รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน 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

นางอัจฉรา

เคียงวิมลรัตน

แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นางปิยะฉัตร

อินสว่าง

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕

๑๑

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๒

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๓

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๔

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๕

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๖

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๗

นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอพิมาย

๑๘

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๑๙

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒
๒๐

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๑

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๒

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๓

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

๒๔

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๕

นายปรัชญา

เปปะตัง

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๖

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๗

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

๒๘

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๒๙

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๐

นายณัชวันก์

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอเสิงสาง

๓๑

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๒

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๓

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๔

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๕

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๖

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๗

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๘

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๓๙

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๔๐

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๑

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๔๒

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๔๓

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

๓
สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔

นายชิงชัย

โชติแสง

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๕

นายสันติ

ศรอารา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๖

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๗

นายไตรรัตน์

ศิริพันธุ์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๘

นางสาวกัญญาพัชร

เกียรติแสวงสิงห์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

๔๙

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

๕๐

นายปรีชากูล

คูณทรัพย์

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๑

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๒

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๓

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๔

นายถนัด

จักรสันเทียะ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๕

นางชฎาพร

รักษาทรัพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๖

นายสุธีร์

บุษราคัม

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

๕๗

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา

๕๘

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๔
๕๙

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

๖๐

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๖๑

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย

๖๒

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๖๓

นางสุวรีย์

พาพิทักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๖๔

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๕

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๖๖

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๗

พ.ต.อ. ภัทรพล

เล่าเปี่ยม

รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๘

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๙

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๐

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗๑

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๒

พ.ต.ท. อภิวัชร

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๓

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

๗๔

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๕

พ.ต.อ. พฤทธิ์

บุญปก

ผกก.สภ.โนนไทย

๗๖

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๗

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์

เทียมฟ้าพลกรัง

ผกก.สภ.คง

๕
๗๘

พ.ต.ท. กิตติพงษ์

ถนอมสิน

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๙

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๐

พ.ต.ท. อรุณศักดิ์

วรรณโกษิตย์

แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๑

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

๘๒

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๓

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๔

พ.ต.อ. รัฐศักดิ์

สุขเจริญ

ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๕

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๖

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๗

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๘

พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๙

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๐

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๑

พ.ต.ท. วรโชติ

สุกใส

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๒

พ.ต.ท. สงกรานต์

ปัญญานาค

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๓

พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์

สุขอิ่ม

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๔

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๕

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๖

พ.ต.ท. ชาญชัย

โคตรศิริ

แทน ผกก.สภ.บัวลาย

๙๗

พ.ต.อ. อรุษ

คําตุ้ย

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๘

พ.ต.ท. ปรีชา

สารถี

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๙

พ.ต.ท. สมพงษ์

รัตนแมนสรวง

แทน ผกก.สภ.มะเริง

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๑ นายประชา

๖
๑02 นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑03 นางผึ้งทิพย์

พร้อมสมุด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑04

นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

105

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

๑06 นายวชิระ

บถพิบูลย์

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑07 นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

108 นายคมสันต์

ชิคเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข

ราชนครินทร์
๑09 นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑10 นางปัทมา

แคนยุกต์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑1 นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑12 นางสาววิไลพร

แซ่เอ็ง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑13

นางสาวสุดา

จุลเสวก

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑14

ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

๑15

รศ.ดร.วิเชียร

ฝอยพิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑16

ผศ.วิชยุทธ

จันทะรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑17

นายชูเกียรติ

วิเศษเสนา

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑18

นายเผด็จศึก

โชติกลาง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑19

นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๗
๑20

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

121

นายสุระศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

๑22

นายศุภพงษา

จันทรังษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑23

นายประมวล

บุญทีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑24

นายสุประณีต

ยศกลาง

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑25

นายสุชาติ

จําปาโพธิ์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑26

นายยงยุทธ

สุทธิชาติ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑27

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑28

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑29

นางวรางค์รัตน์

ชายทวีป

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

๑30

นางนัยนา

พรหมดิเรก

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑31

นาย ส.จิระศักดิ์

คชินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัยนครราชสีมา

๑32

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑33

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑34

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑35

นายธีรศักดิ์

ตุดาลจิตติ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑36

นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

137

นายเชิดศักดิ์

พินิจไชย

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑38

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑39

นายรัฐพล

จันทร์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๘
๑40

นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑41

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑42

นายธนพจน์

โพสมัคร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑43

นางปริญญา

สุขใหม่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑44

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

145

นางสาวพิมพ์นารา

กิจโชติประเสริฐ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑46

นายวิฑูรย์

ทองสุขแก้ง

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑47

นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑48

นายวรวุฒ

บุญพิมพ์

แทน รก.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑49

นางสาววารพา

น้อยสูงเนิน

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑50

นายวัชระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑51

นายสุบรรณ

บุตรศรี

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑52

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

153

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

154

นายประหยัด

กมลพัฒนา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8

๑55

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑56

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

๑57

นายสฐพงษ์

รามโกมุท

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุง่ สัมฤทธิ์

๑58

นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑59

ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย

ค่ายใส

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จังหวัดนครราชสีมา

๑60

นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๙
๑61

นายนิพนธ์

บุญมี

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑62

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑63

นางเสาวรี

บํารุง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑64

นายอานนท์

เพียรอุดม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑65

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

166

นายประยงค์

ปุนบุตรดา

แทน หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

167

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

168

นายฒณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5

๑69

นางวนิดา

พรโสภัณ

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑70

นางสาวนงนุช

ดีแท้

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา

๑71

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑72

นางวนิดา

พรโสภัณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑73

นางสาวสุทธจิตติมา

สุทธชนะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

๑74

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

175

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

176

นางนวลจันทร์

อึ่งสกุล

ผู้อํานวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการคลัง
๑77

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑78

นายถอฟ้า

ลิ่มประยูร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑79

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑80

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑81

นายไพโรจน์

เจือประทุม

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๐
๑82

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑83

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑84

นายเกียรติศักดิ์

คีล์ปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

185

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

186

นายสุรเชษฐ

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

187

ส.ต.ท. สิทธิชัย

พลไกรสร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
นครราชสีมา

188

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

189

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

190

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

191

นายชิตพล

เหล่าอับ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
192

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

193

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
194

นางสาวปิยะวรรณ

ผดุงชาติ

แทน หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
195

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

196

นายศักดิ์ประยงค์

จันทร์โลม

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

๑๑
กระทรวงกลาโหม
197

พ.ต. บํารุงพงศ์

ยํายวน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

198

พ.ต. อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)

199

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

200

นางสาวสุพรรณ

พันธุ์พยัคฆ์

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
นครราชสีมา

เขต

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒01

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒02

นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒03

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ทพี่ ึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒04

นางสาวอรนุชา

มงคลรัตนชาติ

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒05

นายวีรวัฒน์

ชนะชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒06

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

207

นายปิฏก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

208

นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

หัวหน้าสนง.เคหะชุมชนนครราชสีมา

๒09

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒10

นายแข่งขัน

สีตะธนี

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒11

นางสาววาสนา

ศิริทองสุข

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒12

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒13

นายเที่ยง

ดอกกระโทก

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒14

นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒15

พันโทหญิง รุ่งอรุณ

เกิดโภคา

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา

๑๒
๒16

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒17

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒18

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒19

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒20

นางอรพินทร์

ฤทธิ์ไธสง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

221

นายธนาศักดิ์

หลักเพชร

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒22 นางรุ่งทิพย์

บุกขุนทด

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒23 นางสาวกุลฉัตร

เถียรชนํา

แทน ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๒24 นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา

๒25 นายมนตรี

ปิยากูล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒2๖ นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒2๗ นายจิรวัฒน์

ระติสุนทร

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒2๘ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

๒2๙ นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ ๗

๒3๐ นายกีรติคุณ

กรีธาพล

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒31 นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒32 นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๑๓
รัฐวิสาหกิจ
๒33 นายสมเกียรติ

อินทรสถิต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒34 นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒35 นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

236 นายวิเชียร

รามมะเริง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ภาค ตฉน. ฝ่ายการเดินรถ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย (ศอฉ.)

๒37 นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒38 นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

๒39 นางสาวรัตนสิริ

เลิศอมรวรนิช

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒40 นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒41

ทักษณา

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒42 นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒43 นางสาวนัดดา

เปลี่ยนศรี

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒44 นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

245 นายพลชัย

สิริวัฒนากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 7

วงศ์จร

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

นายวิจารณ์

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
246

นายชัชวาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒47 นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒48 นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒49 นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๑๔
250 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

๒51 นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

252 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

นางธนิดา

มิ่งเมือง

ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ (TOT)

2

นายกฤตนัย

ฤกษ์สมบูรณ์สิริ

พนักงานมวลชนสัมพันธ์ บ.ปตท.จํากัด (มหาชน)

3

นายนราธิป

สุทธิกลัด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

5

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

6

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

7

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

8

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

9

นางอินทิรา

เงินเกิด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
1
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว)

ติดราชการ

๒

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

3

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

ติดราชการ

4

นายอําเภอครบุรี

ติดราชการ

5

อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

6

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

7

ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

8

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

9

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

10

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

๑๕
11

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

12

ผกก.ฝสส.๔สส.

ติดราชการ

13

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

14

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

15

สว.กก.๒บค.ส.๑

ติดราชการ

16

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

17

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

18

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

19

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

ติดราชการ

20

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส.

ติดราชการ

21

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง ติดราชการ

22

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

23

ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

ติดราชการ

24

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ติดราชการ

25

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

26

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

27

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จ.นม.

ติดราชการ

28

รก.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ติดราชการ

29

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

30

ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ติดราชการ

31

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

32

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

ติดราชการ

33

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

34

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๖
35

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

ติดราชการ

36

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ติดราชการ

37

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

38

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

ติดราชการ

39

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

40

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

ติดราชการ

41

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ

42

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

43

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

ติดราชการ

44

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

45

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

ติดราชการ

46

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

47

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

48

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

49

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ 3

ติดราชการ

50

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

51

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

52

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

53

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

ติดราชการ

54

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ติดราชการ

55

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

56

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

57

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๑๗
58

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา (กฟฝ)

ติดราชการ

59

ผู้อํานวยการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ติดราชการ

60

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาค ตฉน.

ติดราชการ

61

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

62

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 นครราชสีมา

ติดราชการ

63

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดราชการ

64

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

65

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

66

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

67

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

68

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค 13

ติดราชการ

69

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

70

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ติดราชการ

71

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

72

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
73

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

74

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

75

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

76

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

77

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา

ติดราชการ

78

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

79

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘
80

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

81

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

82

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

83

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

84

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

85

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

86

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

87

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

88

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างใน
สังกัด ประจําปี ๒๕๕๙ ที่เกษียณอายุราชการและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ดังนี้
๑. นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๒. นายกล้าณรงค์ อารักษ์สนอง พนักงานพิมพ์ ส๒ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
๓. นายนึก ยิ่งนอก ตําแหน่งพนักงานบริการ บ๒ สํานักงานจังหวัดนครรราชสีมา
 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยกรมการปกครองแจ้งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น
ประจําปี ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้อาสาสมัครแบบประชาธิปไตยได้ดําเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับหมู่บ้านที่มีผล
การดํา เนินงานอย่ างโดดเด่น ได้มีค วามภาคภูมิใจและนําไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้ มีประสิทธิภาพ และเป็ น
แบบอย่างของการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป โดยกําหนดคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จังหวัดละ
๑ หมู่บ้าน จั งหวัด นครราชสีมาได้ดํ าเนิ นการพิจารณาคัด เลื อกหมู่ บ้า นต้ นแบบประชาธิปไตยดี เด่ น ระดับจัง หวั ด
ประจําปี ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า บ้านโนนกระสัง หมู่ ๖ ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙

๑๙
 พิธีมอบเครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น KP ๗๕๒๐ เพื่อใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา)
: กระทรวงพลังงานได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น KP ๗๕๒๐ จํานวน ๖ เครื่อง เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนของกระทรวงพลังงาน
มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ให้แก่ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน ๖ ชุด)
 -พิธีมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา
ต้นแบบดีเด่นและดี (จํานวน ๗ แห่ง) และมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE
ชนะการประกวดสัญลักษณ์ผ้าพันคอ TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน (จํานวน ๒ แห่ง)
-พิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจําปี ๒๕๕๙ (กพร.)
(จํานวน ๑ รางวัล) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
: สืบเนื่องจากนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเล็งเห็นความสําคัญของการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้ทุกอําเภอจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการติดตามเยี่ยมประเมินผลการดําเนินงานของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้านต้นแบบระดับดีเด่นและระดับดีและจัดประกวดผ้าพันคอสัญลักษณ์ชมรม
TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีชมรมที่ผ่านการประเมินได้รับมอบเกียรติบัตรต้นแบบ
ระดับดีเด่นและระดับดี จํานวน ๗ แห่ง ดังนี้
๑) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลท่าจะหลุง อําเภอโชคชัย
ชมรมต้นแบบระดับดีเด่น
๒) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง ชมรมต้นแบบระดับดีเด่น
๓) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง ชมรมต้นแบบระดับดีเด่น
๔) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา
ชมรมต้นแบบระดับดี
๕) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.กลางดง อ.ปากช่อง ชมรมต้นแบบระดับดี
๖) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง ชมรมต้นแบบระดับดี
๗) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน ชมรมต้นแบบระดับดี
และชมรม TO BE NUMBER ONE ชนะการประกวดสัญลักษณ์ผ้าพันคอ TO BE NUMBER ONE
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน ๒ แห่ง ดังนี้
๑) ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) สาขาโคราช
๒) รองชนะเลิศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก
: เนื่องด้วยโรงพยาบาลเสิงสาง ได้จัดทําโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอําเภอ เพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน (เครือข่ายร่วมใจลดปัญหาวัยเรียน วันรุ่นตั้งครรภ์ อําเภอเสิงสาง) โดยมีภาคราชการ
ภาคประชาน เอกชน ร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วน/ภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
และวัดผลได้ ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนลดลง ลดปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นในเขต
อําเภอเสิงสาง กรมสุขภาพจิตได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้าประกวดความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
จาก กพร. สํานักนายกรัฐมนตรี และได้รับรางวัลประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมใน “ระดับดี” จาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

๒๐
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สําหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ฯ ช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม ฟื้นฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือ
แรกพบความพิการ จัดหาสื่อสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งประสานความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรวมด้านการศึกษาอื่นๆ โดยช่วยเหลือคนพิการที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา ในการสนับสนุนจัดกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สําหรับเด็กที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ โดยปี พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ “เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ” เพื่อให้การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเป็นไป
ตามเป้าหมาย ลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา เด็กพิการทุกคนเข้าถึงบริการที่ครบทุกด้าน เด็กพิการทุกคนดํารงชีวิตได้
อย่ างมีค วามสุข จึง จํา เป็ น ต้องอาศัย ความร่ วมมือของทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมให้ การจั ด การศึ กษาสํา หรั บที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษในทุกระดับและทุกระบบ ซึ่งเงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญอยู่ที่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามา
มี ส่วนร่ วมในการจั ด การศึ กษาสํ า หรั บเด็ ก ที่ มีค วามต้ อ งการจํ า เป็ น พิ เ ศษ เพื่ อเป็ น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจแก่ ผู้ที่ ให้ การ
สนับสนุนจัดกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ จึงมอบเกียรติบัตร
ดังต่อไปนี้
๑)กองพันทหารม้าที่8 ค่ายสุรนารี ๒)บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด(CPAC)
๓) บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จํากัด (มหาชน) ๔)บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด โรงงานนครราชสีมา
๕)สํานักงานบัญชีกลาง-บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ๖)บริษัท เว็ทพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ๗)บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน
กรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ๘)บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ๙)ร้านขนมจีนโนนนา ๑๐)อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครนครราชสีมา ๑๑)นางชัญญานุช สุรฉัตร ๑๒)นายธนภัทร ธงชัยธนาวุฒิ
๑๓)นางสาวนันทิยา สุพันธุชาติ ๑๔)คุณมณทิพย์ เทพวารินทรามาศสโมสรไลออนส์วาสุกรี กรุงเทพ ๑๕)นายอนัน
โกนสั นเทีย ะ สาธารณสุข อํา เภอคง ๑๖)นายไพศาล เกีย รติ ชัย พัฒ น ประธานชมรมกํา นัน ผู้ใหญ่ บ้า นอํ าเภอคง
๑๗)นางศิวาพร ศรีตระกูล บริษัท นิวมอเตอร์ไบค์ จํากัด
 พิธีมอบรางวัลการจัดทําคลิปวิดีโอ “๑๐๐ คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ดําเนินการเชิญหน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นคลิปวีดีโอสั้น
ความยาว ๓ - ๕ นาที และให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัพโหลดขึ้นทางยูทูปตั้งแต่
เดือนมิถุนายน-กันยาน ๒๕๕๙ ปรากฏมีคลิปวีดีโอที่ส่งขึ้นประชาสัมพันธ์ทางยูทูป ทั้งหมด ๖๘ คลิป โดยนําผลการ
รับชมของประชาชนมาเป็นเกณฑ์การประกวด โดยคลิปยอดนิยมที่มีผู้ชมมากที่สุด ๕ อันดับแรก จะได้รับโล่และเงิน
รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. ท่องเที่ยวนครราชสีมาพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีผู้เข้าชม ๙,๑๘๗ ครั้ง
๒. ท่องเที่ยวนครราชสีมาทุ่งบัวแดง ที่บ้านเหลื่อม มีผู้เข้าชม ๔,๘๗๕ ครั้ง
๓. ท่องเที่ยวอําเภอวังน้ําเขียว โดย กศน. อําเภอวังน้ําเขียว มีผู้เข้าชม ๓,๓๙๑ ครั้ง
๔. ท่องเที่ยวนครราชสีมา อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โดยโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
มีผู้เข้าชม ๒,๓๘๖ ครั้ง
๕. ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา “ปั่น ไป ไหว้” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
มีผู้เข้าชม ๒,๓๕๖ ครั้ง

๒๑
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 กันยายน ที่โรงแรมสตาร์เวลล์ รีสอร์ท อําเภอเมืองนครราชสีมา นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นประธานเปิ ดงานสั มมนาระบบส่ งเสริมการเกษตร MRCF แผนยุ ทธศาสตร์ กรม
ส่ ง เสริ มการเกษตร พ.ศ.2560-2564 และการจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระดั บเขต โดยมี ผู้บริ หารกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล ใน 8 จังหวัดอีสานตอนล่าง ร่วมสัมมนาว่า 300 คน
-วันที่ 4 กันยายน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระ
กรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์
เยี่ ย มเยี ย นราษฎรผู้ ป ระสบน้ํ า ท่ วมในพื้ น ที่ บ้ า นตะปั น ม.5 ตํ า บลรั ง กาใหญ่ อํ า เภอพิ มาย พร้ อ มมอบถุ ง ยั ง ชี พ
พระราชทาน จํานวน 120 ชุด ให้กับพระภิกษุสงฆ์และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ที่วัดตะปัน ตําบลรังกาใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ ๗ กันยายน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงาน
กศน.จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 8 กันยายน ที่โรงแรมเดอะเบฟเวอรี่ฮิว อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการ
ร่วมกันทั้งในด้านการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ เอสเอ็มอี ฐานรากร่วมกัน
-วันที่ 9 กันยายน ที่โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อําเภอเมืองนครราชสีมา พลตํารวจโท ทวิชชาติ
พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 3 ที่ผ่านการอบรมโครงการรวมพลังครูตํารวจ D.A.R.E ตํารวจภูธรภาค 3 ประจําปี 2559 จํานวนทั้งสิ้น 397 นาย
-วันที่ 11 กันยายน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา นําส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นิสิต นักศึกษา ชาวจังหวัดนครราชสีมากว่า 1,000 คน ร่วม
เดินรณรงค์เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจําปี 2559 พร้อมทําพิธีลงนามใน
สัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อําเภอสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ
-วันที่ 12 กันยายน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว
ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-วันที่ 13 กันยายน ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี พร้อมมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559 มอบโล่
แก่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่อําเภอที่มีผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของ
แผ่นดินดีเด่น และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 15 กันยายน ที่ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธานี
สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 14 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการการปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาพร้อมประชุมรับฟังรายงานผลการดําเนินงาน
-วันที่ 15 กันยายน พันโท รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 ค่ายสุรธรรม
พิทักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ กองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล ให้กับประชาชนที่
ยากไร้ ในพื้นที่บ้านถนนหัก ตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

๒๒
ขึ้นเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราช
สมบั ติ ค รบ 70 ปี 9 มิ ถุ น ายน 2559 และเฉลิ มพระเกี ย รติ สมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
-วันที่ 16 กันยายน ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อําเภอเมืองนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการและมอบประกาศนียบัตรโครงการโรงงานสีขาว ให้กับสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการ
และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งเป็ นระบบ จํ านวน 88 สถานประกอบการ เพื่ อเป็ น การเชิ ด ชูเ กี ยรติ ให้ กับสถาน
ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งเพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายด้านยาเสพติด
-วันที่ 19 กันยายน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ประธานพิ ธี ม อบทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ คุ ณ พุ่ ม
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 254 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,270,000 บาท
-วันที่ 22 กันยายน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) จัดงานสัปดาห์ประกันภัยประจําปี 2559 และพิ ธีมอบรางวัลประกั นภัยดีเด่นครบวงจร เพื่อเชิดชูเกียรติ
องค์กร หน่วยงาน สถาบัน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบวิชาชีพ
การบริหารด้านการประกันภัย การเผยแพร่ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาการประกันภัยของประเทศ
-วันที่ 26 กันยายน เวลา 09.00น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพช่วยประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ ณ วัดศีรษะละเลิง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
-วันที่ 27 กันยายน ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์สรวิศ
ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย
ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตว์ เขต 3 ประจําปี 2559 ให้กับฟาร์มไก่เนื้อ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 9 คอมพาร์ทเมนต์ จํานวน 32 ฟาร์ม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
ตําแหน่งเดิม ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา
๒) นางตะติมา นุ้ยฉิม ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว ตําแหน่งเดิม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ กองกิจการชุมชนและ
บริการสังคม ช่วยราชการประจําสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
๓) นายปฏิญญา แกะกระโทก ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ตําแหน่งเดิม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑. นายมงคล สารีสุต ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
๒. นายฐิติพล ทศรฐ ตําแหน่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา ย้ายไป
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง
๓. พลตํารวจตรี ฐากูร นัทธีศรี ตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ย้ายไป
ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔

๒๓
๔. นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๖ กรมบังคับคดี
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการ (ลาที่ประชุม)
๑. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๒. นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๓. รศ.ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๑
๔. นายสมพงษ์ วิริยะจารุ ตําแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
๕. พันโทหญิง รุ่งอรุณ เกิดโภคา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕
นครราชสีมา
ประธาน : ขอแสดงความยิน ดี กับทุ กท่ า นที่ เกษี ยณอายุ ราชการ และขอขอบคุ ณตลอดช่ วงระยะเวลาที่ ทํางาน
ร่วมกันมา ซึ่งได้รับความกรุณาจากทุกท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ++
: รัฐบาลมีนโยบายที่จะดําเนินการหลายโครงการ ตามที่ได้แจ้งเน้นย้ํามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่องป่าไม้ เรื่องปัญหาความทุกข์ร้อนของ
พี่น้องประชาชน เรื่องศูนย์ดํารงธรรม เรื่องความสุจริตโปร่งใส ก็ยังต้องขอเน้นย้ําความสําคัญ นี่คือนโยบายหลักของ
รั ฐ บาลที่ ทุ ก ท่ า นต้ อ งดํ า เนิ น การ และยั ง มี โ นบายออกมาเป็ น ครั้ ง คราวเรื่ อ งของการช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งประชาชน
งบประมาณโครงการต่าง ๆ กองทุนหมู่บ้าน งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องเด็กแรกเกิด เรื่องจ่ายเงินชาวไร่ชาวนา
ตําบลละ ๕ ล้าน หมู่บ้านละ ๒ แสน เหล่านี้ เป็นงานนโยบายรัฐบาลที่เราต้องขับเคลื่อนด้ วยความเข้ มแข็ง มีการ
รายงานส่วนกลางทราบตลอด ปัญหาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ปัญหาไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมต่าง ๆ ก็ต้องดําเนินการ เรื่องที่ต้องฝาก คือเรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เกิดในพื้นที่ ไม่ว่าจะเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ จําเป็นต้องมีการตรวจสอบเร่งรัดดําเนินการให้พี่น้องประชาชนทราบผล เรื่องความเดือดร้อนเกิดจาก
ปัญหาภัย ธรรมชาติ เรื่ องน้ําท่วม ได้เ น้นย้ําส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้องและทางอําเภอว่าจะต้ องไปเยี่ ยมประชาชนให้
เร็ ว ที่ สุ ด เราอาจช่ ว ยไม่ ไ ด้ ใ นทั น ที ทั น ใด แต่ ไ ปเยี่ ย มให้ เ ร็ ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด กํ า ลั ง ใจแก่ พี่ น้ อ งประชาชน ขอขอบคุ ณ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ให้ การสนับสนุนเครื่ องอุปโภคบริโภคนําไปแจกจ่ายให้ พี่น้องประชาชน สําหรับพื้ นที่ที่น้ํายั ง
ท่วมขั ง อยู่ มี อํา เภอเมื อง อํ า เภอพิ มาย ต่ อไปก็ จะเป็ น อํ าเภอชุ มพวง อํ า เภอเมื องยาง อํา เภอลํ าทะเมนชัย กํ า ลั ง
จับตามองและเตรียมการช่วยเหลือไว้ตลอดเวลา

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคําสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา :
กรณีที่ ๑ ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป
- จังหวัดนครราชสีมาติดประกาศ ๑๓๐ แปลง เนื้อที่ ๑๑๑,๐๗๕ ไร่ อยู่ในพื้นที่ ๑๙ อําเภอ
ขณะนี้กระบวนการติดประกาศ โดยสรุป มีแปลงที่ดินที่ไม่มีผู้คัดค้าน ๓ แปลง อยู่ในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอ
โชคชัย อําเภอปักธงชัย เนื้อที่รวม ๒,๙๑๙ ไร่

๒๔
- มีผู้ครอบครองที่ดินยื่นคําร้องคัดค้าน เนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๐๖,๙๙๘ ไร่
- ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในการคัดค้านครบ ๑๐๐% แล้วคงมี
พื้นที่คัดค้าน ๘๒,๑๑๕ ไร่ เป็นการคัดค้านโดยหลักฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน ๔๓,๕๒๖ ไร่ คัดค้านโดยหลักฐาน
การครอบครองเดิม (ภบท.๕/สัญญาซื้อขาย) ๓๘,๕๘๙ ไร่ คงเหลือพื้นที่ไม่มีผู้คัดค้าน ๒๘,๙๕๙ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การส่งเอกสารทั้งหมดไปให้ทาง สปก.ส่วนกลางตรวจสอบเพื่อพิจารณา หากตรวจสอบแล้วเป็นไปตามนี้ก็จะแจ้งให้
ถอดออกจากแปลงที่ประกาศคัดค้านสําหรับแปลงที่มีการคัดค้านถูกต้อง
กรณีที่ ๒ ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้ผู้ได้รับการจัดที่ดินสิ้นสิทธิแล้วและ
ถู กครอบครองโดยผู้ อื่น เนื้ อที่ ๑๐๐ ไร่ ขึ้ น ไป จั ง หวั ด นครราชสี มามี จํา นวน ๑ แปลง ที่ อํา เภอวั ง น้ํ า เขี ย ว กรณี
ผู้ประกอบการกระท่อมหินนันทภัค ความคืบหน้าคณะกรรมการปฏิรูปจังหวัดนครราชสีมาได้มีมติให้ นางพรทิพย์
สุรคุปต์ สิ้นสิทธิการทําประโยชน์แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื้อที่ ๔๒-๒-๗๙
ไร่ แต่ได้มีการครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินบริเวณข้างเคียง ที่ติดกับที่ดินแปลงที่ถูกสั่งให้สิ้นสิทธิดังกล่าว รวมเนื้อที่
ครอบครองทําประโยชน์ประมาณ ๑๔๕ ไร่ อยู่ระหว่างแจ้งคําสั่งให้สิ้นสิทธิ เพื่อให้ผู้ถูกสั่งสิ้นสิทธิอุทธรณ์ ขอให้สิทธิ
ตามกฎหมายปกครอง
กรณีที่ ๓ ที่ดินมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป
- มีพื้นที่ตามกรณีที่ ๓ จํานวน ๒ แปลง ที่ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง
๑. แปลง พล.ต.ต.ชาลี เภกะนันท์ เนื้อที่ ๕๓๖ ไร่ พื้นที่ไม่เหมาะแก่การเกษตรควรใช้
ประโยชน์อย่างอื่น เช่น เป็นศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์สัมมนาต่าง ๆ
๒. แปลง นายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ เนื้อที่ ๑,๐๒๗ ไร่ พื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตร
(แปลงเริ่มต้นพัฒนา) สปก.ได้มีการวางรูปแบบปูผังแบ่งแปลง โดยจะจัดให้เกษตรกรได้ประมาณ ๑๒๐ ราย ๆ ละ
ไม่เกิน ๕ ไร่ ที่อยู่อาศัยอีก ๑ ไร่ ขณะนี้รูปแบบผังทําเสร็จแล้ว กรมชลประทานได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องการก่อสร้าง
แหล่งน้ํา เป็นแปลงเริ่มต้นพัฒนา เมื่อพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเสร็จแล้วก็จะดําเนินการในการจัดเกษตรกรตาม
โครงการ คสช. ซึ่งอาจเป็นการจัดในรูปสหกรณ์
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา :
โครงการ “รวมพลังประชารัฐ” พลิกฟื้นผืนป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.
๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่ป่าชุมชน “เขาสามสิบส่าง–เขาเขียว” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าสูงเนิน ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน เนื้อที่ ๓๐ ไร่ กล้าไม้ จํานวน ๖,๐๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๙ ปรากฎต้นไม้ที่ปลูกมีการตายบ้างเล็กน้อย
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 กันยายน ๒๕๕๙ ต้นไม้ที่ปลูกมีการตายบ้างเล็กน้อย การถาง
วัชพืช พรวนดินต้นไม้ ได้รับความร่วมมือจากชุดรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน และในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
จะมีคณะกรรมการป่าชุมชนป่าภูหลวงจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปกําจัดวัชพืชและบํารุงรักษาต้นไม้
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ
บริเวณพื้นที่พลิกฟื้นผืนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ท้องที่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ ๒๐ ตําบลโคกกระชาย
อําเภอครบุรี เนื้อที่ ๘๔ ไร่ กล้าไม้ ๑๖,๘๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้นไม้ที่ปลูกมีการตาย
บ้างเล็กน้อย

๒๕
เรื่องการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้ส่งเรื่องการขอเข้าทํา
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วน
ราชการใดเข้าทํา ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญ าตขอให้จังหวัดพิจารณาจัดทํ าข้อมูลรายละเอีย ดเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับรายชื่อส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่เข้าไปทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ระยะเวลาที่เข้าไป
ทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เหตุผลความจําเป็นที่ต้องผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีของแต่ละหน่วยงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อที่จะประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรียนให้หน่วยงานตรวจสอบ
ข้อมูลรายละเอียดและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแนวเขตป่าไม้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ ขอให้ประสานงานกับ
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘
ประธาน : เรื่องการเข้าทําประโยชน์ของส่วนราชการในพื้นที่ป่าไม้ เป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากกรมป่าไม้จะรวบรวม
เสนอคณะรัฐมนตรี โดยจังหวัดได้ทําหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการโดยเฉพาะนายอําเภอต้องไปดูว่าในพื้นที่ตนเองมี
โครงการอะไรบ้างที่ดําเนินการไปแล้วไม่ได้ขออนุญาต ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ถนนต่าง ๆ ให้รีบขออนุญาตโดยด่วนที่สุด
และกําหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
- การจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช ประจําปี ๒๕๕๙” (วันอาทิตย์ที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๙)

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
- มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยเครื่องบิน
พระที่ นั่ ง จากจั ง หวั ด สงขลามายั ง สนามบิ น กองบิ น ๑ ในวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. เพื่ อประทั บ
ฮ.พระที่นั่ง ไปยังตําหนักทิพย์พิมาน ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
: พระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ชรกิ ติ ย าภา จะเสด็ จประทั บ แรม ณ บ้ า นจอมพล
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อําเภอปากช่อง ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และทรงเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายการ
เขาใหญ่เทรลมาราธอน ๒๐๑๖ ในวัน อาทิตย์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เสมอดาวรีสอร์ ท เขาใหญ่ อํ าเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา (เป็นการส่วนพระองค์)
: การจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
วั นเสาร์ ที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ จั งหวั ดนครราชสี มาได้ จั ดพิ ธีวางพวงมาลาถวายราชสั กการะ ณ หอประชุ มเปรม
ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก/
ทหาร ตํารวจ เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ สวมถุงมือ
: การจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช ประจําปี ๒๕๕๙” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม
๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีถวายพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

๒๖
บริเวณสนามหน้าศากลางจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก/ทหาร
ตํารวจ เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ สวมถุงมือ
: ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
-คณะรั ฐ มนตรี ได้ ประชุ มเมื่ อวั น ที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๙ นายกรั ฐ มนตรี มีข้ อสั่ ง การ
เกี่ยวข้องกับจังหวัด จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. การพิ จ ารณากํ า หนดมาตรการในการกํ า กั บ ดู แ ลการจํ า หน่ า ยบั ต รโดยสาร
รถสาธารณะ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซิ ม การ์ ด ตลอดจนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ให้ ห น่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง เช่ น
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร กระทรวงคมนาคม และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องพิ จารณากํ า หนดมาตรการในการกํ า กั บดู แ ลการจํ า หน่ า ย
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจถูกนําไปใช้ประกอบการก่อเหตุร้าย ให้มีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยให้
จําหน่ายจัดเก็บข้อมูลผู้ซื้อให้ครบถ้วนชัดเจนขึ้น เช่น ข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน การบันทึกรูปพรรณผู้ซื้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ที่ทําการปกครองจัง หวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ
อําเภอทุกอําเภอ
๒. การตรวจสอบ CCTV ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ โดยมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เป็นกรรมการ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่บูรณาการ เชื่อมโยงและตรวจสอบ CCTV ในแต่ละพื้นที่
ทั่วประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดจุดที่มีความจําเป็นต้องติดตั้ง CCTV เพิ่มเติม
ทั้ ง นี้ ให้ นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น การให้ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุวรรณ) พิ จารณาก่ อนนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ที่ทําการปกครองจังหวัด อําเภอทุกอําเภอ มณฑลทหารบก
ที่ ๒๑ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กอ.รมน.จว.นม.
๓. การขั บ เคลื่ อ นสั ง คมไทยที่ เ ข้ ม แข็ ง พอเพี ย ง และปลอดภั ย มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมไทยที่เข้มแข็ง
พอเพีย งและปลอดภั ย โดยนํ า หลั กธรรมมาสร้า งจิต สํ านึ กค่า นิ ยมในสั ง คมและทํ า ให้ เ กิด ผลเป็ นรู ปธรรม ทั้ งนี้ ให้
บู ร ณาการงานของกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการดังกล่าวต่อไปด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๔. การขยายการดําเนินการจําหน่ายสินค้า OTOP ไปยังสายการบินอื่น ๆ ตามที่ได้มี
การจั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) บนเครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น ไทย ซึ่ ง เป็ น การขยาย
ช่องทางการจําหน่ายสินค้า OTOP ไปสู่ต่างประเทศแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการดําเนินการจําหน่ายสินค้า OTOP ไปยังสายการบินอื่น ๆ รวมทั้ง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ และจัดทําสื่อโฆษณาที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของ
สินค้า OTOP เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและประทับใจในสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
: เรื่องมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการ
เบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๓ มาตรการ ประกอบด้วย
๑) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ และ
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๓) มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
เพื่อเป็นการรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรักษา
สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไม่น้อยกว่าช่วงเดียวกัน
ของปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอ ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของรายละเอี ย ด เงื่ อ นไข วิ ธี ก ารและ
งบประมาณในการดํ าเนิ นมาตรการทั้ง ๓ มาตรการ ให้ เป็ นไปตามความเห็น ของสํ านั กงบประมาณ โดยให้ สํา นั ก
งบประมาณนําความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการด้วย
จึงเน้นย้ําให้ส่วนราชการ และอําเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจํ าปี ของจัง หวั ดนครราชสีมา ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถื อปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตาม
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด
: เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ
ดําเนินโครงการ
- ตามที่จังหวัดได้มีหนั งสือ ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว ๖๖๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณและดําเนินโครงการของจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอและดําเนินการโครงการ ดังนี้
๑. ก่อนเสนอโครงการ
๑.๑ โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น พื้นที่ใน
เขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เขตพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ละเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า พื้ น ที่ เ ขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น และพื้ น ที่ เ ขต
สาธารณประโยชน์ จะต้องยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากจังหวัด และให้มีการรับรองว่าได้รับการอนุญาตส่งประกอบเรื่องด้วย
๑.๒ กรณีโครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลต้องยื่นขออนุญาตต่อสํานักทรัพยากรน้ํา
บาดาลเขต ๕ และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะขอรับการสนับสุนนงบประมาณจากจังหวัดได้
๑.๓ รู ป แบบรายการ ประมาณการราคาก่ อ สร้ า ง หรื อ แบบ ปร.๔ ปร.๕ ให้
ดํา เนิ น การตามราคามาตรฐานของทางราชการโดยให้ ช่า งหรื อวิ ศ วกรเป็ นผู้ จัด ทํ า พร้ อมทั้ ง ให้ หัวหน้ า หน่ วยงาน
นายอําเภอ ลงนามรับรองความถูกต้องในแบบ ปร.๔, ปร.๕ ครบทุกฉบับ
๑.๔ ให้แนบภาพถ่ายพื้นที่ดําเนินการประกอบคําขออย่างน้อย ๔ ภาพ พร้อมกับ
ระบุพิกัดที่ตั้งโครงการ
๑.๕ ให้ จัด ทํ า บั น ทึ กข้ อตกลง (MOU) ในการบํ า รุ ง รั กษาเมื่ อดํ า เนิ น โครงการ
แล้วเสร็จกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลบริเวณนั้นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ กรณีโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา เช่น ขุดลอก/ขุดสระน้ํา ให้มีการปลูกหญ้าแฝก
รอบบริเวณที่ขุดลอก โดยระบุไว้ในรายการและประมาณการด้วย โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ ให้ดําเนินการโดยขอ
ความร่วมมือจากชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ
๒. เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วต้องดําเนินการดังนี้
๒.๑ เร่ง รั ด การเสนอโครงการเพื่อขออนุ มัติ ดํ า เนิ น การจากผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา และเมื่อได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้ว ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ให้
ถูกต้อง และจังหวัดนครราชสีมาไม่มีนโยบายที่จะอนุมัติให้ใช้วิธีพิเศษทุกกรณี
๒.๒ การประชาสัมพันธ์โครงการโดยทําเอกสารติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ
ในแหล่งชุมชนในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การดําเนินการทุกขั้นตอน โดยให้ระบุชื่อ
โครงการ แหล่งงบประมาณ และสถานที่ดําเนินการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบร่วมกัน
๒.๓ แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ความคุ้ ม ค่ า
ผลกระทบ และประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับจากโครงการ ตั้งแต่เริ่ม ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมกับส่ง
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สําเนาคําสั่งให้จังหวัดทราบ และให้รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้จังหวัด
ทราบเป็นประจําทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ
๓. เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
๓.๑ เมื่อโครงการแล้วเสร็จไม่ต้องมีพิธีเปิดโครงการใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ด้วยความโปร่งใส และวางแผน ดูแล บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์ให้ยั่งยืนต่อไป
ประธาน : เป็นการเน้นย้ําการดําเนินโครงการ ขณะนี้กําลังมีหนังสือส่งไปอีกฉบับหนึ่งว่าถ้าส่วนราชการใดเมื่อสิ้น
ปี ง บประมาณแล้ ว สามารถมี การประหยั ด เรื่ อ งเงิ น ได้ ใ นสั ด ส่ ว นที่ ม ากที่ สุ ด จะมี ร างวั ล ให้ ใ นช่ ว งปลายปี เป็ น งบ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ปาไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์
พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา)
-มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 อนุมัติในหลักการกรณี
ส่วนราชการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต รวม 3 ข้อ
1. การเข้ าทํ า ประโยชน์ในพื้ นที่ ป่า ไม้ ทุกกรณี ข องส่ วนราชการ ให้ แจ้ ง กรมป่ า ไม้ ทราบ
เป็นการด่วน เพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
2. หากปรากฏว่า ยังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก
จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด
3. การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการทุกกรณี จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้
พื้นที่เสียก่อน ถึงจะเข้าดําเนินการได้
ต่อมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้เสนอเรื่องการเข้าทํา
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วน
ราชการใดเข้าทําประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการเข้าทําประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
รวม 4 มาตรการ คือ
1) ผ่อนผันให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยให้ส่วนราชการดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมาย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
2) กรณี ที่ ส่ ว นราชการที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ
ประเภทต่างๆ ให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
3) การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการทุกกรณี จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ก่ อ น จึ ง จะเข้ า ดํ า เนิ น การได้ หากปรากฏว่ า ยั ง มี ส่ ว นราชการใดปฏิ บั ติ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายอี ก
ให้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
4) การขอจั ด สรรงบประมาณของส่ ว นราชการที่ มี แ ผนงานโครงการในพื้ น ที่ ป่ า ไม้
หากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ ห้ามจัดสรรงบประมาณให้
ในการนี้ รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอกประวิต ร วงษ์สุวรรณ) สั่ง และปฏิ บัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี มีคําสั่งให้ส่งเรื่องคืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมว่ายังมี
ข้อมูลรายชื่อส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกหรือไม่ ระยะเวลาที่เข้าทํา
ประโยชน์ เหตุผลความจําเป็นที่ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีของแต่ละหน่วยงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และข้อมูลอื่นๆ เพื่อ

๒๙
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสํานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท้องที่ เพื่อพิจารณาจัดทําข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าว
จึง ขอเรี ย นให้ ที่ประชุมกรมการจั ง หวั ด นครราชสี มาเพื่ อทราบ หากมี ส่วนราชการหรื อ
องค์การของรัฐที่เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ขอให้แจ้งจังหวัดนครราชสีมาทราบ ภายในวันที่
15 ตุลาคม 2559 พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลรายงานกรมป่าไม้พิจารณา ต่อไป
๔.๑.๓ สรุปรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้มีคําสั่ง
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ
ติดตามการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งพื้นที่ในการตรวจติดตาม
มีส่วนราชการได้ดําเนินการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่รายงาน
เข้ามา จํานวน ๑๘ หน่วยงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา สํานักงานประกันสังคมจังหวัด สํานักงาน ปภ.
จั ง หวั ด สาขาปากช่ อ ง สํ า นั ก งาน ปภ.สาขาชุ ม พวง สํ า นั ก งาน ปภ.จั ง หวั ด นครราชสี ม า โครงการชลประทาน
นครราชสีมา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา สํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานสถิติจังหวัด สํานักงานขนส่งนครราชสีมา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด อําเภอโนนสูง อําเภอ
ลําทะเมนชัย อําเภอพระทองคํา
สํ า หรั บ สถานการณ์ ปั จจุ บัน เรื่ องปั ญ หาอุ ทกภั ย ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๙
เป็นต้นมา ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ ๔ อําเภอ ๘ ตําบล ๖ หมู่บ้าน ๑๓๗ ครัวเรือน ๑,๘๑๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะ
เสียหาย ๑)อําเภอเมืองนครราชสีมาปัจจุบันยังมีน้ําท่วมขังอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ใน
เขตตําบลพุทรา หมู่ ๑ หมู่ ๓ ตําบลพะไล หมู่ ๕ ในเขตเทศบาลตําบลหัวทะเล และเมื่อคืนเวลา ๒๔.๐๐ น. น้ําได้ล้น
เข้าท่วมบ้านลําเชียงไกร หมู่ ๙ ซึ่งกําลังดําเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายก
เหล่ากาชาดจังหวัด ได้นําถุงยังชีพไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ๒๗) อําเภอบ้านเหลื่อม หมู่ ๓ หมู่ ๕ ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้ อนเรื่องพื้นที่ น้ําท่วม พื้นที่ การเกษตร ๒๖๐ ไร่ ๙๐ ครัวเรือน น้ํายังท่ วมขัง อยู่แต่ไม่มาก ๓) อําเภอ
ด่านขุน ทด หมู่ ๓ ตําบลหนองบัวตะเกียก ๔) อํ าเภอโนนไทย ตําบลบัลลั งก์ พื้ นที่การเกษตรเสีย หายประมาณ
๑,๕๕๐ ไร่ ถนน ๙ สาย และคอสะพานชํารุด ๑ แห่ง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนําถุงยังชีพไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้ว
การแก้ไขปัญ หาอุทกภัยหรือน้ําท่ วมขั งที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณทางศู นย์ ปภ.เขต ๕
สํานักจัดการทรัพยากรน้ําภาค ๕ ชลประทาน แขวงทางหลวง กองทัพภาคที่ ๒ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ และหน่วย
ทหาร ที่ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําและกําลังพล
ประธาน : เป็นเรื่องสําคัญ เรื่องน้ําท่วมจะเป็นปัญหาที่หนักขึ้นทุกวัน เนื่องจากมีการขยายตัวของเมือง มีการถมดิน
เป็นจํานวนมาก ได้มีหนังสือแจ้งทางอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ขอให้ทางท้องถิ่นจังหวัด นายอําเภอ
ได้แจ้งย้ําว่าในกรณีอนุญาตให้ชาวบ้านก่อสร้างอาคารหรือถมดิน ขอให้เน้นย้ําในเรื่องของการดูเรื่องทางน้ําให้ดี
ที่สุด ถ้าหากเป็นไปได้ให้ใส่ท่อให้มากที่สุด เนื่องจากถ้ามีการถมดินไปแล้ว มีการปลูกสร้างไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้เลย
ณ วันนี้ ทุกแห่งเมื่อมีการก่อสร้างก็จะถมดินมาก น้ําก็จะไหลมาเอ่อที่ถนนและบ้านเรือนของชาวบ้านที่ยังไม่ถมดิน
ชาวบ้านก็แก้ไขปัญหาโดยการถมใหม่ ทั้งหมดก็จะเป็นวงจรอย่างนี้ น้ําก็จะลงไปที่ถนน อีกไม่นานทางราชการก็จะ
ไปยกพื้นผิวถนนขึ้นมาหนีน้ํา น้ําก็จะท่วมบ้านของชาวบ้านอีก ชาวบ้านก็ถมหนีอีก ก็จะแก้ไขปัญหาไม่จบ แต่ถ้า
เราเน้นย้ําและให้ความสําคัญในเรื่องการฝังท่อให้มาก บอกช่างว่าเน้นย้ํา ถึงแม้จะเป็นที่กรรมสิทธิ์ก็ตาม แต่ถ้า
กําหนดให้ฝังท่อทางระบายน้ําจะช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้ เพราะจะเป็นปัญหาที่สําคัญ หากไม่ช่วยกันแก้ไข
อย่างนี้ ในอนาคตจะแก้ไขปัญหาไม่ไหว

๓๐
เทศบาลนครนครราชสีมา ฝากขอความกรุณาไปดูตรงมิตรภาพ ซอย ๘ ซอย ๔ ที่ตอนนี้
กําลังถมดินของโรงเรียน ต้องให้ใส่ท่อระบายน้ํามาก ๆ ไม่เช่นนั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ฝากช่วยดูเรื่องนี้ด้วย การถมสร้าง
หมู่บ้านจัดสรร ให้ใส่ท่อให้มาก ที่ผ่านมาเราระบายน้ําแบบธรรมชาติช่วย คือระบายลงทุ่งนา แต่เดี๋ยวนี้ทุ่งนากลายเป็น
บ้านคน เมื่อระบายลงไปก็เกิดปัญหาขึ้นมา ฝากให้ช่วยกันด้วย ต้องเน้นย้ําองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด้วย
หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง ๘๙ หมู่บ้าน เน้นย้ําอําเภอประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ปภ. ทรัพยากรน้ํา ชลประทาน ผันน้ําไปอยู่ในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ํา ที่ต้องแจกน้ําในปีที่แล้ว ๘๙ หมู่บ้านให้มากที่สุด
อย่าให้เกิดปัญหาว่าหมดฝนแล้วเริ่มแจกน้ํา อย่างน้อยให้แจกน้ําช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ก็ยังดี อย่างน้อยให้
ประวิงเวลาการใช้น้ํา ๘๙ หมู่บ้าน อําเภอต้องจับตามองว่าในหมู่บ้านมีสระน้ํา มีน้ําเพียงพอที่จะผลิตน้ําประปาหรือไม่
ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่าง ๆ ก็ต้องช่วยด้วย เอาน้ําไปให้เต็มในพื้นที่ที่เก็บน้ํา เร่งสูบน้ําเข้าไปเก็บไว้ ให้ทาง
สํานักงาน ปภ. ทําหนังสือย้ําเรื่องนี้ไปอีกครั้ง รวมถึงย้ําทางประปาด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ แนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นน้ําและสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
การดูแลรักษาร่องน้ําและสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา :
กรมเจ้ า ท่ า ได้ มีการถ่ า ยโอนภารกิ จตามพระราชบั ญ ญั ติ การเดิ น เรื อในน่ า นน้ํ า ไทยให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ดูแลด้วย ภารกิจที่กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวีได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ การดูแลรักษา
ทางน้ํา การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลําน้ํา
คําสั่งกรมขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวี ที่ ๓๒๐/๒๕๔๗ เรื่องมอบอํานาจเจ้าท่า ตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มอบอํานาจในเรื่องสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
การรื้อถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา มอบอํานาจให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกรณีมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ําไทยในเรื่องการเททิ้งหรือกระทําด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ลงสู่แม่น้ํา ลําคลอง การเททิ้ง
หรือทําด้วยการกระทําใด ๆ ให้น้ํามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ําลําคลอง มอบอํานาจให้มีหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอก
ร่องน้ํ าทางเดิน เดิ มของแม่น้ํ า ห้ ามมิให้ผู้ใดขุ ดลอกหรือกระทํ า ด้วยประการใด ๆ อัน เป็ นการเปลี่ ยนแปลงร่ องน้ํ า
ทางเดินเดิม
คําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวี ที่ ๔๔๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๔๗ มอบอํานาจเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจพิจารณาอนุญาต
สิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ๔ รายการ คือ ๑)โรงสูบน้ํา ๒)การวางท่อสายเคเบิล การปักเสาไฟ ๓)กระชังเลี้ยงปลา ๔)เขื่อนกันน้ําเซาะ
คํา สั่ง กรมการขนส่ง ทางน้ํา และพาณิชย์น าวี ที่ ๑๘๕/๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๔๘ เรื่องมอบอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ๔ รายการคือ ๑)ท่าเทียบเรือ
ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส ๒)โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ ๓)สะพานข้ามคลอง ๔)คานเรือ
การมอบอํานาจดังกล่าวพบปัญหาอุปสรรค คือ
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบถึงภารกิจที่ได้รับมอบอํานาจจากเจ้าท่า
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมการขนส่ง ทางน้ําและพาณิชย์นาวี ได้ขอความร่วมมื อ
กระทรวงมหาดไทยให้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
และหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๓๗๙๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๗ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบ
อํานาจจากเจ้าท่า
ประธาน : สืบเนื่องจากขณะนี้มีการรุกล้ําลําน้ํามาก ปัญหาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอําเภอไม่ทราบว่าเป็น
อํ า นาจหน้ า ที่ ข องใคร จึ ง ให้ ท างสํ า นั ก งานเจ้ า ท่ า ฯ ได้ ร วบรวมข้ อ กฎหมายมาแจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม เนื่ อ งจากมี ก าร
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มอบอํ า นาจตั้ ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาแล้ว และขอให้ ท างสํ านั ก งานเจ้ าท่ าฯ ประสานกับสํ านั ก งานส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทําหนังสือแจ้งย้ําไปทางอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ได้รับ
มอบอํานาจนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
- จั ง หวั ด นครราชสี มาได้ รั บงบประมาณในภาพรวมทั้ ง สิ้น ๓๖,๘๖๖.๗๗๔ ล้ า นบาท
(ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ (มีเงินจัดสรรโอนลงมาจังหวัดนครราชสีมา ๓,๙๗๙ ล้านบาท) เบิกจ่าย
แล้ว ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓๒,๗๐๘.๖๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๒ (เป้าหมาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๙๖) แยกเป็น รายจ่ายประจํา ได้รับงบประมาณ ๒๔,๖๓๓.๗๒๓ ล้านบาท (มีเงินโอนมาในช่วง
ดังกล่าว ๒,๗๔๗.๕๙ ล้านบาท) ณ ขณะนี้ เบิกจ่าย ๒๓,๖๙๓.๘๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๘ ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน ๑๒,๒๓๓.๐๕๑ ล้านบาท (เพิ่ม ๑.๒๓๑.๕๘ ล้านบาท) เบิกจ่าย๙,๐๑๔.๗๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๓.๖๙ (เป้าหมายร้อยละ ๘๗)
- งบประมาณจังหวัด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๔.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓๒.๖๔ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๖ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๖ รายจ่ายลงทุน ๒๒๘.๖๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘๙.๙๑๗ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๖ เป้าหมายร้อยละ ๘๗ รายจ่ายประจํา ๖๕.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๒.๗๓ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๖๕.๑๐
-งบประมาณกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น ๓๖๑.๓๗๙ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ย
๓๒๗.๘๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๒ รายจ่ายลงทุน ๒๘๐.๑๔๓ เบิกจ่าย ๒๕๖.๐๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๙
รายจ่ายประจํา ๘๑.๒๓๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๑.๘๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๒
-เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินทั้งสิ้น ๖,๕๙๒.๙๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๕๓๙.๔๐๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๒
แจ้งเพิ่มเติมในเรื่องมาตรการต่าง ๆ วันพรุ่งนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นวันทําการสุดท้าย
ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ผู้บริหารได้กําชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ซึ่งสํานักงานคลังจังหวัดได้
ชี้แจงการปฏิบัติในช่วงสิ้นปีงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร ผู้กํากับดูแล และเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ จํานวน ๖๐๐ คน เข้าร่วมประชุม เพราะฉะนั้น พรุ่งนี้อย่าลืมตรวจสอบการขยายเงินกัน ขอให้ลิสและยืนยัน
รายการอย่าให้ตกหล่น เอกสารที่อยู่ใต้ลิ้นชักก็ให้ค้นออกมาดูว่ายังค้างอะไรบ้าง
ขณะนี้การเบิ กจ่ า ยของจั ง หวั ด นครราชสีมาเป็ น ลํา ดั บเกื อบที่ ๗๐ ช่ วงแรกจะทํา ได้ต าม
เป้าหมาย แต่เมื่อมีเงินโอนมาถึง ๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจังหวัดเล็ก ๆ ๑ จังหวัด และโอนมาช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน ก็ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ
วันพรุ่งนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) จะให้คีย์ได้เต็มที่ ระบบจะปิดเที่ยงคืน และจะพยายามโทร
ถามส่วนราชการที่เคยมีปัญหาหรือมีเงินเบิกจํานวนมากว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ กรณีที่ระบบล่มจะต้องรีบแจ้งทางคลัง
จังหวัดทันที
ประธาน : นี่คือปัญหาของการวัดผลการเบิกจ่าย ต้นปีเมื่อเงินมาเราก็เร่งดําเนินการเต็มที่แต่พอเดือนสิงหาคมกันยายนก็มีเงินโอนมาอีก ทําให้การเบิกจ่ายไม่ทันจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามก็ขอให้เร่งดําเนินการกันต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
สถานการณ์น้ําของอ่างเก็บน้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
อ่ า งเก็ บน้ํ า ที่ มีปริ มาณน้ํ า ล้ น อ่ า งในขณะนี้ คื อ อ่ า งบ้ า นสั น กํ า แพง อํ า เภอวั ง น้ํ า เขี ย ว
น้ําล้นอ่าง ๕ ซ.ม. อ่างลําเชียงไกรตอนบน อําเภอด่านขุนทด ล้นอ่างประมาณ ๑๙ ซ.ม. อ่างห้วยน้ําเค็ม อําเภอบัวใหญ่
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ล้นอ่างประมาณ ๔ ซ.ม. อ่างห้วยสะกาด อําเภอพิมาย ล้นอ่างประมาณ ๑๗ ซ.ม. อ่างลําฉมวก อําเภอห้วยแถลง
ล้นอ่างประมาณ ๓๔ ซ.ม.
มี ก ารบริ หารน้ํ า ที่ ล้น โดยจะตรวจสอบสภาพในลํ า น้ํ า ในการระบายน้ํ า ลงไป แล้ ว จะ
พยายามลดน้ําทั้งหมดให้อยู่ที่ประมาณ ๙๕% ก่อน เพื่อรักษาน้ําไว้ให้ มากที่สุดในฤดูแล้งหน้าตามนโยบายของ
รัฐมนตรี ว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของผู้ว่าราชการจั งหวั ดนครราชสีมาให้ เตรี ยมน้ําไว้รับ
สถานการณ์ภัยแล้งปีหน้า เพราะสถานการณ์อ่างเก็บน้ําต่าง ๆ ยังไม่ปกติ
อ่างขนาดใหญ่ที่มีน้ําน้อยได้แก่ อ่างลําตะคอง มีน้ําประมาณ ๒๑% และอ่างลําพระเพลิง
มีน้ําประมาณ ๑๙%
อ่ า งขนาดใหญ่ ที่ มี น้ํ า อยู่ ใ นระดั บ กลางคื อ อ่ า งมู ล บน ๔๐% อ่ า งลํ า แชะ ๓๒%
สถานการณ์ของอ่างเก็บน้ําที่น่าเป็นห่วงคือ อ่างหนองกก ได้ผันน้ําจากลําเชียงไกร
ตอนล่างไปเติมได้ ๖%
สถานการณ์ น้ํ า ณ วั น นี้ มี ทั้ ง หมด ๔๒๔ ล้ า น ลบ.ม. จากน้ํ า เก็ บ กั ก ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา ๑,๒๐๐ กว่าล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํา ๓๕% ใช้การได้ ๓๒% ๓๖๓ ล้าน ลบ.ม.
เปรียบเทียบสถานการณ์น้ําปีนี้กับปีที่แล้ว ปีที่แล้วมีน้ํา ๓๐% ปีนี้มี ๒๑%
อ่ า งขนาดกลาง ภาพรวมมี น้ํ า มากเกิ น จากปี ที่ แ ล้ ว ๑๔ อ่ า ง น้ํ า ขาด ๘ อ่ า ง
กรมชลประทานได้ติดตามทั้ง ๘ อ่าง อย่างใกล้ชิด
ภาพรวมของฝนที่ ต กเมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๙ เฉลี่ ย ทั้ ง ๒๗ อ่ า ง ประมาณ
๑,๐๓๔ มิลลิเมตร/ปี ตอนนี้ฝนตกแล้วประมาณ ๘๐๐ มิลลิเมตร
การติดตามระดับน้ําในจุดต่าง ๆ ในปัจจุบันน้ํายังไม่ล้นตลิ่ง
จากนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้ดํา เนินการเก็บน้ําไว้ตามแหล่ ง
ต่าง ๆ ได้ประสานกับทางประปา เทศบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การช่ ว ยเหลื อ สู บ น้ํ า จากลํ า ตะคองเติ ม อ่ า งห้ ว ยบ้ า นยาง ปั จ จุ บั น เติ ม ได้ ป ระมาณ
๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ซึ่งอ่างห้วยบ้านยางเดิมสภาพน้ําแห้งหมด การสูบน้ําจากแม่น้ําชี มาเติมที่อ่างห้วยตะคร้อ เพื่อช่วย
ระบบประปา เติมได้ทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. การสูบน้ําเติมที่อ่างห้วยแถลงจากฝายบ้านดอนทะยุง เติมได้ ๓๑๒,๐๐๐ ลบ.ม.
การส่ ง น้ํ า ช่ ว ยเหลื อ ประปาหมู่ บ้ า นจากอ่ า งลํ า เชี ย งไกรตอนล่ า ง ปริ ม าณน้ํ า
๒,๐๔๐,๐๐๐ ลบ.ม.
ฝากประชาสั ม พั น ธ์ ว่ า ลํ า น้ํ า ที่ เ ต็ ม และอ่ า งเก็ บ น้ํ า ที่ เ ต็ ม หากผ่ า นบริ เ วณไหน
ขอให้ ประชาสั มพันธ์ ให้ช่วยกั นเติมสระ เติ มอ่า งบริเ วณข้ างเคียงให้เต็ ม เพราะแนวโน้มปีนี้สถานการณ์ ไม่แ น่นอน
บางจุดอาจแห้งแล้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : ในรอบเดือนที่ผ่านมาฝนมีลักษณะกระจุกตัวทางด้านแนวติดกับ
จั ง หวั ด บุ รีรั มย์ มี ฝ นในเกณฑ์ หนั กมากทํ า ให้ มี น้ํ า สะสมในอ่ า งเก็ บน้ํ า บางแห่ ง แต่ ฝ นข้ า มแนวเทื อ กเขาปากช่ อ ง
วังน้ําเขียว ในช่วงวันที่ ๒๓ – ๒๖ ก็วนกลับมาตกที่ภาคอีสานตอนล่างแต่มีกําลังอ่อนลงทําให้ฝนที่เข้ามาในระยะวันที่
๒๗ – ๒๘ ลดลง จากที่คาดการณ์ไว้ทางด้านลําตะคองคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ ๕๐% แต่ปรากฏไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ ฝนเกิดตกหนักในบางพื้นที่ทางด้านอําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง โดยหวังในช่วงวันที่ ๒๙ กันยายน – ๒
ตุลาคม ลักษณะร่องมรสุมจะมีกําลังแรง คาดการณ์ว่าฝนบ้านเราจะตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น

๓๓
ในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ฝนตกชุกมากที่สุด อําเภอเมืองนครราชสีมา
คาดการณ์ไว้ ๒๕๐ มิลลิเมตร ปัจจุบันมี ๓๑๙ มิลลิเมตร อําเภอปากช่อง มีสะสมเพียง ๕๖๐ มิลลิเมตร อําเภอโชคชัย
มีสะสม ๘๐๐ มิลลิเมตร
ในรอบเดือนตุลาคม ตามคาดการณ์เป็นช่วงปลายฤดูฝนมีลักษณะความแปรปรวนของฝน
ที่จะเข้ามา จะมีลักษณะร่องมรสุมพาดผ่านประมาณ ๒ – ๓ รอบ จนสิ้นฤดูฝน อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น
คาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขน่าจะข้ามเส้น ๓๐-๔๐% ได้ ฝนจะตกประมาณ ๑๐ – ๑๓ วัน ปริมาณฝน ๑๕๐ มิลลิเมตร หาก
ตําแหน่งร่องฝนอยู่ในพื้นที่สูงทางอําเภอปากช่อง วังน้ําเขียว เสิงสาง ครบุรี ก็จะเป็นการดีในการได้เก็บกักน้ํา
ประธาน : ขอฝากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาในการรายงานข้อมูลทางไลน์ ขอให้สรุปพอเข้าใจให้ด้วยว่ามีฝนตกหนัก
หรือไม่ หรือในวันนั้น ๆ มีลักษณะอากาศอย่างไร
๔.๑.๘ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดหินดาด หมู่ ๑๓ ตําบลหินดาด อําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ หมู่ ๙ ตําบล
ทุ่งอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
นครราชสีมา เพื่อขยายโอกาสการใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาค
ขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ระยะที่ ๑ - ๒)
ผู้แทนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : เป็นโครงการที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๓ และวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดย ปตท. ในฐานะอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานจึงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว วัตถุประสงค์ของโครงการ มุ่งเน้นเรื่องการนําก๊าซธรรมชาติไปใช้กับอุตสาหกรรม เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
๒๘ นิ้ว เป็นการวางท่อจากแก่งคอยมาโคราช แบ่งโครงการออกเป็น ๒ ระยะ
ความก้าวหน้ าโครงการระยะที่ ๑ ปั จจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่า จะแล้วเสร็ จ
ภายในสิ้ น ปี ๒๕๕๙ โดยแนววางท่ อ ของโครงการจะอยู่ ในแนวของถนนมิ ต รภาพ ความก้ า วหน้ า ปั จจุ บัน ๙๔%
ปัจจุบันได้มีข้อร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ทาง ปตท. ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอําเภอ
ในพื้นที่ของอําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน บริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ปัจจุบันมีข้อร้องเรียน
จํานวน ๔ ประเด็น โดยได้ตอบกลับผู้ร้องเรียนแล้ว ๒ ประเด็น อีก ๒ ประเด็นอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้
ความก้ า วหน้ า โครงการระยะที่ ๒ เป็ น ส่ ว นต่ อ ขยายจากอํ า เภอสู ง เนิ น เข้ า มาที่
นครราชสีมา แนวท่อของโครงการจะใช้วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ผ่านหน้าสวนสัตว์ ด่านเกวียน และเข้ามาถึง
จุดสิ้นสุดบริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ปตท. ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา ได้แก่ บริษัท แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัค
เตอร์ไทย จํากัด เป็นบริษัทของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเข้าดําเนินการก่อสร้างในส่วนของโครงการท่อในระยะที่ ๒
ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยในส่วนของโครงการระยะที่ ๒ จะแล้วเสร็จปลายปี ๒๕๖๑
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : จากการวางท่อก๊าซส่งผลเรื่องการเกิดโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรอบสุดท้าย อย่างไรก็ตามได้รับคําขอไว้ก่อนแล้ว เงินลงทุนประมาณ ๑๓,๐๐๐
ล้านบาท เป็นโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๑,๒ ใช้ก๊าซจากการวางท่อก๊าซในครั้งนี้ โดยทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมาจะได้เร่งรัดดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยต่อไป

๓๔
ประธาน : ฝากทาง ปตท. ว่าต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ที่สําคัญถ้ามีการร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม
อย่างไร ต้องลงไปทําความเข้าใจและพยายามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ ประชาสัมพันธ์ Digital Technology บริหารงานเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ผู้แทน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) : ในนามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ เดิมคือ
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ขอนํา เสนอเรื่ องงานบริ การส่ วนราชการ เนื่ องจากนโยบายท่ า น
นายกรัฐมนตรีให้ทําดิจิทัลไทยแลนด์ให้เป็นไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อรองรับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นดิจิทัล บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) จึงมานําเสนอแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์กับส่วนราชการ
ในการนําไปใช้ในการบริการประชาชน
ผู้จัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) : ด้วยนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ได้พัฒนาจนถึง
ไทยแลนด์ ๔.๐ บริษัท ทีโอทีฯ ตระหนักดีว่าประเทศที่มีความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน จะมีรายได้สูงสุดจะต้องนําดิจิทัล
มาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงอยากให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น ๔.๐
หลักการง่าย ๆ เช่น สามารถนําแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการแจ้งเกิด ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือการแจ้งความคนหายที่สถานี
ตํารวจ ประชาชนจะดาวน์โหลดแอพพลเคชั่นของที่ว่าการอําเภอขึ้นมาไว้บนมือถือ ในแอพนั้นก็จะมีข้อมูลของอําเภอ
ข่าวประชาสัมพัน ธ์การบริการประชาชน ซึ่งแต่ละอํ าเภอสามารถใส่ข้อมู ลและข่าวประชาสัมพัน ธ์ทั้งหมดลงไปได้
การแจ้งเกิด ประชาชนสามารถแจ้งเกิดผ่านทางแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ว่าการอําเภอ และวิธีการนี้ทําให้
หน่วยงานได้ข้อมูลของประชาชนเก็บไว้ด้วย
การประชาสัมพันธ์ในแอพพลิเคชั่น เช่น ปัจจุบัน ทีโอที มีแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มากมายไว้
บริการ เช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการจัดสัมมนาในกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทางเทศบาลบัลลังก์ได้สนใจใช้แอพ
ในการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อโหลดแอพพลิเคชั่นลงบนมือถือ ประชาชนก็สามารถถ่ายรูปถนนที่มีปัญหาส่งผ่านทาง
แอพให้เทศบาล ทางเทศบาลก็สามารถรับเรื่องร้องเรียน จ่ายงาน โอนงาน ปิดงาน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ทําให้ไม่ต้อง
มีเอกสาร หากประชาชนร้องเรียนเรื่องอะไรมากที่สุดก็จะมีสัญลักษณ์สีบอก ทางผู้บริหารก็สามารถนําปัญหานั้น ๆ ไป
บริหารจัดการได้ก่อนรวมถึงเรื่องการวางแผนเงินงบประมาณด้วย ทางทีโอทีจะส่งเว็บหลังบ้านไปให้และดําเนินการต่อ
ได้โดยไม่ต้องมีเอกสารมารกบนโต๊ะ สิ่งสําคัญจะได้ข้อมูลของประชาชนฝังในแอพและเก็บใน Server และทางทีโอที
กําลังจัดทําแอพให้กับงานสงขลาเกมส์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจะไม่ต้องมี Paper ประชาชนสามารถโหลดแอพ
สงขลาเกมส์ ในการดูผลการแข่งขัน การซื้อตั๋วชม หรือการดูรายการแข่งขั นถ่ายทอดสดได้ และทีโอทีได้มีบริการ
นวัตกรรมในส่วนของสติ๊กเกอร์ไลน์ รับจัดทําเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่ ๕๐๐ บาท/เดือน ถึง ๑,๐๐๐ บาท/เดือน รวมไปถึง
การอัพเดทให้ด้วย โดยจะมีผู้พัฒนาระบบเรียกว่าส่วนงานนวัตกรรม ข้อดีคือหน่วยงานใดที่มีค่าใช้บริการของทีโอที
มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ทีโอทียินดีรับดําเนินการให้ฟรี หากสนใจสามารถสอบถามได้ที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมา มีพระอารามหลวง จํานวน ๖ พระอารามหลวง ในปี ๒๕๕๙
มีหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษากาล ณ พระอารามหลวงใน
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. วัดสุทธจินดาวรวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดย นางคิ้ม
จุฬาธรรมกุล
๒. วัดพายัพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๖.๒๙ น. โดยนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ร่วมกับธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
๓. วัดวชิราลงกรณวราราม ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากช่อง เวลา ๑๓.๓๐ น. โดย

๓๕
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๔. วัดบึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา
๑๐.๐๐ น. โดยกรมการข้าว
๕. วัดสะแก ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๙ น. โดย สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์
๖. วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยนางนิภา อาภาวศิน และนางเจี่ยสี่ แซ่เล้า
จงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินและร่วมบริจาคทรัพย์สมทบผ้าพระกฐินพระราชทานตามกําลังศรัทธา
: ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ งดโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด เนื่องจากวันพระตรงกับวันหยุดราชการ
ประธาน : การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมีการกําหนดวงเงินที่จะต้องถวายหรือไม่ เป็นแบบสามัคคีได้หรือไม่
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : วัดพระอารามหลวงไม่มีการทอดผ้าพระกฐินสามัคคี ในวงเงินที่จะนําไปถวายตาม
กําลังศรัทธา เป็นการได้รับพระราชทานตามรายชื่อที่เจ้าภาพประสงค์
ประธาน : มีข้อคิดเห็นว่า ส่วนราชการก็น่าจะมีโอกาสขอพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นในนามของ
จังหวัด ๑ วัด ทางกองทัพ ๑ วัด ทางอัยการ ๑ วัด องค์กรอิสระ ๑ วัด ศาล ๑ วัด อาจจะดําเนินการในปีต่อ ๆ ไป
วัฒนธรมจังหวัดนครราชสีมา : สามารถแจ้งความประสงค์ข้ามปีได้ โดยแจ้งได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือวัดที่
เป็นพระอารามหลวง
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนใน การจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้จังหวัดจัดทําประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนําเสนอ
คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งประกาศจังหวัดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
จังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างประกาศจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
๓ ฉบับ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรมการจังหวัดนครราชสีมา
ร่างประกาศฉบับที่ ๑ เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ มีจํานวน ๓ หน้า ๙ ข้อ
ร่างประกาศฉบับที่ ๒ มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ มี
จํานวน ๓ หน้า ๙ ข้อ
ร่างประกาศฉบับที่ ๓ ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษา
ความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกับ
พลุขึ้นสู่อากาศ มีจํานวน ๒ หน้า ๙ ข้อ
ประธาน : เป็นการขอความเห็นชอบจากคณะกรมการจังหวัด เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งร่างประกาศนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทําร่างประกาศ มีการกลั่นกรองจากทาง

๓๖
อัยการ ตํารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ต้นร่างจากส่วนกลาง หากที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นอย่างอื่น ถือว่าที่
ประชุมให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกันยายน ๒๕๕๙
ประธาน : เรื่องการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเรื่องการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ยังเป็นเรื่องที่สําคัญ
ขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ และให้แจ้งย้ําเจ้าหน้าที่ในสังกัด ว่ามี พ.ร.บ. นี้อยู่ ที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
ให้สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาแจ้งย้ําส่วนราชการไปอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกซึ่งมี
ความผิดหากละเลยการปฏิบัติ
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน : ปี ๒๕๖๐ ขอความกรุณาเน้นย้ําเรื่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดสีเขียว จังหวัดปลอดขยะ ปลอดมลพิษ
จะขอให้ทุกหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะ ให้ทางกํานันผู้ใหญ่บ้าน จัดหากลุ่ม จัดหาที่รวมขยะไว้ เป็นขยะที่สามารถขายได้
แยกตามครัวเรือน ให้นายอําเภอดูเรื่องการนัดวันพาคนรับซื้อขยะเข้าไปซื้อในหมู่บ้าน ขยะที่เป็นอินทรีย์นําไปทําปุ๋ย
ขยะที่ เ ป็ น สารพิ ษ ทางสํ า นั กงานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด จะซื้ อที่ รวมขยะสารพิ ษ โดยใช้ ง บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไปจัดหาแต่ละ
หมู่บ้านเพิ่มเติมขึ้นมา แต่จะขอให้มีการคั ดแยกขยะก่อนเพื่อลดจํานวนขยะที่จะต้องนําไปทิ้ง นําไปทํา ลาย ถึงแม้
กระบวนการทิ้งหรือทําลายยังไม่สามารถดําเนินการได้ ๑๐๐% ขยะเพื่อนําไปขายขอให้มีการคัดแยก ให้นายอําเภอ
กําหนดให้แต่ละหมู่บ้านนัดวันกันที่จะนําขยะไปขายหรือให้มีผู้ประกอบการรับซื้อเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ และยังเน้นย้ําว่า
ทุกที่ปลอดโฟม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านที่ไปเข้าเฝ้าฯ ที่ตําหนักทิพย์พิมาน จะเห็นได้ว่าไม่มี
การใช้ภาชนะโฟมใส่อาหาร เราใช้วัสดุที่ทํามาจากชานอ้อย ทุกอย่างต้องเป็นภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ ขอให้
มีการเน้นย้ําเรื่องการใช้ปิ่นโต เรื่องการลดโฟม เรื่องการคัดแยก เพื่อลดขยะตั้งแต่หมู่บ้าน โรงเรียน วัด
เรื่องการดูแลมลพิษ มลภาวะ ก็ยังเป็นเรื่องต้องเน้นย้ํากัน ฝากทางอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา บางครั้งที่ฝนตกน้ํามักจะไปท่วมบ่อพักน้ํา บ่อบําบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และก็จะ
ออกมาพร้อมกับน้ําฝน ขอความกรุณาเข้มงวดในเรื่องนี้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ : ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๓๗
ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรง
อุ ทิศ พระองค์ เ พื่ อส่ ง เสริ มการศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ กและเยาวชนในระดั บ ต่ า ง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็ กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนาม
รางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “หรือ Princess Maha Chakri Award และพระราชทานพระราชานุญาตให้
จัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดําเนินงานและพิจารณารางวัล
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เป็นรางวัลยกย่องชูดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาใน
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ ๆ ละ ๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๘ เป็นปีแรกที่ ๑๑
ประเทศเริ่มดําเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน และจะดําเนินการคัดเลือกครูในทุก ๒ ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะเสนอกรอบแนวคิด เกณฑ์การคัดเลือกและกลไกให้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละประเทศ งาน
พระราชทานรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๐
การเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือก
๑. สถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อได้ไม่เกิน
๑ คน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. ลูกศิษย์ผู้เสนอชื่อ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เสนอโดยตรงต่อสถานศึกษาหรือเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จังหวัดนครราชสีมา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑) เสนอได้
๑ คน และมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน
๓. เสนอชื่อต่อองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔. คณะกรรมการระดับจังหวัด จะคัดเลือกตามจํานวนโควตาจากสถานศึกษาหรือจากลูกศิษย์
เสนอชื่อมา (สําหรับจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการฯ เสนอว่าให้เหลือจํานวน ๑๒ คน) แล้วคัดเลือก ๖ คน ส่งไปที่
ส่วนกลาง ส่วนที่เหลือ ๖ คนไม่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล “ครูรัตนราชสีมา” เป็นรางวัลในระดับจังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาการคัดเลือก เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ คัดเลือกระดับ
จังหวัดวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประกาศผลวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียด
ต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ www.pmca.or.th
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : เรื่องความปลอดภัยในการจอดรถบริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดเมื่อเดือนที่ผ่านมาบริเวณที่จอดรถพบตะปูขนาด ๓ นิ้ว ๓ ตัว ตะปูเกรียว ๒ นิ้ว ๑ ตัว อยู่ใกล้ ๆ ล้อรถ ซึ่งเป็น
ที่ น่ า สั ง เกตเรื่ องการจั ด งานในบริ เ วณพื้ น ที่ สนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด ที่ เ มื่ อเสร็ จงานแล้ วอาจมี การเก็ บวั สดุ สิ่ ง
ปลูกสร้างไปไม่หมด จึงขอเรียนให้หน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยดูเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยด้วย
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ฝากให้หน่วยงานที่ดูแลสนามศาลากลางจังหวัดดูแล
เรื่องนี้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา : ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านไปเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดสภากาแฟ ในวันพุธที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ
สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่น “แพ้ไม่เป็น”
โดยจะมีพิธีพุทธาภิเษกในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด นครราชสี มา จะอั ญ เชิ ญ พระชั ย เมื อ งองค์ จริ ง จากพิ พิธภั ณฑสถานแห่ ง ชาติ เส้ น ทางการอั ญ เชิ ญ จะผ่ า น
เทศบาลตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จุดที่ ๒ ที่ว่าการอําเภอสีคิ้ว จุดที่ ๓ ที่ว่าการอําเภอสูงเนิน และจะแวะปั๊ม
ปตท. ที่ โคกกรวด และจะนํ า มาเก็ บ รั กษาไว้ ที่ห้อ งความมั่ น คง วั น ที่ ๕ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ จะมี พิธีสมโภช อั ญ เชิ ญ
ประดิษฐานบนรถบุษบกแห่รอบเขตเทศบาลเมือง โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาพระชัยเมือง
นครราชสีมาองค์จริง และในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก โดย

๓๘
ท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตร เป็ นองค์ ประธานฝ่ ายสงฆ์ และผู้ ว่าราชการจั งหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทั ย
และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ขณะนี้พระบูชาคงเหลือจํานวนไม่มาก จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีความสนใจสามารถติดต่อ
เช่าบูชาได้ที่ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑
ประธาน : ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีพุทธาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จดบันทึกการประชุม

กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

