องกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน มีกีฬาทั้งหมดที่จดทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ๗๗ สมาคม
วันนี้จะมีการสํารวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมในจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุมเตรียม
จัดการแข่งขัน ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา รวมไปถึงเรื่องการรักษาความ
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ปลอดภัย แพทย์ พยาบาล ที่พัก อาหาร การจราจร เรื่องการเตรียมการเป็นเจ้าภาพ จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่
ได้สร้างนักกี ฬาระดับโอลิ มปิกหลายคน ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้ได้เป็ นตัวอย่างที่ดี เป็นไอดอลของเยาวชนที่จะมาเยือน
จังหวัดนครราชสีมา
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ กรมพลศึกษาดูแลนักเรียนผู้พิการ เพื่อให้ได้รับ
ความเสมอภาคและหาโอกาสให้เด็กพิการได้แสดงออกเรื่องของกีฬา และในวันนี้นักกีฬาคนพิการของประเทศไทยจะ
เดินทางไปที่ ริโอ เดอ จาเนโร ในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรง
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทุกครั้งที่ผ่านมา และเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้ พระองค์ท่านก็จะเสด็จมา
ที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีการเข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ และจะอัญเชิญมาประดิษฐานที่จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเตรียมการพิธีเปิด กรมพลศึกษามีแนวคิดอยากจะนําทั้ง ๒ กีฬา มารวมกัน เพื่อยกระดับกีฬานักเรียนคนพิการให้
เสมอภาค เพราะนักกีฬาคนพิการก็ต้องการกําลังใจในการเข้าชมเข้าเชียร์ ยังเป็นเพียงแนวคิดแต่หากทําได้จังหวัด
นครราชสีมาจะเป็นแห่งแรกในการดําเนินการ ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากสํานักพระราชวังเรื่องไฟพระฤกษ์
ในนามกรมพลศึ กษา กระทรวงการท่องเที่ ย วและกี ฬ า ขอฝากการแข่ ง ขั นกี ฬ านั กเรี ย น
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ ประจําปี ๒๕๖๐ “ย่าโมเกมส์” และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจําปี
๒๕๖๐ “โคราชเกมส์” ในครั้งนี้ด้วย
กรมพลศึกษาได้ให้เกียรติจังหวัดนครราชสีมาในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และชาวจังหวัด
ประธาน :
นครราชสีมาจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพและดูแลนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนการอํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 สิงหาคม ที่ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 3 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา
พลตํารวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผล
กวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 11 - 30 กรกฎาคม 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบตํารวจภูธรภาค 3 เพื่อป้องการ
กระทําความผิดร้ายแรงหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และยาเสพติดให้โทษ ก่อนออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม ๒๕๕๙
-วันที่ 3 สิงหาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
รองผู้ ว่าราชการจังหวั ดนครราชสี มา เป็นประธานเปิดโครงการเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกั บร่า ง
รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคําถามเพิ่มเติม ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 3 สิงหาคม ที่พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตรีสมชาย เพ็งกรูด รอง
แม่ ทัพภาคที่ 2 เป็น ประธานในพิธีปิด การอบรมและมอบประกาศนี ยบั ต รแก่ทหารที่ผ่านการอบรมโครงการค่ า ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 100 นาย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการเกณฑ์เข้ามาเป็นทหารกองประจําการ ซึ่งเป็นผู้เสพยา
เสพติด ปรับกระบวนการคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
-วันที่ 3 สิงหาคม ที่โรงเรียนบ้านหนองตาด ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา นายสมหมาย
วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชา
นุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทั้งนําบริการ
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมโครงการ
-วันที่ 4 สิงหาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา นายธีรวัฒน์ ธีระโรจน์วิทย์
กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้
สิทธิออกเสียงประชามติกิจกรรมการเดินรณรงค์ Big Day ของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง
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-วันที่ 4 สิงหาคม ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมืองนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจําปี 2559 สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกฉียงเหนือ ในหัวข้อการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานสาธารณสุข และ อสม. ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสานกว่า 500 คน
-วันที่ 4 สิงหาคม ที่โรงแรมสบายโฮเต็ลโคราช จ.นครราชสีมา นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดอบรมโครงการการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติ ที่มีต่อการ
สนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นําชุมชน มีผู้นําท้องถิ่นทั้ง 32 อําเภอในจังหวัดนครราชสีมา เข้าอบรมทั้งสิ้น 89 คน
-วันที่ 8 สิงหาคม ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการน้ําพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค ประจําปี 2559
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 9 สิงหาคม พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12
สิงหาคม 2559 ซึ่งกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.00 น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายสมหมาย วิเชียรฉันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
12 สิงหาคม 2559
-วันที่ 12 สิงหาคม เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําเหล่าข้าราชการ ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า
ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 85 รูป เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12
สิงหาคม 2559 จากนั้นเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นําเหล่าข้าราชการทําพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนคราชสีมา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
-วันที่ 16 สิงหาคม ที่โรงเรียนบ้านวังกระสวย ม.2 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายวิเชียร
จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ประธานเปิ ด โครงการสร้ า งเสริ มความจงรั กภั ก ดี ต่ อสถาบั น
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ
ของภาครัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชนในทุกๆด้าน
-วันที่ 16 สิงหาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทประชารัฐสามัคคี
นครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีสุข โดยการทํางานใน
รูปแบบของการสานพลังประชารัฐ ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
-วันที่ 18 สิงหาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระธรรมโสภณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธี
เททองนําฤกษ์ พระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นแพ้ไม่เป็น ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ครบรอบ 190 ปี เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้มีไว้สักการะบูชา รวมทั้งเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา ในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
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-วันที่ 19 สิงหาคม ที่ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการที่ 14 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สิบชนะ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจราชการตามกําหนดการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมหารือข้อ
ราชการ และรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 23 สิงหาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายณฤทธิ์
บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
เนื่ องในวั นรพี เพื่ อเป็น การน้ อมรํา ลึ กในพระมหากรุ ณาธิคุ ณของ พระเจ้า บรมวงศ์ เธอ พระองค์ เ จ้ ารพี พัฒนศั กดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเผยแพร่กฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชน โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สําคัญ ตลอดจนให้ความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น
-วันที่ 24 สิงหาคม ที่โรงเรียนบ้านหนองคอม ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ การของรั ฐ ได้ สะดวก รวดเร็ ว เป็ น การสร้ า งความสั มพั น ธ์ อัน ดี ร ะหว่ า งส่ วนราชการ
หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่
-วันที่ 28 สิงหาคม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด
กิจกรรม 1984 ทําดีเพื่อแม่ พร้อมปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน 1,984 คน และปลูกต้นไม้จํานวน 1,984 ต้น ที่บริเวณ
ริมบึงหัวทะเล หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลหัวทะเล โดยกิจกรรมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่ง
ภายในงานมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้จํานวน 1,984 ต้น และปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติระยะทาง 60 กิโลเมตร โดย
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นํานักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 1,984 คน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางจิรพา กุลชาติวิชิต ตําแหน่งสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สถิติจังหวัดสระบุรี
๒) นายมนตรี ปิยากูล ตําแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๓) นางสาวนงนุช ดีแท้ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: ขอขอบคุณทุกท่านในรอบการทํางานที่ผ่านมา หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ผู้บริหารต่าง ๆ
ได้ให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดี นโยบายรัฐบาลก็มีการขับเคลื่อนการทํางานมาโดยตลอด พยายามจะนํา
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเน้นย้ําความสําคัญให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกป้องเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ จําเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ขอเน้นย้ําว่าเป็น
เรื่องสําคัญมาก ๒) เรื่องการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ยังต้องดําเนินการ ต้องมีการประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของเรื่องขอให้นัดประชุมและติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ๓) เรื่องความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม หากมีเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนขอความกรุณาส่วนราชการ
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เอาใจใส่และเร่งรัดดําเนินการ แฟ้มที่เสนอมาจะเซ็นต์วันต่อวัน ไม่มีแฟ้มค้าง หน่วยงานก็ต้องมีการติดตามและเร่ง
ดําเนินการด้วย เพราะบางเรื่องแจ้งให้ตรวจสอบแล้วเงียบ ๔) เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๕) การจัด
ระเบี ยบสถานบริการ เรื่องเด็ กแว้น การจํ าหน่า ยสุ รารอบสถานศึกษา ๖) เรื่องการป้ องกัน ปราบปรามยาเสพติ ด
๗) การทํางานแบบธรรมาภิบาล ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องเน้นย้ํา
: เรื่องการทํางานของจังหวัด ที่อยากให้เอาใจใส่ด้วย อย่าเอาใจใส่เฉพาะงานฟังก์ชั่นอย่างเดียว
เรื่องภัยแล้ง น้ําท่วม อุบัติเหตุ อุบัติภัย การสวมใส่หมวกกันน็อค การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ซึ่งยังเป็นเรื่อง
สําคัญ ช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๕ กันยายน จะเชิญหัวหน้าส่วนราชการมารับฟังสภาพของจังหวัดนครราชสีมาในเรื่องสําคัญ
ต่าง ๆ เช่น ถนน น้ํา ป่าไม้ การศึกษา การสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของคน จะขอให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับเชิญมา
พูดด้วยตนเอง ให้เวลาไม่เกินท่านละ ๓๐ นาที พูดเรื่องปัญหา โอกาส อุปสรรค และเชิญหัวหน้าส่วนราชการมาฟัง
เป็นรอบแรก รอบสองวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จะเชิญหัวหน้าส่วนราชการมารับฟังผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พูดเรื่องการพัฒนาในอนาคตเป็นอย่างไร เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร บรรยายเรื่องการท่องเที่ยว และฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม พูดเรื่องการคมนาคมที่จังหวัดนครราชสีมา แนวโน้มการพัฒนาในภาพรวมของภาคอีสาน ของโคราช และ
ช่วงประมาณวันที่ ๒๐ จะเชิญมาอีกครั้ง ขอให้มาเสนอข้อคิดเห็นยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จังหวัดนครราชสีมา และขอให้มา
ด้วยตนเอง ที่ผ่านมาเป็นปัญหาเรื่องการทําแผน มีการระดมสมอง หัวหน้าส่วนราชการไม่ได้อยู่ประชุม ท้ายสุดก็ให้
เจ้าหน้าที่ประจําเป็นผู้แสดงข้อคิดเห็นกันเองแล้วน้ําไปบรรจุทําเป็นแผนแล้วก็เกิดปัญหา ครั้งนี้ขอให้หัวหน้าส่วน
ราชการนําความรู้มาช่วยกันว่าอีก ๒๐ ปีข้างหน้าโคราชจะมีทิศทางไปทางไหน เรื่องแผน ๔ ปี ในอนาคตของจังหวัด
นครราชสีมา ต้องแก้ไขอะไรบ้าง เช่น เรื่องน้ํา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องคมนาคม โดยจะมีหนังสือแจ้งไปเป็น
ทางการอีกครั้งหนึ่ง
: เรื่องการแก้ปัญหาตามวาระต่าง ๆ อยากให้โคราชเป็นเมืองสีเขียวในปีต่อไป เน้นเรื่องการ
แก้ปัญหาขยะ เรื่องการลดโลกร้อน การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร การนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น เรื่องลดการใช้โฟมขอให้แต่ละ
หน่วยงานเป็นตัวอย่าง แต่ละหน่วยงานนําไปเป็นแนวปฏิบัติว่าจะมีการดําเนินการทําอย่างไร โคราชจะเป็นเมืองที่ลด
การใช้โฟมให้ได้มากที่สุด ลดการใช้พลาสติกให้มากที่สุด หลายหน่วยงานนําไปแจ้งบุคลากรในสังกัดแล้วแต่ก็อาจยังไม่
เห็นผล วันนี้มีการจับสลากแจกปิ่นโตเพื่อนําร่องการลดใช้ภาชนะโฟม ขอให้ผู้ที่ได้รับปิ่นโตไปนําไปใช้ประโยชน์และ
ถ่ายรูปมาให้ดูด้วย ขอให้ถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องช่วยกัน จะทําการแจกโดยการจับสลากเดือนละ ๑๐ เถา
ได้รับไลน์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และเทศบาลเมืองสีคิ้ว ซึ่งได้ร่วม
รณรงค์การใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ใช้โฟม ขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันรณรงค์
: เรื่องการจราจร เป็นปัญหามาก ห้างเทอมินอลได้ขออนุมัติจุดกลับรถจากกรมทางหลวงแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ ถ้ าเช่ นนั้น กรมทางหลวงก็ต้ องหาวิธีการให้ว่าจะทําอย่างไร การจราจรเส้นเดินทางไปกรุ งเทพ
ติดขัดมาก เมื่อติดขัดชาวบ้านก็ลงออนไลน์ด่า เพราะฉะนั้นทางหลวงขอให้เร่งรัดการซ่อมและคืนผิวทาง ก่อนจะทําการ
ซ่อมควรจะมีแผนเปิดผิวทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้การจราจรไหลได้ ณ วันนี้ไปกรุงเทพมีปัญหามาก อยากให้ดําเนินการซ่อม
อยากให้พัฒนาแต่ควรมีการเปิดผิวทางไว้ก่อน ยิ่งฝนตกยิ่งติดหนัก
ในเขตเทศบาลนคร เครื่องหมายจราจรเลือนหมดแล้ว ไฟแดงบางจุด บางครั้งไม่รู้ว่าสีแดง
หรือสีเขียว สีไม่ชัดเจน ขอความกรุณาเรื่องเส้นทางจราจร การตีเส้นต่าง ๆ ต้องให้ดูชัดเจน เป็นเรื่องความสวยงามของ
บ้านเมืองด้วย
ฝากทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวั ดเข้มงวดกับผู้กํากั บการตํารวจ ให้มีการเข้มงวดเรื่อง
หมวกกั นน็ อกด้วย ต้ องเพิ่ มตั วเลขคนสวมหมวกกั นน็ อคของจัง หวั ดนครราชสี มาให้ ได้ ต้องรณรงค์ ให้ เพิ่ มความ
ปลอดภัย กําลังดําเนินการติดต่อขอหมวกกันน๊อคฟรีประมาณ ๑,๐๐๐ ใบ กระจายให้ทางสถานีตํารวจภูธรไว้แจกใน
พื้นที่ต่าง ๆ
ซึ่งนอกจากงานประจําของแต่ละหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติแล้ว ก็ยังต้องดูเรื่องปัญหาของโคราชที่
ต้องช่วยกันแก้ไขด้วย
ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

-

๒๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา : ผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส
สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๑) โครงการ “รวมพลังประชารัฐ” พลิกฟื้นผืนป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.
๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่ป่าชุมชน “เขาสามสิบส่าง–เขาเขียว” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูง
เนิน ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน เนื้อที่ ๓๐ ไร่ กล้าไม้ จํานวน ๖,๐๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๙ ปรากฎต้นไม้ที่ปลูกมีการตายบ้างเล็กน้อย
๒) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่ป่าชุมชน
“ภูหลวง” ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย เนื้อที่ ๗๐ ไร่ กล้าไม้ ๑๔,๐๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๙ ต้นไม้ที่ปลูก มีการตายบ้างเล็กน้อย
๓) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
พื้นที่พลิกฟื้นผืนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ท้องที่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ ๒๐ ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี
เนื้อที่ ๗๐ ไร่ กล้าไม้ ๑๔,๐๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้นไม้ที่ปลูก มีการตายบ้างเล็กน้อย
มีผู้นําหมู่บ้าน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ร่วมกันกันบํารุงดูแลรักษาและ
ปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตาย
ขอความกรุณารายงานผลการปลูกต้นไม้ของส่วนราชการที่ได้ปลูกในโอกาสสําคัญต่าง ๆ ให้
จังหวัดทราบตามแบบรายงานที่ได้ส่งให้แล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดอาคาร “สิริวิทยาทร” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- สพฐ.ประกาศให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา :
: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด
อาคาร “สิริวิทยาทร” ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ ได้มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ และขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินและรับเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย
“ส.ธ.” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํากัดจํานวน ๑๕๐ ท่าน ใบเสร็จสามารถนําไปลดหย่อน
ภาษีได้ ๒ เท่า

๒๗
: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้ลงนาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ แนวทางการดําเนินงานกําหนด ๓ เรื่อง ได้แก่
๑) การจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยศูนย์การศึกษาพิเศษฯ จะมีหน้าที่
รับผิดชอบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หากมีความบกพร่อง
๒) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จังหวัดนครราชสีมามีนักเรียนผู้บกพร่องที่
เรียนรวมในสถานศึกษาต่าง ๆ มากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน เช่น โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนโคราชพิทยาคม โรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ไป
สนับสนุนช่วยเหลือ
๓) จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
สามารถดํารงชีพได้ด้วยตนเอง ทางศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มีเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทํางานอยู่จํานวน ๘ คน
และด้านร่างกายอีกหลายคน นั่งวีลแชร์แต่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ขอความร่ วมมื อหากพบเห็น ผู้ที่มีค วามบกพร่ องทางด้า นการศึ กษา มีความจํา เป็ น
พิเศษ ก็ขอให้มีการสนับสนุนส่งเสริม และนํามาพัฒนาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
ณ ปัจจุบัน มีผู้โอนเงินสนับสนุน ๙๘ ราย เหลืออยู่อีกจํานวน ๕๒ ราย จึงขอเชิญชวน
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมให้การสนับสนุน
ประธาน : วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีหมายกําหนดการเสด็จฯ อีกหลายแห่ง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เดอะมอลล์นครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
ผลการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ดังนี้
คณะอนุ ก รรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
(อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฯ กําหนดให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
จังหวัดนครราชสีมา ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ซึ่งได้ประชุม ฯ ไปแล้ว จํานวน 2 ครั้ ง
ในส่วนของคณะอนุกรรมการ ฯ ได้จัดประชุมฯ ไปแล้ว จํานวน 5 ครั้ง
จากการประชุ ม ฯ ที่ ผ่ า นมา จั ง หวั ด ได้ ย กร่ า งแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ฯ ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) สรุปสาระสําคัญดังนี้
1. ตํ า แหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ และวิ สั ยทั ศ น์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน แต่มีข้อเสนอแนะจากส่วนราชการหลายประเด็น จึงอยู่ระหว่างสรุปความคิดเห็นเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. เป้าประสงค์รวม ได้มีการยกร่างไว้ รวม 5 ประเด็น คือ
(1) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
(2) เพื่อยกระดับสังคมเป็นเมืองน่าอยู่
(3) เพื่อเพิ่มพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษ
(4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และ
ความมั่นคงในทุกด้าน
(5) เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

๒๘
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้มีการยกร่างไว้ รวม 5 ประเด็น คือ
(1) ยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่าย
(2) พัฒนาสังคมเมือง กึ่งเมือง และชนบท เพื่อยกระดับเป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลด
มลพิษทุกด้าน
(4) เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(5) บริหารจัดการภาครัฐที่ดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจของประชาชน
2.4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ได้ยกร่างไว้ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ที่สภาพัฒน์ ฯ ได้กําหนดไว้ จํานวน 24 ตัวชี้วัด นอกจากนั้น เป็นการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามแนวทางการพัฒนา
ของจังหวัด
2.5 ค่ าฐาน (Baseline) และค่ า เป้ า หมายในปี 2564 – 2564 ได้ ม อบให้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด พิจารณาใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ.2560 หรือปีล่าสุดที่ได้จัดเก็บ
2.6 กลยุทธ์ ได้ยกร่างไว้ จํานวน 31 กลยุทธ์
เพื่ อให้ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นครราชสี มาแล้ วเสร็ จ และจั ด ส่ ง ให้ ก.น.จ.ได้
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ
ทุกอําเภอ ประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
โดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) โครงการชลประทานที่ 8
2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
3) สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
4) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา
6) สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
7) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
8) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
9) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
10) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
๑๑) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
นําเสนอศักยภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข/พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ตามภารกิจ
ของส่วนราชการโดยแต่ละส่วนราชการใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
ในการนี้ ขอให้ส่วนราชการและอําเภอ จัดส่งโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ในวันดังกล่าว โดยจังหวัดจะได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานและร่วม
การประชุมฯ ดังกล่าวด้วย
ประธาน : ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมกัน โคราชมีคนมาก พื้นที่มาก ปัญหาของพี่น้องประชาชน
ก็มาก หากเราจมอยู่กับปัญหาแล้วไม่มีแนวทางการพัฒนาไว้จะทําให้ไม่สามารถนําพาเมืองไปข้างหน้าได้ พยายามให้
ทบทวนวิสัย ทัศ น์ โดยใช้แ ผนนี้ เป็ น หลั ก งบยุ ทธศาสตร์จัง หวั ด อยากให้ใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ข องหน่วยงาน โดยทํ า
โครงการ แล้วก็ เสนอโครงการเข้ ามา อย่ า งน้ อยบรรจุ ไว้ในแผนพั ฒนาจัง หวัด ๔ ปี ในแต่ละปีก็สามารถนํ ามาขอ
งบประมาณประจําปีได้ แต่หากไม่อยู่ ก็ไม่สามารถของบประมาณได้ เพราะแผน ๔ ปี ต้องส่งไปให้คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ ช่วงการจัดทําแผน ๔ ปี นี้ สามารถที่จะบรรจุแผนงานโครงการเข้าไปได้ จึงขอให้ส่งโครงการเข้ามา
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๙
๔.๑.๓ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๙
หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา:
สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(นายวิเชียร จันทรโณทัย) กําหนดแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง จึงได้มีการจัดประชุมซักซ้อม
ทําความเข้าใจและมอบหมายภารกิจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และดําเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในอาคารสูง แบบ Table Top Exercise (TTX) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นํามาสู่แนวทางปฏิบัติการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑) เมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ ให้แจ้งเหตุที่หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๒๒๒๒ หรือ ๑๙๙ โดยให้
หัวหน้าทีมดับเพลิงเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ระงับเหตุพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๒) การขอรับการสนับสนุนรถกู้ภัยชนิดหอน้ํา ดังนี้
(๑) เทศบาลนครนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๒๒๒๒
(๒) กองพลพัฒนาที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๙๓-๔๗๐๑-๓
(๓) ศูนย์ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์
๐๘-๙๙๖๘-๗๑๘๐
๓) การขอรับการสนับสนุนอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) จังหวัดนครราชสีมา จะประสาน
กองทัพภาคที่ ๒ เพื่อพิจารณาสนับสนุนตามขั้นตอน
๔) กําหนดสัญลักษณ์ผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้สวมหมวกสีขาว และหัวหน้าหน่วย
สนับสนุนให้สวกหมวกสีเขียว ในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย
๕) ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรับผิดชอบอํานวยการจราจรให้กับทีมดับเพลิงและหน่วยสนับสนุน
พร้อมทั้งจัดการจราจรในที่เกิดเหตุ ได้แก่ จุดรถดับเพลิง จุดรักษาพยาบาล
๖) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบอํานาจให้หัวหน้าหน่วยดับเพลิง
เป็นผู้นําเครื่องมืออุปกรณ์เข้าระงับเหตุอัคคีภัย หรือการขอรับการสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
รวมทั้งให้รายงานผู้บังคับบัญชา
๗) กําหนดให้โรงแรม และอาคารสูง ดําเนินการตรวจสอบจุดจอดรถกู้ภัยชนิดหอน้ําให้
สามารถมีพื้นที่จอดได้
๘) การตรวจสอบธารประปา (หัวจ่ายดับเพลิง) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบสามารถใช้งานได้ปกติ และห้ามไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางจุดดังกล่าว รวมทั้งให้เทศบาลนครนครราชสีมา
เพิ่มแรงดันน้ําในช่วงเกิดอัคคีภัย
๙) กําหนดให้โรงแรมและอาคารสูง ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบั ญญั ติ ป้องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และภาพ
แวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด
๑๐) การแจ้งเตือนประชาชน ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรบริเวณพื้นที่เกิดอัคคีภัย
โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา สื่อวิทยุชุมชน และเสียงตามสายเพื่อแจ้งข่าว
๑๑) กําหนดให้เจ้าของกิจการโรงแรมและอาคารสูง ตรวจตราบุคลคลต้องสงสัยที่เข้าพัก
หากพบว่ามีความผิดปกติ เช่น พฤติกรรมการก่อการร้ายแบบต่าง ๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการศึกษาแนวทางปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ๑๐ ประการว่ามี
ประธาน :
อะไรบ้าง เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดเหตุ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคําสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙

๓๐
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคําสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง
มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญคือ เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ๓ ประเภท คือ
๑) ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๕ ไร่ขึ้นไป
๒) ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินสิ้นสุดการ
เข้าทําประโยชน์แล้วและมีการครอบครองโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ได้รับการจัดที่ดินมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๑ ไร่ขึ้นไป
๓) ที่ดินที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ ส.ป.ก. มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป
สํา หรั บจัง หวั ด นครราชสี มามี ครบทั้ง ๓ ประเภท มากที่สุด คือประเภทที่มีแปลงที่ ดิ น
ขนาดเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป ซึ่งประกาศกําหนดพื้นที่เป้าหมายใน ๑๓๐ แปลง ๑๙ อําเภอ ๕๖ ตําบล พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ ไร่เศษ มีการประกาศตามคําสั่ง คสช. ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในประกาศนั้น
จะกําหนดให้ผู้ครอบครองที่ดินที่มีประกาศกําหนดพื้นที่เป้าหมายมายื่นแสดงสิทธิภายใน ๑๕ วัน ซึ่งประกาศทุกฉบับ
ครบกําหนดแล้ว ณ เวลานี้ หลังจากที่ประกาศครบกําหนดปรากฎว่ามีผู้มายื่นคําร้องขอแสดงสิทธิทั้งหมด ๘,๐๐๐
รายเศษ แต่จากการตรวจสอบคัดกรองปรากฏว่าในจํานวน ๘,๐๐๐ รายนี้ มีส่วนหนึ่งซึ่งที่ดินไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
จึงเหลือผู้ยื่นคําร้องคัดค้านทั้งหมด ๕,๐๑๘ ราย เนื้อที่ที่ยื่นคัดค้าน ๑๐๕,๔๙๑ ไร่เศษ
ยื่นหลักฐานคัดค้านตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๑) โฉนดที่ดิน จํานวน ๘,๗๘๓.๓๐ ไร่
๒) น.ส.๓ จํานวน ๒๐,๓๘๖.๓๐ ไร่
๓) ส.ค.๑ จํานวน ๑๒,๖๘๕.๕๙ ไร่
๔) ส.ค.๒ จํานวน ๓๒ ไร่
๕) น.ส.๒ จํานวน ๑๔๘ ไร่
๖) น.ค.๓ จํานวน ๗๗.๑๗ ไร่
๗) หนังสือแสดงสิทธิอื่น ๆ ๖๕๓.๗๙ ไร่
ยื่นด้วยหลักฐานเป็นผู้ถือครองที่ดินเดิม
๑) ภบท.๕ จํานวน ๕๕,๑๗๐.๔๕ ไร่
๒) มือเปล่า จํานวน ๓,๖๓๖.๖๕ ไร่
๓) ใบเสร็จการเสียภาษี จํานวน ๒๔๐.๙๒ ไร่
๔) สัญญาซื้อขาย จํานวน ๑,๖๑๖.๖๘
๕) ไม่มีหลักฐานมาแสดง จํานวน ๔๕ ไร่
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและตําแหน่ งที่ดิน และเมื่อพิจารณาแล้วจะต้อง
ส่งเรื่องให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อพิจารณา หากเห็นว่าคําคัดค้านทั้งหมดรับฟังได้ พื้นที่เหล่านี้ก็จะถูกปลดออกจาก
ประกาศ ณ เวลานี้ ประกาศ ๑๑๐,๐๐๐ ไร่เศษ มีผู้ยื่นคัดค้านประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ ไร่ จะเหลือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้คัดค้าน
ประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่เศษ หลักฐานที่ได้รับมาทั้งหมดต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความมีอยู่จริง และตรงตามตําแหน่ง
ที่ดิน โดยจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ จากนั้นจะรวบรวมทั้งหมด
เสนอ ส.ป.ก. ส่วนกลางเพื่อพิจารณา
ประธาน : เป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลได้ออกแนวทางปฏิบัติมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินของประชาชน ซึ่งขณะนี้
อยู่ในชั้นดําเนินการ และขอให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนําความคืบหน้ามาแจ้งที่ประชุมในเดือนต่อไปด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอําเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๑
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากสํานักตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่า ได้ตรวจสอบพบว่าบางจังหวัดได้ขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ระมัดระวังข้อกฎหมายในการขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โดยได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สาระสําคัญของระเบียบ คือ
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ได้แก่
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองที่มีกฎหมายจัดตั้ง
๒) ส่วนราชการต้องเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๓) รัฐวิสาหกิจ เฉพาะการไฟฟ้า และการประปา
๔) องค์กรประชาชน ต้องเป็นการรวมตัวของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และต้องมีการดําเนินการต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕) องค์กรการกุศล ต้องดําเนินงานเพื่อการกุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้มุ่ง
แสวงหากําไร และเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการที่ให้เงินอุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องดําเนินการเอง และสถานการณ์คลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมหรื อ
เงินทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้
-องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละ ๑๐
-เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละ ๒
-เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ไม่เกินร้อยละ ๓
-องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่เกินร้อยละ ๕
กรณีเกินวงเงินดังกล่าวให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้ง
งบประมาณ โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน ๑ เท่าตามอัตราส่วนวรรคแรก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์
๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

๓๒
หน่วยงานนั้น ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความจําเป็น และรายละเอียดของกิจกรรม
ในโครงการดังกล่าว
๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ส่วนราชการต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบด้วย เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณแล้ว ต้องแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุด หนุ นทราบ พร้ อมกับแจ้ งเงื่อนไขไปด้ วยว่า ห้า มดํ าเนิ นการหรื อก่ อหนี้ผูกพั นก่ อนได้ รับเงิ นอุ ดหนุน ไปพร้ อมกั บ
หนังสือที่แจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน สําหรับองค์กรประชาชนหรือองค์กรการกุศลให้จัดทําบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
ผู้ที่ให้เงินอุดหนุนต้องติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการของหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน รายละเอียดสามารถสืบค้นในราชกิจจานุเบกษา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖

- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุ ปผลการติ ด ตามและเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)
- จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๐๓๑.๒๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๒๙,๓๑๙.๔๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๕ (เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๘๙)
รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ ๑๑,๐๔๓.๕๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘,๑๕๔.๒๓๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๔ (เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๗๙) ณ วันที่ ๒๖ ลดลงเหลือ
๗๑.๙๔ เนื่องจากมีเงิน งบลงทุนโอนมาประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท
รายจ่ า ยประจํ า ได้ รั บ งบประมาณ ๒๒,๙๘๗.๗๗๑ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
๒๑,๑๖๕.๒๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๗ สําหรับงบประจําได้รับงบประมาณจากส่วนกลางอีก ๑๒๘ ล้านบาท
ทําให้ร้อยละการเบิกจ่ายลดลง
- งบประมาณจั ง หวั ด ได้ รับงบประมาณ ๒๙๔.๒๘๒ ล้ านบาท เบิ กจ่ า ย ๒๐๔.๖๖๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๕ รายจ่ายลงทุน ๒๒๘.๖๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๗๘.๔๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๘.๐๕ (เป้าหมายร้อยละ ๗๙)
- งบประมาณกลุ่มจังหวัด ได้รับงบประมาณ ๓๖๑.๓๗๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๙๐.๔๔๑
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๐.๓๗ (เป้ า หมายร้ อ ยละ ๘๙) รายจ่ า ยลงทุ น ๒๗๙.๙๙๓ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
๒๓๒.๔๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๔ (เป้าหมายร้อยละ ๗๙)
- เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี ก ารกั น เงิ น ไว้ ทั้ ง สิ้ น ๖,๔๘๖.๖๗๒
ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๔๑๑.๖๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๓
เรื่องขยายระยะเวลาการกําหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)
: เป็นการขยายเวลา ดําเนินการเหหมือนเดิม แต่ขยายเวลาไปจนกว่าระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจะมีผลใช้บังคับ เพื่อความคล่องตัว
เรื่องการก่อหนี้ผูกพันปี ๒๕๖๐ (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๐๑๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๓๓
เป็นการดําเนินการตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายที่ให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
และเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีแนวทางดังนี้
เมื่อทราบยอดเงินที่จะนํามาจัดหาพัสดุ ให้ถือว่าทราบยอดเงินงบประมาณประจําปี เมื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๐ แล้วเสร็จก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒ ตรงนี้ถือว่าผ่าน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สามารถที่จะก่อหนี้
ผูกพันได้เลยตั้งแต่การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง เพียงแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา และให้
หมายเหตุไว้ในเอกสารด้วยว่า จะลงนามในสัญญาเมื่อพระราชบัญญัติรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และ
ได้รับเงินจัดสรรจากสํานักงบประมาณแล้วหากเกิดกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาพัสดุ ส่วนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได้
เรื่องการบันทึกข้อมูลใน e-GP ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องระบุรหัส
งบประมาณหรือรหัสแหล่งเงิน แต่ต้องบันทึกรหัสงบประมาณและระหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญา
เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ จะเชิญเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมาประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ หลัก ๆ เป็นเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งเดิมจะเข้าใจตลอดมาว่า
เงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปก็สามารถกันเงินได้ แต่ปีนี้จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปถึงจะกันเงินได้ และถ้าไม่ถึง
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นี้ ไม่เช่นนั้นถือว่างบประมาณพับ
เรื่องเงินกันที่มีอยู่แล้ว และต้องขยายเงินกันช่วงสิ้นปีงบประมาณนี้จะต้องลิสและ
คอนเฟิร์ม ตรวจสอบให้ดีว่าเงินกันที่มีอยู่ทําครบกระบวนการหรือไม่ ไม่เช่นนั้นเงินจะตก
เรื่องการเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ให้ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าไปลงบันทึกได้ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่องพึงระวัง การเบิกเกินส่งคืน ส่วนราชการต่าง ๆ บางครั้งมีการส่งคืน แต่ในช่วงเดือน
กันยายนต้องระวัง หากต้องการใช้เงินกลับมาในระบบจะต้องส่งคืนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
การนําส่งเงินก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นประเภทที่ถูกต้องหรือไม่ จะมีการซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอีกครั้งประมาณวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
ประธาน : ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน
ดําเนินการเท่านั้น ขอให้ไปดูว่ามีงานค้างหรือไม่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
-อ่างเก็บน้ําลําตะคอง ปัจจุบันมีน้ํา ๕๑ ล้าน ลบ.ม. จากความจุ ๓๑๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๖%
-อ่างลําพระเพลิง ปัจจุบันมีอยู่ ๑๗ ล้าน ลบ.ม. จาก ๑๕๕ ล้าน ลบ.ม คิดเป็น ๑๑%
-อ่างมูลบน ปัจจุบันมีน้ํา ๓๐ ล้าน ลบ.ม. จาก ๑๔๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๑%
-อ่างลําแชะ ปัจจุบันมีน้ํา ๔๙ ล้าน ลบ.ม. จากความจุ ๒๗๕ ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ ๑๘%
โดยภาพรวมยั ง ถื อ ว่ า มี ป ริ ม าณน้ํ า ค่ อ นข้ า งต่ํ า ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกรฎาคม – สิ ง หาคม
๒๕๕๙ จั ง หวั ด นครราชสี มามี ฝนตกลงมาพอสมควร แต่ อ่า งเก็ บน้ํ า ขนาดใหญ่ ยั ง มี ระดั บน้ํ า ไม่ เ พิ่ มขึ้ น เท่ า ไร เหตุ
เนื่องจากปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างมีปริมาณไม่มาก ประกอบกับยังมีการส่งน้ําเพื่อการประปาและการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างแต่ละเดือน ส่วนใหญ่อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง ๔ แห่ง จะมีน้ํา
ไหลเข้ามาในห้วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ในห้วงนี้น้ําในอ่างขนาดใหญ่ที่ไม่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องปกติ แต่จะลุ้นช่วงเดือน
กันยายน – ตุลาคม คาดการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาฝนจะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่น่าจะไม่เต็มอ่าง จะอยู่
ประมาณ ๖๐-๗๐% ของความจุ ยกเว้นอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิง ในห้วงเดือนกันยายน-ตุลาคม น้ําจะเข้าค่อนข้างมาก
สถิติที่ผ่านมาน้ําจะล้นอ่าง
อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ในห้วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ําขนาด
กลางบางแห่งมีน้ําเต็มอ่างและล้น เช่น อ่างฯ ลําเชียงไกรตอนบน อําเภอด่านขุนทด อ่างฯ ห้วยสะกาด อําเภอห้วย
แถลง อ่างฯ ห้วยบง อําเภอชุมพวง อ่างฯ บึงกระโตน อําเภอประทาย ในช่วงฤดูแล้งมีน้ําเป็นศูนย์ แต่ปัจจุบันมีน้ําไหล

๓๔
เข้ามาเกือบ ๔๐% ของความจุแล้ว แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอ่างเก็บน้ําซึ่งมีปริมาณน้ําที่วัดไม่ได้หรือเป็นศูนย์อีก ๔ แห่ง
ในอําเภอเมืองคือ อ่างฯ ห้วยบ้านยาง ตําบลโคกกรวด อ่างฯ ลําเชียงไกรตอนล่าง อําเภอโนนไทย อ่างฯ หนองกก
อําเภอพระทองคํา อ่างฯ ห้วยตะคร้อ อําเภอคง
ปริ มาณฝนเฉลี่ ย ๑,๑๐๐ มิ ลลิ เมตร/ปี ณ วั นนี้ ที่มีฝนเข้า มา ๕๔๕ มิ ลลิ เมตร ๕๐%
ช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม-สิ ง หาคมที่ ผ่ า นมา อํ า เภอที่ มี ฝ นตกมากคื อ อํ า เภอด่ า นขุ น ทด อํ า เภอแก้ ง สนามนาง
อําเภอประทาย อําเภอพิมาย อําเภอห้วยแถลง อําเภอชุมพวง ส่วนใหญ่อยู่ตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา แต่บริเวณ
ตอนล่างของจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของอ่างฯ ขนาดใหญ่ ฝนอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าน้อย
สภาพน้ํ า ท่ า ข้ อ มู ล ค่ อ นข้ า งผกผั น ขึ้ น อยู่ กั บ ฝนที่ ต ก ช่ ว งที่ มี ฝ นทิ้ ง ช่ ว งน้ํ า จะลดลง
สถานการณ์ปัจจุบันมากกว่า ๑ ใน ๓ ของความสูงลําน้ํา ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม น่าจะมีน้ําไหลมากขึ้น
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกร (ตอนล่าง) :
สืบเนื่องจากท่าน
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้อนุมัติโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกรตอนล่าง
ความคื บ หน้ า การจั ด สรรงบประมาณแยกเป็ น ๒ ส่ ว นหลั ก คื อ ส่ วนที่ จะปรั บ ปรุ ง
ตัวอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่าง เรื่องการเพิ่มความจุ และส่วนที่อยู่ด้านท้ายของตัวอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร ปรับปรุง
ระบบระบายน้ําของลําเชียงไกร ซึ่งงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับและวางแผนไว้ ๑,๖๓๗ ล้าน ลบ.ม. โดยแยกการจัดสรร
งบประมาณออกเป็ น ๓ ปี ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ในปี ๒๕๕๙ วางแผนงบประมาณ ๖๓๘ ล้ า นบาท
ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๘๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๙๑๙ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้หากในปี
๒๕๖๐ มีการอนุมัติแผนเพิ่มเติม อาจนําเงินปี ๒๕๖๑ มาเติมในปี ๒๕๖๐
การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําของอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร กิจกรรมที่จะดําเนินการ
คือเรื่ องของการเพิ่มความจุ จะสร้า งคั นดิ นรอบตั วอ่ างทั้ง หมด สร้า งอาคารรับน้ํ า ขุด ลอกแก้มลิ งบริเ วณรอบอ่ า ง
การปรับปรุงระบบระบายน้ําลําเชียงไกร ตัวลําน้ําซึ่งมีความยาว ๑๒๐ กิโลเมตร ตั้งแต่อ่างฯ ลําเชียงไกรตอนล่างจน
บรรจบแม่น้ํามูล กิจกรรมมีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําในลําน้ํา ๓๓ แห่ง ซ่อมแซมบานระบาย ๓ แห่ง ขุดลอกลําเชียงไกร
ทั้งสาย ๑๒๐ กิโลเมตร ขุดลอกแก้มลิง ๔ แห่ง
ผลการจั ด สรรงบประมาณถึ ง ปั จจุ บัน งบประมาณปี ๒๕๕๙ จํ านวน ๖๓๘ ล้ านบาท
ปัจจุบันได้รับการจัดสรรมาแล้ว ๑๙๐ ล้านบาท ประมาณ ๓๐% อีก ๗๐% คาดว่าจะจัดสรรมาในเดือนกันยายนนี้ทั้งหมด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๘ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมีฝนน้อย
ร่องมรสุมมีการพัดผ่านด้านประเทศจีนตอนล่างเป็นเวลานาน ทําให้มีฝนน้อย ประกอบกับลักษณะมรสุมที่พัดปกคลุมมี
กําลังแรงมากทําให้ลมพัดนําความชื้นขึ้นไปทางด้านภาคอีสานตอนบนเป็นส่วนมาก จังหวัดนครราชสีมาจึงมีฝนน้อยลง
ในส่วนของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ที่เข้ามาทางด้านประเทศลาว จังหวัดนครราชสีมามีฝนเข้ามาทางอําเภอบัวลายเพียง
๔ มิ ลลิ เมตร และในช่ วงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็น ต้น มา จัง หวั ดนครราชสีมามีฝนตกในเกณฑ์ ดี วั นที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ ฝนจะเริ่มลดลงจนถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ร่องฝนขยับไปอยู่นอกประเทศ และจะมีฝนอีกครั้งใน
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ร่องมรสุมจะขยับเข้ามาในประเทศไทย จะมีฝนเพิ่มขึ้น สําหรับพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา
ตามที่คาดการณ์จะมีฝนชุกหนาแน่นประมาณช่วงกลางเดือนกันยายนไปแล้ว ลมที่จะทําให้เกิดฝนตกทางด้านแนวเขา
ที่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อยู่ก็จะมีฝนชัดเจน จนกระทั่งสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๕
๔.๑.๙ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ปลั ด จั ง หวั ด นครราชสี มา : จั ง หวั ด นครราชสี มากํ า หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการออกให้ บริ การจั ง หวั ด เคลี่ อนที่
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา หมู่ ๓
ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบ้านโนนประดู่ หมู่ ๑ ตําบลโนนประดู่
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านลําเพียก หมู่ ๑ ตําบล
ลําเพียก อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสว่างอากาศ หมู่ ๒ ตําบลท่าลาด
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
-ไม่มี๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ ผลการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา :
สรุปผลการออกเสียงประชาติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของจังหวัด
นครราชสีมา มีผู้มาใช้สิทธิ ๖๐.๕๑% บัตรเสีย ๓.๑๔% อําเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดคือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๗๑.๔๓% รองลงมาคือ อําเภอขามทะเลสอ ๗๐.๓๑%
ในภาพรวมของทั้งประเทศ จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดคือ จังหวัดลําพูน ๗๖.๔๗%
รองลงมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗๔.๓๖%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดคือ จังหวัดเลย ๖๕.๘๕%
รองลงมา จังหวัดมุกดาหาร ๖๒.๔๕% จังหวัดนครราชสีมา ๖๐.๕๑
จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร ๑.๕๓%
ภาพรวมทั้งประเทศผู้ใช้สิทธิ ๕๙.๔๐% บัตรเสียทั้งประเทศ ๓.๑๕%
ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าส่วนราชกร นายอําเภอทุกอําเภอ ฝ่ายตํารวจ ฝ่ายทหาร และทุกภาคส่วนที่ได้กรุณาสนับสนุนการออกเสียง
ประชามติ นํามาซึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดนครราชสีมา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประธาน : ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันทําให้การออกมาใช้สิทธิออกเสียงมีเปอร์เซ็นต์สูง ทําให้มีกําลังใจในการ
ทํางานกันมากขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ พิธีพุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมา “รุ่นแพ้ไม่เป็น”
ผู้แทน สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดพิธีพุทธาภิเษก
พระชัยเมืองนครราชสีมา “รุ่นแพ้ไม่เป็น” เฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ครบรอบ ๑๙๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๖
ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยท่านเจ้าคุณธงชัยจะมาเป็นประธาน
ประธาน : ขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีพุทธาภิเษก ซึ่งจะมีการแจกผ้ายันต์ให้กับผู้มาร่วมพิธีด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๖
๔.๓.๓ การจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา :
ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๒๙๙/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ กําหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมกํากับ
ดูแลโรงฆ่าสัตว์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติค วบคุมการฆ่าสัต ว์และจํ าหน่ายเนื้อสัต ว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดําเนินคดีกับ
ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ความก้าวหน้าการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
- ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งสิ้น ๙๙ แห่ง แยกประเภท
เป็นโรงฆ่าสุกร ๔๔ แห่ง โรงฆ่าโค-กระบือ ๑๓ แห่ง โรงฆ่าสุกรและโค-กระบือ ๔ แห่ง โรงฆ่าสัตว์ปีก ๓๘ แห่ง ตั้งอยู่
ในพื้นที่ ๒๒ อําเภอ ซึ่งเพียงพอกับการให้บริการฆ่าสัตว์ทั่วถึงทุกพื้นที่ (๓๒ อําเภอ) ในจังหวัดนครราชสีมา และขณะนี้
มีโรงฆ่าสัตว์(สุกร) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อย่างน้อย ๓ แห่ง ในพื้นที่ อําเภอปักธงชัย อําเภอโชคชัย และอําเภอโนนสูง
ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมปศุสัตว์มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้า ปศุสัตว์มีความปลอดภัย โดยสํานักงานปศุสัต ว์
จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และสํานักงานปศุสัตว์เขต ๓ ได้จัดชุดเฉพาะกิจ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งดําเนินการกับผู้ประกอบการผู้กระทําความผิดไปแล้ว จํานวน ๙ ราย (ตามตารางแนบ)
โดยความสําเร็จในการบังคับใช้กฎหมายทุกครั้ง ต้องขอขอบคุณชุดประสานงาน
ประจําพื้นที่สังกัดกรมทหารราบที่ ๒๓ (ค่ายสุรธรรมพิทักษ์) นายอําเภอ สถานีตํารวจภูธร และองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นอย่างยิ่ง
พร้อมนี้ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ และปศุสัตว์อําเภอ ดําเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตฯ ถูกต้อง และเน้นย้ําให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลักสุขศาสตร์ และสุขอนามัยที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ฆ่าสัตว์ที่มี
ศักยภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ ของตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการบังคับใช้
กฎหมายของชุดเฉพาะกิจฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ - โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
- ผลการดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๘๔ พรรษา)
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ขอเชิญ ร่ วมทํ าบุ ญ ถวายภั ต ตาหารเช้ าแด่ พระภิกษุ สามเณร วั น ธรรมสวนะ
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดป่าศรัทธารวม ตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา (ใกล้โรงเรียนบุญวัฒนา)
: ผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๘๔ พรรษา) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย รําถวายพระพร การแสดงทางวัฒนธรรม ของสถานศึกษาต่าง ๆ การเดินแบบผ้า
ไทย “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ของสถานศึกษาและส่วนราชการต่าง ๆ จึงขอขอบคุณสถานศึกษา และส่วน
ราชการ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๗
๔.๓.๕ รายงานผลการจัดหาโลหิตในโครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต
ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย (Give Blood for Mom)
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา : การรับบริจาคโลหิตในส่วนของสถานศึกษาได้มีการเข้าไปให้ความรู้
ก่ อนที่ จะเข้ า ไปรั บบริ จาคโลหิ ต โดยมี โรงเรี ย นที่ ร่วมจั ด กิ จกรรมคื อ วิ ทยาลั ย อาชี วศึ กษานครราชสี มา โรงเรี ย น
บุญวัฒนา ๒ โรงเรียนบัวใหญ่ โรงเรียนเสิงสาง โรงเรียนพิมายวิทยา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนโชคชัย
สามัคคี โรงเรียนจักราชวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กยศ.
ภาคเอกชน ได้แก่ เดอะมอลล์นครราชสีมา บริษัท ซีพีเจริญโภคภัณฑ์ ทีโอที สมาคม
ประกันภัย ธนาคารกรุงไทย บริษัท มีโชคกรุ๊ป จํากัด
ภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ เทศบาลตําบลท่าเยี่ยม
กองทัพภาคที่ ๒ สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
การรับบริจาคโลหิตยังมีความต้องการอีกมาก เฉลี่ยในแต่ละพื้นที่คูณ ๔-๕% ต้องขอ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกัน และขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการรับบริจาคโลหิตที่ผ่านมา
ประธาน : ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการ กรณีมีการอบรมต่าง ๆ มีคนมาร่วมอบรมจํานวนมาก ช่วงบ่ายจัดให้มี
การรับบริจาคโลหิตของผู้เข้าอบรม มีการตรวจสุขภาพ วัดความดัน เราต้องหาวิธีรับบริจาคหลาย ๆ ช่องทาง เช่น
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด ที่มีการจัดอบรมบ่อย ๆ ฝากทางนายอําเภอช่วยกันด้วย โรงเรียน
ต่าง ๆ ก็สามารถติดต่อกับหน่วยบริการโลหิตให้ไปรับบริจาค กรณีนายอําเภออยากให้หาจากพื้นที่ตําบล หมู่บ้าน
หาจากพี่น้องประชาชนเป็นหลักไว้ก่อน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รับชันแห่งชาติ ๒๕๕๙”
๖.๒ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
- การจดจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
- การแถลงข่าวการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐฯ
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกันยายน ๒๕๕๙
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ หมู่ ๑ บ้านเดิ่นเห็ดหิน ตําบลมะค่า อําเภอโนนสูง
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ หมู่ ๘ บ้านคลองสาลิกา ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

๓๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : เนื่องจากหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ได้ทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ให้ช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่เขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีปริมาณน้ําน้อย สัตว์ป่าขนาดใหญ่ได้ลงมาหากินตามพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย และทําลาย
พื ช ไร่ เ สี ย หาย ลู ก ศิ ษ ย์ ไ ด้ ดํ า เนิ น การประสานไปยั ง อธิ บ ดี ก รมฝนหลวงและการบิ น เกษตร ร้ อ งเรี ย นไปที่ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดําเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อจะได้
มีฝนตกลงมา แต่วันนี้สถานการณ์ไม่แน่ชัดว่าช่วงเดือนถัดไปจะมีฝนตกในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ หลวงพ่อจึงมีความ
เมตตาไม่อยากให้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมาเกิดความลําบาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการฝนหลวงให้กับทางอุทยาน
ประธาน : ได้โทรศัพท์ถึงอธิบดีกรมฝนหลวงแล้ว ซึ่งได้รับปากว่าจะย้ายหน่วยปฏิบัติการจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาที่
โคราชก่อนวันที่ ๒ กันยายนนี้
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. : สํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของหัวหน้าส่วน
ราชการที่อยู่ในจังหวัด จะมีการทยอยประกาศ ครั้งแรกเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง ต่อไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการ โดยจะมีการทยอยประกาศออกมา
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : การซื้อสินค้าในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็น
การซื้อสินค้าโอทอป จะสามารถนําไปคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
โดยเป็นสินค้าโอทอปที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
ประธาน : ขอฝากอย่าลืมการนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ในวันศุกร์
ที่ประชุม : รับทราบ
............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

