รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

(ประธาน)

๒

นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายณรงค์

วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายสวัสดิ์

ปลื้มพันธุ์

แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายณรงค์ชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นางอัจฉรา

เคียงวิมลรัตน

รก.พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ นครราชสีมา

๑๑

นายทองใบ

หนูไพล

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๒

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๓

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๔

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๕

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๖

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๗

นายณัชวัน

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอสูงเนิน

๒
๑๘

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

๑๙

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๒๐

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒๑

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๒

นายพรสถิตย์

วงศ์ขุนทด

แทน นายอําเภอด่านขุนทด

๒๓

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอโนนไทย

๒๔

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

๒๕

นายสุรพันธ์

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

๒๖

นายบัญญัติ

คุปตมณี

แทน นายอําเภอจักราช

๒๗

นายธีรพล

สกุลรักษ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๘

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๙

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

๓๐

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓๑

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๒

นายสมภพ

ณีศะนันท์

นายอําเภอเสิงสาง

๓๓

ว่าที่ ร.อ.อานนท์

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๔

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๕

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๖

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๗

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๘

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๙

นายอภิชาติ

ธนะมัย

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๔๐

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๑

นายไพศาล

ผลฟัก

นายอําเภอเมืองยาง

๓
๔๒

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๓

ร้อยโท อนุชา

ตั้งพาณิชย์

นายอําเภอพระทองคํา

๔๔

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

๔๕

นายธีระพันธ์

นาควิโรจน์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๖

นายชิงชัย

โชติแสง

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๗

นายสันติ

ศรอาสา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๘

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๙

นางสาวจันทนี

พงศ์สุภาพชน

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๕๐

นางณัฐติกาญนจ์

วิฑิตวิริยกุล

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๕๑

นายปรีชากูล

คูณทรัพย์

แทน อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๒

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๓

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๔

นายนฤพันธ์

แก้วเทศ

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๕

นายนิพันธ์

จําเนียรพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๖

นางฑิฆัมพร

วิเชียรเชื้อ

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๔
๕๗

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๘

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๙

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๖๐

นางวนุช

เจริญพันธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๖๑

นางสาววัณภัค

นวลริน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖๒

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๓

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๖๔

นางสาวอารยา

นามเริง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๕

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๖

พ.ต.อ. บุญส่ง

ขุนแขวง

แทน ผู้บงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๗

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๘

พ.ต.ท. ยุทธพงษ์

รอดนวล

แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๙

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๗๐

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๑

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗๒

พ.ต.ท. ถิรวุฒิ

พิสุทธิ์เศรษฐ์ศิริ

แทน ผกก.สภ.ครบุรี

๗๓

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๔

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

๗๕

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๕
๗๖

พ.ต.ท. เอกชัย

ปลั่งประเสริฐ

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๗๗

พ.ต.ท. วิศณุ

กรใหม่

แทน ผกก.สภ.โนนสูง

๗๘

พ.ต.ท. นิพนธ์

นิธิการุณย์เลิศ

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๙

พ.ต.ท. วรวัส

วรวสุวัส

แทน ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๐

พ.ต.อ. อาทิตย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

๘๑

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๒

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๓

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๔

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๕

พ.ต.ท. ยงยุทธ์

แซะจอหอ

แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๖

พ.ต.ท. สวง

มณีทิพย์

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๘๗

พ.ต.ท. ไพรัตน์

คุ้มแวง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๘๘

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

๘๙

พ.ต.ท. ควรคิด

ชวนจิตร

แทน ผกก.สภ.สีดา

๙๐

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๑

พ.ต.อ.ภควัต

ธรรมดี

แทน ผกก.สภ.จอหอ

๙๒

พ.ต.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๓

พ.ต.ท. เทวัญ

แทงเป้า

ผกก.สภ.มะเริง

กระทรวงอุตสาหกรรม
๙๔

นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๙๕

นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

นายวี

จารุรักษา

ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

๙๖

๖
กระทรวงพาณิชย์
๙๗

นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๙๘

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑0๐ นายจีรังกูร

เมืองแก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

10๑ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๐๒ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๐๓ นางสาวกรรณิการ์

หาญสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๐๔ นายศราวุธ

สุขมาก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๐๕ นายวรศักดิ์

อินทร์รัช

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๙๙

นายสุวิทย์

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐๖

ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๐๗

ดร.ไสว

กันนุลา

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๐๘

นายธนนันต์

อยู่หวัง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๐๙

นางธนันญญา

งามพริ้ง

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๐

นายกิตติ

บุญเชิด

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๑๑

นายไพศาล

วุทฒิลานนท์

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

๑๑๒

นายนิติธร

ทองภูบาล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๗
๑๑๓

นายสุเทพ

พวงเกาะ

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑๑๔

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

1๑๕

นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

๑๑๖

นายวราชิญ

คุณขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๑๗

นายดิลก

ศิรินาคดิลก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๑๘

นายสุประณีต

ยศกลาง

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๙

นายสําราญ

หงษ์กลาง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๒๐

นางจิตโสมนัส

ชัยวงษ์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๒๑

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๒๒

นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๒๓

นางกนกพร

อินรัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๒๔

นางอรุณี

อารี

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

๑๒๕

นางนัยนา

พรหมดิเรก

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๒๖

นายผดุงศักดิ์

ศรีโท

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๒๗

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๒๘

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๒๙

นางสุภาพร

วงศ์สุขสิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๓๐

นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๑

นายพิสิษฐ์

พรสี

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๘
๑๓๒

นายวินัย

วิริยะประทีป

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๓๓

นายไพฑูรย์

ธนพงศ์ภาพ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๓๔

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๓๕

นายรัฐพล

จันทร์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๓๖

นางศศิฑอณร์

สุวรรณมณี

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๗

นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๓๘

นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๓๙

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๐

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๑

นางสาวพิมพ์นารา

กิจโชติประเสริฐ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๔๒

นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๔๓

นางเอมอร

ศรีกงพาน

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๔

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔๕

นางสาวณัชชา

พันธ์เพ็ง

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๖

นายสมจิตร

ธีระบุญชัยกุล

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๗

นายอมรศักดิ์

พันธุรักษ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๘

นายเอกภพ

ทองสวัสดิ์วงศ์

ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๔๙

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๐

นายชํานาญ

กลิ่นจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

รก.ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๒

นางนัยนา

ทีฆะ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๕๓

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๙
๑๕๔

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๕

นายสุคนธ์

เต็มยศยิ่ง

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๕๖

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๕๗

นายไพโรจน์

ขําแลง

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘

นายไพโรจน์

จรทะผา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๕๙

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๖๐

นางสาวอุมาพร

พลกล้า

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์หม่อนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

๑๖๑

นางภัทรานิษฐ์

ช่วยสระน้อย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

๑๖๒

นายสุวัฒน์

ธาตุทะนะ

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๖๓

นายจักรพรรดิ์

วุ้นสีแซง

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๖๔

นายกฤษฎา

วรสถิตย์

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๖๕

นายดุสิต

ทองทา

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๖๖

นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๖๗

นายทองใบ

ศิรินัย

แทนผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จ.นม.

๑๖๘

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๙

นางสาวหรรษลักษณ์

บรรดิษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๗๐

นายกมล

ฉวีวรรณ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

๑๗๑

นางสาวศรีนวล

สุราษฎร์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

กระทรวงการคลัง
๑๗๒

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๗๓

นางสาวอุลัยวัน

ปินะกาตา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๗๔

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๐
๑๗๕

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๗๖

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรภาค ๙

๑๗๗

นายกําพล

วิทยาอนุมาศ

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๗๘

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๗๙

นายสําราญ

เมืองนิล

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๘๐

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๘๑

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๒

นายอนุวัฒน์

เรือเดชาวิวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

1๘๓

นายศุภชัย

เอี่ยมแย้ม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

1๘๔

นางนันทิญา

รักษาคลัง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๘๕

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

๑๘๖

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๘๗

นางสุนทรี

แทนประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๘

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๙

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๑๙๐

นางสาวปิยะวรรณ

ผดุงชาติ

แทน หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

พรหมคุณ

แทน พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๑๙๑

นายทินกรณ์

๑๑
กระทรวงกลาโหม
๑๙๒

นางจีรภัทร์

รัตนโสภา

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๑๙๓

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๔

นางสาวภัณฑิลา

เพชรหมื่นไวย์

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๑๙๕

นางเสร่

ศรีนรจันทร์

แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๑๙๖

นางสาวอรนุชา

มงคลรัตนชาติ

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๑๙๗

นางดาหวัน

คงวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๑๙๘

นางธมลพรรณ

แก้วขาว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๑๙๙

นายเกียรติศักดิ์

ทราลร

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

๒๐๐

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๐๑

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๒

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓

นายอิทธิ

คงวีระวัฒน์

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔

นางนพรัตน์

จันธนะสมบัติ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๕

นายสุเมธ

โศจิพลกุล

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา

๒๐๖

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๐๗

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๙

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๑๐ นางรุ่งทิพย์

บุกขุนทด

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๑๑ นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา

๒๑๒ นายมนตรี

ปิยากูล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๓ นางสาวปริยากร

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๑๔ นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕ นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๑๖ นางนภัทร

ฤทธิ์พิธาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๑๗ นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๑๘ นายกิรติคุณ

กรีธาพล

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๑๙ นางสาวเสาวนีย์

คําใบ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.

๒๒๐ นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๒๑ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๒๒ นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๒๓ นายอํานวย

ลักษณะ

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔ นายพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๒๕ นายสุชาติ

เรียงใหม่

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒

๒๒๖ นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๗ นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.
นครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

๑๓
๒๒๘ นายชุตินธร

พงศ์ไพโรจน์

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๒๙ นายศิริชัย

วิริยพงศ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐ นางสาวนัดดา

เปลี่ยนศรี

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๓๑ นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๒ นางสาวภูศรัญญา

ชัชวาลย์

แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๓๓ นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

รัตนโสภา

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
2๓๔ นางสุภาวดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๓๕ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๖ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๗ นายวิทยา

เหมือนหมาย

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๓๘ นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

2๓๙ นายวิทยา

เหมือนหมาย

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๔๐ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

๒๔๑ นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

๒๔๒ นางนงคราญ

สุคนธสาคร

แทน ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายธีระวัฒน์

บุษสระเกษ

เกษตรอําเภอปักธงชัย

๒

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔
๔

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๕

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๖

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม
๑
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว

ติดราชการ

๓

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

ติดราชการ

๔
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ติดราชการ

๕

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติสาขาพิมาย

ติดราชการ

๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๗

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

๙

ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ติดราชการ

๑๐

ผกก.ฝสส.4สส.

ติดราชการ

๑๑

ผกก.สภ.ปักธงชัย

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.คง

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

ติดราชการ

๑๔

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

ติดราชการ

1๕

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

ติดราชการ

1๖

ผกก.สภ.โนนแดง

ติดราชการ

๑๗

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

ติดราชการ

๑๘

ผกก.สภ.เทพารักษ์

ติดราชการ

๑๙

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

๑๕
๒๐

สว.กก.๒บค.ส.๑

ติดราชการ

๒๑

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

๒๒

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๒๓

ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

ติดราชการ

๒๔

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๒๕

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๖

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๓๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

๓๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

๓๒

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

ติดราชการ

๓๘

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

ติดราชการ

๔๒

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๑๖
๔๔

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๗

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๕๓

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

ติดราชการ

๕๗

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๖๐

หัวหน้าสํานักงาน กฟฝ.

ติดราชการ

๖๑

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๖๒

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชากองทัพไทย

ติดราชการ

๖๓

รอง ผอ.รมน.จว.นม.

ติดราชการ

๖๔

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๕

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๖

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๖๗

ผู้อํานวยการการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

ติดราชการ

๖๘

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๙

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๗๐

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๗๑

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๒

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

๗๓

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๔

ผู้อํานวยการไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๕

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)

ติดราชการ

๗๖

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

ติดราชการ

๗๗

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๘

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๗๙

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๘๐

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๑

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๘๒

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๘๓

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๘๔

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๕

ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๘๖

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๘๗

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๘

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๘๙

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๙๐

ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ติดราชการต

๑๘
๙๑

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๙๒

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ชมรมครูศิลปะโคราชและครูศิลปะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)
- ชมรมครูศิลปะโคราช ได้จัดทําโครงการแสดงผลงานนิทรรศการทางศิลปะ เพื่อถวายความ
อาลัยพ่อของแผ่นดิน ภายใต้หัวข้อ “พระประทีปส่องแผ่นดิน...สืบศิลป์อาลัยพ่อ” ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ประกอบด้วย ภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๑๖ ชิ้น ผลงานภาพวาดของศิลปิน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จํานวน ๙๘๙ ชิ้น
ภาพงานภาพถ่ายของศิลปินถ่ายภาพ จํานวน ๑๐๐ ชิ้น
ชมรมศิลปะโคราช ได้มอบภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศิลปินอิสระชื่อ วิญญา ถิ่นชีลอง จํานวน ๑ ภาพ และภาพวาด
โดย ครูสุเมธ สิงหวรวงศ์ ครูศิลปะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนศิษย์เก่าราชสีมาวิทยาลัย รุ่น ๗๗ จํานวน ๑ ภาพ และ
ผลงานภาพถ่ายในครั้งที่จังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบริเวณถนนสายต่าง ๆ ทั่วเมืองโคราช ซึ่งเป็นภาพถ่าย
ของ นายนริศ บุญเพลิง
 พิธีมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัย (โรงเรียนบ้านหนองขนาก ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง)
(ชมรมนายอําเภอจังหวัดนครราชสีมา)
- ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน ๒ ชั้น โรงเรียนบ้านหนองขนาก หมู่ ๕ ตําบลสุขไพบูลย์
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยเหตุเกิดตั้งแต่เวลา ๐๒.๔๐ น. ของคืนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทําให้นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ไม่มีอาคารและ
อุปกรณ์สื่อการเรียนหนังสือ
จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และชมรม
นายอําเภอจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองขนาก
เป็นจํานวนเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท

๑๙
 พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทําชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา)
การมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเสื้อเบลเซอร์ ให้กับผู้ที่ทําชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้
ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนากีฬาจังหวัดนครราชสีมา
1. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
2. นายธนพล จันทรนิมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
3. นายณรงค์ วุ่นซิ่ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
4. บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานสโมสรกรีฑาจังหวัดนครราชสีมา
5. นายบํารุง วสันตกรณ์
กรรมการผู้จัดการ KCTV
นักกีฬาดีเด่น (ชาย) นายสินธุ์เพชร กรวยทอง
นักกีฬายกน้ําหนัก
นักกีฬาดีเด่น (หญิง) นางสาวปาริฉัตร เจริญสุข
นักกีฬากรีฑา
นักกีฬาเยาวชนดีเด่น (ชาย) เด็กชายยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล นักกีฬาลีลาศ
นักกีฬาเยาวชนดีเด่น (หญิง) เด็กหญิงกรศศิร์ แสงอ่อน
นักกีฬาลีลาศ
นักกีฬาคนพิการดีเด่น (ชาย) นายพงศกร แปยอ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง (พิการแขน-ขา)
นักกีฬาคนพิการดีเด่น (หญิง) นางสาวสขิลา มําขุนทด นักกีฬายิงปืน (พิการแขน-ขา)
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาดีเด่น
นายวิชิต กางสําโรง ผู้ฝึกสอนกรีฑา
นางจรินทร์ กฤษกลาง ผู้ฝึกสอนกรีฑา
ผู้ตัดสินกีฬาดีเด่น นายนพศักดิ์ ศรีสารคาม ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
สโมสรกีฬาจังหวัดดีเด่น จํานวน 6 รางวัล
1. สโมสรกรีฑาจังหวัดนครราชสีมา
2. สโมสรกีฬารักบี้ฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา
3. สโมสรกีฬาลีลาศจังหวัดนครราชสีมา
4. สโมสรกีฬาเอ็กซ์ตรีมจังหวัดนครราชสีมา
5. สโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดนครราชสีมา
6. สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา
 พิธีมอบป้ายร้านอาหารตามโครงการอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า
Q (Q Restaurant) ปี ๒๕๕๙ (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนิน
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q เพื่อส่งเสริมการผลิตและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีความ
ปลอดภัยในส่วนต้นน้ําของห่วงโซ่อาหาร สนับสนุนให้ร้านอาหารใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย และยัง
เป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและทําให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการ
บริโภคอาหารมากขึ้น โดยมีร้านอาหารที่ผ่านการตรวจรับรอง จํานวน ๑๐ ร้าน ได้แก่ ๑)สวนอาหารหลงป่า อําเภอ
เมืองนครราชสีมา ๒)ร้านบริษัทสตาร์เวลบาหลี จํากัด อําเภอเมืองนครราชสีมา ๓) ร้านเชฟอาจสเต็ก อําเภอเมือง
นครราชสี มา ๔)ร้ า น K-BOX อํา เภอเมืองนครราชสี มา ๕)ร้ า นยายจุ๊ บ (ตํ า ด้ องแด้ ง ) อํ า เภอเมื องนครราชสี มา
๖)ร้ า นซู เ ชฟ สเต็ กบุ ฟเฟต์ สไตล์ ปิ้ ง ย่ า ง อํ า เภอปากช่ อ ง ๗)ร้ า นชู เ ซฟ สเต็ กบุ ฟ เฟต์ สไตล์ ชาบู อํ า เภอปากช่ อ ง
๘)ร้ า นครั วดอยช้ า ง อํ า เภอด่ า นขุ น ทด ๙)ร้ า นไนท์ คั พ อํ า เภอด่ า นขุ น ทด ๑๐)ร้ า นระเบี ย งเคี ย งน้ํ า อํ า เภอเมื อ ง
นครราชสีมา

๒๐
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา)
- ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ประจําปี ๒๕๕๙ เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบธุรกิจให้ตระหนัก ตื่นตัว และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยนํา
หลักธรรมภิบาลไปปรับใช้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับธุรกิจอื่น ๆ โดยจังหวัดนครราชสีมามีธุรกิจที่ได้รับรางวัล
ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ราย คือ บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา)
- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
สงเคราะห์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยคณะกรรมการ
สงเคราะห์สําหรับสถานพินิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการและช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา
ใน ๓ ด้าน ดังนี้
๑. กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นด้านจัดหารายได้ หรือสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาชน
ได้แก่ นางสมใจ อินทรทรัพย์
๒. กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและป้องกัน
การกระทําผิด ได้แก่ นางสาววีนัส จันมา
๓. กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นด้านการพัฒนา หรือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ได้แก่ นายคําพัน
ครองเกษม
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
วัน ที่ 1 6 ธั น วาคม เวลา 10.00 น. ณ พระตํา หนั กทิพย์ พิมาน อํ าเภอปากช่ อง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานใน
โครงการ “สั ต ว์ ปลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ” เพื่ อถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโรทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และ
ว่าที่ ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยประชาชน ที่มารับบริการตรวจ
รักษาโรคจากหน่วยแพทย์พระราชทาน
วันที่ 15 ธันวาคม ที่บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองบุญมาก นายธนพล จันทรนิมิ
รองผู้ว่าราชการจั งหวัด นครราชสีมา เป็น ประธานเปิ ดโครงการ สร้างเสริมความจงรักภั กดีต่อสถาบั น บํา บัดทุกข์
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชนในทุกๆด้าน
วั น ที่ 5 ธั น วาคม ที่ บริ เ วณลานอนุ สาวรี ย์ ท้า วสุ รนารี อํ า เภอเมื องนครราชสี มา นายวิ เ ชี ย ร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน
ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 189 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ได้นําแว่นสายตา มาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สูงอายุ จํานวน 700 อัน และร่วมรับบริจาคโลหิต จากประชาชน
วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจ

๒๑
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ.2559 รางวัลประเภททั่วไป(กลุ่ม
เทศบาลตําบล) รางวัลชมเชย โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ําเสียแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยมี ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลกุด
จิก และส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ
วันที่ 6 ธันวาคม พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านกรูด หมู่ที่ 8
ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวนาและติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร หรื อ ธ.ก.ส. ตามโครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้ และคลายความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ระหว่างรอการขายผลผลิต
วันที่ 7 ธันวาคม ที่ห้องศรีพัชรินทร์ ค่ายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา พลโท วิชัย แชจอหอ
แม่ ทั พ ภาคที่ 2 เป็ น ประธานประชุ ม มอบนโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ ง านด้ า นความมั่ น คงในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร ตํารวจ โดยได้เน้นย้ําให้
เกิดความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาภัยคุกคามด้านความ
มั่ น คงที่ สลั บซั บซ้ อน ทํ า ให้ ต้ องอาศั ย ความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ วน ได้ วางแผน อํ า นวยการ บู รณาการและ
ประสานงานกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
วั น ที่ 21 ธั น วาคม ที่ โ ครงการสาธิ ต ทฤษฎี ใหม่ อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ บ้ า นฉั ต รมงคล
ตําบลธงชัยเหนือ อํา เภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา นายวิเ ชียร จั นทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานเปิดการอบรมส่ งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ และศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎี ใหม่ พร้ อ มมอบปั จจั ย การผลิ ต ให้ แ ก่ เ กษตรกรที่ เ ข้ า ร่ วมอบรม ทั้ ง นี้ โครงการดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่มีต่อ
ปวงชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปรับในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
วันที่ 19 ธันวาคม ที่บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ รักษาการผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีนครราชสีมา ได้นําคณะ
อาจารย์ และนักศึกษาจํานวน 489 คน ร่วมกันแปรอักษรด้วยการใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ภายในวิทยาลัยฯ
โดยการเรียงเมล็ดข้าวโพดแปรอักษรเป็นข้อความว่า “เกษตรโคราชรักพ่อ” เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วั น ที่ 27 ธั น วาคม ๒๕๕๙ ที่ บ ริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย์ ท้ า วสุ ร นารี นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทําความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีการทําความสะอาดบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและ
บริเวณถนนโดยรอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายวุฒิพล ฉนํากลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๒) นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ตําแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
๓) นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ตําแหน่งปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

๒๒
ตําแหน่งเดิม ปศุสัตว์เขต ๑ จังหวัดปทุมธานี
๔) นายสุเมธ โศจิพลกุล ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่
แนะนําตัวเพิ่มเติม
๕) นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
๖) นางจิตโสมนัส ชัยวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
๗) นายกมล ฉวีวรรณ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :

ขอขอบคุณทุกท่านที่ทํางานร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในรอบปีที่ผ่านมามีการติดตามงานโดยเฉพาะงานนโยบายรัฐบาล ยังเป็นเรื่องสําคัญที่ฝากให้
ทุกท่านช่วยติดตาม เป็นเรื่องที่พูดมาตลอด ๑ ปี คือ เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องการสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมบ้านเมือง เรื่องการป้องกันปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์
เรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยใช้ศูนย์ดํารงธรรม เรื่องภัยต่าง ๆ เรื่องขยะ เรื่องประชารัฐ
ซึ่งได้นําเรียนไว้ ยังเป็นโจทย์ที่เราต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป
เรื่องที่ ๑ ในวันพรุ่งนี้ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ได้ติดต่อโรงภาพยนตร์ห้างเทอมินอล 21 จะขอให้
มีการฉายหนังเทิดพระเกียรติเรื่อง “พรจากฟ้า” จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและครอบครัวไปชมหนัง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : จะมีการฉายหนังเทิดพระเกียรติ “พรจากฟ้า” ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ชั้น ๕ ณ ห้างเทอมินอล 21
เรื่อ งที่ ๒ ช่ วงวัน หยุด ยาวเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๖๐ เรื่ องการอํา นวยการจราจร การดูแ ลความ
ปลอดภัยทางถนน เราจะเริ่มนับ ๗ วัน อันตราย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงจับตา
ตัวเลขคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด วันนี้จะมีการเปิดศูนย์ความปลอดภัยที่
ด่านมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เวลา ๑๖.๓๐ น. และเวลาเที่ยงคืนก็จะนับสถิติคนเจ็บ คนตาย เพื่อ
เปรียบเทียบทุกจังหวัด ในประเทศไทย หลังจากนี้ ทุกท่านก็จะมีกิจกรรมต้องช่วยกันเรื่องอํ านวยการจราจร ช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๑๕ คน เพราะฉะนั้นทําอย่างไรจะไม่ให้ตัวเลขมากไป
กว่านี้ ที่สําคั ญวันที่มีการประชุมประจํา เดือน จะมีการรายงานผลการจราจรในช่วงบ่าย ผู้กํา กับการสถานี ตํารวจ
จะทราบดีว่าในแต่ละเดือนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิตจากการจราจรประมาณวันละ ๒ คน ประมาณ
๕๙-๖๐ คน/เดือน ช่วง ๗ วันอันตราย เราจึงต้องมีการควบคุมให้มีการเดินทางด้วยความปลอดภัยมากที่สุด ถนนสาย
ต่าง ๆ ก็ขอความกรุณาทางแขวงการทาง ผู้กํากับการ นายอําเภอ ถนนไหนยังคืนผิวจราจรไม่หมด ขอให้รายงานทาง
ไลน์มาให้ทราบด้วย
ถนนสายบ้านไทยสามัคคีที่ได้มีการขอความร่วมมือ
ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา :
ผู้รับจ้างให้ชะลอการก่อสร้างที่มีการปรับปรุงจุดจอดรถ จะคืนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประธาน : ส่วนราชการต้องมีการประชุม อยู่เวรยาม อํานวยความสะดวก สําหรับนายอําเภอก็ให้มีการเน้นย้ํา
ด่ า นชุ มชน ด่ า นชุ มชนมี หน้ า ที่ ตั กเตื อนไม่ ให้ ค นเมาออกมาขั บ รถบนถนน ปี นี้ ต้ อ งเน้ น ย้ํ า ชั กชวนชาวบ้ า นทํ า บุ ญ
ตักบาตรกันตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ช่วงเย็นก็มีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เป็นการลดการสังสรรค์ ลดการดื่ม
แอลกอฮอล์ ลดการดื่มสุรา ลดการประสบอันตราย ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ ๓๑

๒๓
ธัน วาคม ๒๕๕๙ ด้ วย ปี นี้ จะให้ มีการสวดนพเคราะห์ เพื่ อให้ ผู้เ ข้ า ร่ วมพิ ธีสามารถที่ จะเข้ า รั บความเป็ น สิ ริมงคล
ประมาณ ๔ ทุ่มก็จะเริ่มพิธีสวดมนต์ ณ บริ เวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในปีนี้มี สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลั กษณ์ อัครราชกุมารี พระองค์ท่านประทับที่ตําหนักทิพย์พิมาน อําเภอปากช่อง พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก็เสด็จมาประทับที่วัดใหม่สันติ เพราะฉะนั้นจึงนําเรียนให้ทุกท่านทราบว่า พระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จมาประทับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาถึง ๒ พระองค์ ฉะนั้นบ้านเมืองเราต้องช่วยดูแลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
เรื่องที่ ๓ การส่งเสริมให้มีการเลี้ ยงปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดต้องตั้งขึ้ นมาว่า วัว ควาย หรื อ
ผู้เลี้ยงในจังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมดกี่ราย ถ้าสิ้นปีต้องเพิ่มอีก ๕% จะต้องเป็นกี่ราย แล้วแจกเป้าหมายไปแต่ละพื้นที่
อําเภอจะต้องเพิ่ม ๕% ทั้งหมด ซึ่งจะได้เพิ่มตัวเลขของจังหวัด ต้องวัดกันที่ตัวเลขว่าจะต้องมีการเลี้ยง มีผู้เลี้ยงปศุสัตว์
เพิ่มขึ้นอีก ๕% จากที่มีอยู่ ปีหน้าจะวัดกันอย่างนี้
เรื่องที่ ๔ เรื่องขยะ ได้ขอความกรุณาว่าบ้านเมืองเราต้องสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
ชุมชน ต้องขอชมเชยทางเทศบาลนครนครราชสีมาว่าในเขตเทศบาลนครมีความสะอาดที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามมี
บางจุดที่ส่วนราชการจะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะส่วนราชการที่อยู่บริเวณริมคูเมือง บริเวณถนนด้านอีกฝั่งหนึ่งจะสะอาด
แต่เมื่อมองกลับมาฝั่งคูเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนราชการแล้ว ยังไม่เรียบร้อย บางทีรั้วยังมีขยะเต็มไปหมด รั้วผุพัง
ต้นหญ้าต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมด จึงฝากให้ช่วยดูด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ ก็อยากให้ดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เรื่องของการตัดต้นไม้บริเวณสํานักงาน เรื่องการทาสีสํานักงานให้สวยงาม ซึ่งยังมีความจําเป็น อย่าปล่อยไปตาม
ธรรมชาติ อย่าปล่อยให้เห็นว่าสํานักงานมีการตั้งมานาน มีประวัติเก่าแก่ มีเชื้อราขึ้นตามฝาผนังเต็มไปหมด ต้นไม้ที่ยื่น
ออกมานอกถนนก็ต้องตัดแต่งให้เรียบร้อย พบเห็นตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยก็ขอให้มาบอกกล่าวกัน บ้านเมืองต้องเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ในปี ๒๕๖๐ นอกจากนโยบายรัฐบาลแล้ว สําหรั บจังหวั ดเองขอเน้นย้ํ าเรื่องการช่วยเหลื อ
พี่น้องประชาชน ยังยืนยันว่าพี่น้องประชาชนต้องไม่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคเป็นอันขาด ได้ย้ํากับทางนายอําเภอ
และขอความร่วมมือส่วนราชการให้ช่วยกันด้วย
เรื่องการปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากมีหลายจุดที่พี่น้องประชาชนเตรียมจะหว่านข้าว โดยเฉพาะ
บริเวณลําตะคอง ที่เริ่มจะมีการสูบน้ําเข้านาแล้วก็จะปลูกข้าว เพราะฉะนั้นต้องย้ํากับเจ้าหน้าที่เกษตร ต้องรีบเข้าไป
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งอื่น ๆ ให้เขาทราบ เป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องดําเนินการนอกจากนโยบายของรัฐบาล เรื่อง
ภัยแล้งในปี ๒๕๖๐
มีโทรสารสั่งการมาเพิ่มเติม ขอนําเรียนโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
สรรพสามิต ปกครอง ตํารวจ และส่วนราชการ
๑) ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการทุกแห่ง ส่วนราชการทุกแห่งจะต้องมีผู้
อยู่เวรยาม ดูแลสถานที่ ดูแลการเปิดปิดไฟ ให้มีการดูแลความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก
นายอําเภอ ผู้กํากับการ ต้องช่วยกันดูแล ไม่ว่าจะเป็นอําเภอเมือง อําเภอปากช่อง อําเภอเมือง ศูนย์การค้า สถานีขนส่ง
ท่าอากาศยาน แหล่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และจุดสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ให้มีการจัดเวรยามไปดูแล
๒) ให้มีการจัดตั้งจุดสกัดทุกระดับของพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เรามี
จุดบริการ มีจุดตรวจ มีด่านชุมชนอีก ๑,๖๔๓ จุด หากจุดเหล่านี้ทํางานในช่วงนี้ก็จะช่วยได้มาก ท่านที่รับผิดชอบจุด
ต่าง ๆ ขอให้ช่วยกันดู โดยเฉพาะจุดที่อยู่บนถนนหลัก จะมีผู้ใหญ่มาตรวจเส้นทางเป็นประจํา ไม่ว่าจะเป็นสายมิตรภาพ
สาย ๓๐๔ ไปปักธงชัย สายแยกสีคิ้วไปด่านขุนทด เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอําเภอ ตํารวจ แขวงการทาง จําเป็นต้องมี
เจ้าหน้าที่อยู่ประจําด่านตรวจตลอดเวลาเพื่อรับการตรวจงานได้ สําหรับด่านชุมชนขอความกรุณานายอําเภอจัดระบบ
ให้มีการอยู่เวรหมุนเวียนกันตลอด
๓) ให้สํารวจความพร้อม CCTV หรือระบบไฟฟ้าส่องสว่างของสถานที่ให้ครบถ้วน เพิ่มเติมคือ
ดูแลเรื่องไฟฟ้าให้ดี เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดปีใหม่

๒๔
นอกจากนี้ ขอให้อําเภอ ตํารวจ สาธารณสุข สรรพสามิต ได้ตรวจตราเรื่องการจําหน่ายสุรา
การบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการ ให้ปิด-เปิด ตามเวลา และเป็นไปตามกฎหมายกําหนด การห้ามพกอาวุธปืน
ห้ามเด็กเข้าไปในสถานบริการ และที่สําคัญยังอยู่ในช่วงถวายความอาลัย ขอความกรุณาเรื่องการจัดงานต่าง ๆ ต้องไม่
เอิกเกริก ไม่ส่งเสียงดังให้คนข้างเคียงเดือดร้อน ที่สําคัญคือการจุดพลุ จุดประทัด จุดไฟ ยิงปืน ห้ามเด็ดขาด ขอให้
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วย
สินค้าในโครงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นํามาจําหน่ายที่
บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการที่พระองค์ท่านใช้ในการกุศลช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วย
ยากไร้ จึงขอเชิญไปชมและเลือกซื้อสินค้ากันได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) :
เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์ งบประมาณไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องก่อหนี้ผูกพันไว้
และต้องเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการเร่งเบิกจ่าย เพราะหากมีงบประมาณเข้ามาอีกก็จะทําให้งานเก่าล่าช้า ติดขัด
ขอให้เบิกจ่ายให้เป็ นไปตามข้อกําหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ดูว่า งบประมาณไหนที่ให้ดําเนิน การภายในวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ ก็ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การอัญ เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนปวงชนชาวไทยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ประดับบริเวณส่วนราชการและอาคาร
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และขอให้จังหวัดดําเนินการดังนี้
๑) อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (องค์ที่ ๑) ประดับบริเวณด้านหน้าศาลากลาง รวมทั้ง พิจารณาอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (องค์ที่ ๒ – ๑๒) ประดับตามความเหมาะสมต่อไป
๒) ตรวจสอบ ดูแล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ให้ถูกต้องและงดงาม
สํ า หรั บ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ให้ อั ญ เชิ ญ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (องค์ที่ ๑) ประดับบริเวณด้านหน้าส่วนราชการ สําหรับองค์ที่
๒ - ๑๒ พิจารณาอัญเชิญประดับตามความเหมาะสม

๒๕
ประธาน : สถานที่ราชการ การประดับโต๊ะหมู่บูชา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ให้
ถูกต้อง

- การจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

จังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
- เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี พระสงฆ์ จํานวน ๘๙๐ รูป หลังจากนั้นประธานและผู้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จํานวน ๙๙๙,๙๙๙ ตัว
พิธีปลูกต้นสาธร จํานวน ๙ ต้น และแจกพันธุ์กล้าไม้
- เวลา
๑๐.๐๐ น. พิ ธี แ สดงพระธรรมเทศนา และพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ล
สวดพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
- เวลา ๑๕.๕๒ น. พิ ธี บํ าเพ็ ญ กุ ศ ลสวดพระอภิ ธ รรม ณ หอประชุ ม เปรม
ติณสูลานนท์
เวลา ๑๖.๓๐ น. การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ และพิธีจุดไฟกลางน้ํา
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานนวมินทร์ สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิม
พระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี
ประธาน : เป็นความต้องการของชาวโคราชว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากบริเวณรอบบุ่งตาหลั่ว
ระยะทาง ๓.๓ กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงาม จะมีการตักบาตรรอบบุ่งตาหลั่ว มีประธาน ๙ ท่าน ๙ จุด เพื่อแบ่งกัน
ไปคนละจุด หลังจากนั้นจะมีรถกอล์ฟวิ่งบริการ พระสงฆ์ก็แบ่งเป็น ๙ จุด เป็นข้อเสนอของภาคประชาสังคม อยากให้
จัดงานให้มีความยิ่งใหญ่
ขอให้เ ราร่วมกันจั ดงานยิ่ งใหญ่ อีกครั้ งเพื่อแสดงความจงรักภั กดีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙
และขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
- การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง
(วันที่ ๗, ๑๐, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)
๑) ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสถาบันจุฬาภรณ์และจังหวัดนครราชสีมา
๒) วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ รอบที่ ๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. จังหวัด
นครราชสี มาเป็ น หน่ วยงานหลั กในการประสานงานกั บ จั ง หวั ด ที่ ร่ วมเป็ น เจ้ า ภาพพระพิ ธีธรรมสวดพระอภิ ธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี (ทั้งหมดมี ๔ รอบ รอบที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.
รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. รอบที่ ๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. รอบที่ ๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.)
๓) วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี และ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
จังหวัดนครราชสีมาจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ในวันอังคารที่
๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย โดยเริ่มพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ (๑ พาน) ในเวลา
๐๗.๐๐ น. การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ พร้อมหมวก

๒๖

- การจัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวัน
พุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้สดถวายราชสักการะ (๑ พาน) เวลา ๐๘.๐๐ น.

- วันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันหยุดราชการ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวั นที่ ๒๒ พฤศจิ กายน
๒๕๕๙ เรื่องวันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเป็น
กรณีพิเศษ ดังนี้
๑) วันหยุดราชการ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยังคงเป็นวันหยุดราชการ
ในปีนี้ ส่วนวันหยุดราชการอื่นในปีต่อ ๆ ไปจะได้มีมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
๒) วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้วันอังคารที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ วัน เพื่อให้มี
วันหยุดต่อเนื่อง รวม ๔ วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ การจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิมลโมลี (ดํารง ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
(ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ธรณีสงฆ์วัดพายัพ
บ้านปูน-หนองพิมาน ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา)
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : กําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิมลโมลี
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดพายัพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ธรณีสงฆ์วัดพายัพ
บ้านปูน-หนองพิมาน ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา โดยการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
โดยในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีเคลื่อนสรีระจากวัด
พายัพ พระอารามหลวง ไปที่ธรณีสงฆ์วัดพายัพ บ้านปูน-หนองพิมาน เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีแสดงธรรมเทศนาและสวด
พระอภิธรรม
วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีสวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๓ แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ช่ ว งเวลา ๑๐.๐๐ น. พิ ธี ส วดพระพุ ท ธมนต์
สวดมาติกาบังสุกุล เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถร
สมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา พระราชาคณะ
๔ รูป สวดศราทธพรตคาถา เวลา ๑๕.๓๐ น. ทอดผ้าไตร โดย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับจังหวัด ๑๐ ไตร เวลา
๑๖.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิง ประธานฝ่ายบรรพชิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธาน
ฝ่ายคฤหัสถ์ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒
การแต่งกาย ข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ /ประชาชนชุดสุภาพสีดํา
ไว้ทุกข์

๒๗
การก่อสร้างเมรุ ขณะนี้ดําเนินการไปแล้ว ๘๐% งบประมาณการก่อสร้าง
ประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงเหลือเรื่องการตกแต่งเมรุให้เรียบร้อย
ทางวัดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนไม้ประดับจากส่วนราชการและ
ภาคเอกชน โดยวัดได้เช่าเต็นท์ส่วนหนึ่งและจะขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลอีก
ส่วนหนึ่ง และทางวัดจะขอการสนับสนุนเรื่องรถสุขา อาหาร น้ําดื่ม ในช่วงของการเตรียมงาน ขอรับการสนับสนุน
รถฉี ด น้ํา บริ เวณจั ดงานเพื่ อลดฝุ่ น มีภาคเอกชนให้ การสนั บสนุ น คือ บริ ษั ทสตาร์ เวลล์ บาหลี รี สอร์ท ได้บริ จาค
เสาไฟฟ้ าพญาหงส์ คู่ประดั บรอบเมรุ จํา นวน ๙ ต้ น และบริ ษั ทปู น ซีแ พค จํ า กัด สาขาหนองออก บริ จาคแท่ ง ปู น
ทรงกระบอก ในการประดับเมรุ จํานวน ๒,๐๐๐ ก้อน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ การดูแลการจราจร และการรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่
ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา : ๔.๑.๔ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
ระยะเวลาการดําเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ –
๔ มกราคม ๒๕๖๐ ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”
เป้าหมายการดําเนินการ ๒ เป้าหมาย โดยใช้มาตรการดังนี้
๑) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย
-มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง โดยเฉพาะคําสั่ง คสช.
ที่ให้ดําเนินการเมาแล้วยึดรถ
-มาตรการด้ า นสั ง คมและชุ ม ชน โดยการจั ด ทํ า ประชาคมชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น โดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้กํานันผู้ใหญ่บ้าน ไปประชาคมลูกบ้านว่าทําจะดําเนินการอย่างไรเมื่อ
ลูกหลานในครอบครัวเมาแล้วขับรถ เป็นการกําหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประชาชนถือปฏิบัติ
-การจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
-การจัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อําเภอ ๑ กิจกรรม” หรือกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี”
เพื่อดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
๒) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน
- มาตรการถนนปลอดภัย “๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย” โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่
- ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของถนนตรวจสอบถนนและปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ให้ มี ค วาม
ปลอดภัย
- ให้ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความปลอดภัยในการสัญจร
๓) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
- กํ า หนดมาตรการ แนวทาง เพื่ อกํ ากั บ ควบคุ ม ดูแ ลรถโดยสารสาธารณะและ
รถโดยสารไม่ประจําทาง โดยเฉพาะเกี่ยวกับพนักงานขับรถโดยสาร รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ประจําทางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๒๘
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ขนส่ง รถบรรทุก ให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุก โดยเฉพาะรถบรรทุกอ้อย และโรงหีบอ้อย
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้รับการยืนยันมาว่ารถบรรทุกอ้อยและโรงหีบอ้อยจะหยุดกิจการ
๔) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
- ให้ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร
เสาป้าย และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
- ให้ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมข้างทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทางร่วม
ทางแยก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึง
จุดตัดทางรถไฟ ซึ่งเป็นป้ายมาตรฐานที่ทางการรถไฟกําหนด
การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
- กําหนดจุดที่คาดว่าจะมีการจราจรติดขัด เพื่อวางแผนบริหารจัดการ ๑๐ จุด ได้แก่
มอทางหลวง มอบันไดม้า มอคลองไผ่ ทางต่างระดับสีคิ้ว สะพานขนส่งจอหอ แยกตลาดแค สามแยกเข้า อ.ประทาย
แยกสีดา สี่แยกอวยชัย และรอยต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์
การดําเนินการแก้ไข ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้เส้นทางเสี่ยงการจราจร
ติดขัด
ในวันนี้ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี
เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และปล่อยแถวรณรงค์ ณ จุดตรวจ
รถขนส่ง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิมิ) : ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับ
แต่งตั้งรับผิดชอบในแต่ละวัน เข้าร่วมประชุม Video Conference และประชุมศูนย์อํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน ทุกวัน ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับ
สถานการณ์ทุกวัน โดยได้มีการสั่งการทุกอําเภอดําเนินการเช่นกัน
จังหวัดนครราชสีมาได้มีการขอความร่วมมือโรงน้ําตาลและผู้ประกอบการไร่อ้อยให้หยุดกิจการ
ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : วิธีที่จะลดอุบัติเหตุอย่างได้ผล กฎจราจร
คือกฎแห่งความปลอดภัย ถ้าทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุ จึงขอให้ช่วยกันกําชับให้ชัดเจน
เข้มงวด เพราะเมื่อมีการ Video Conference มาก็จะต้องดูจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก จะดูสถิติที่โคราชเป็น
หลัก และขอให้มีการเตรียมคําถาม-คําตอบให้พร้อม การปฏิบัติที่ได้ผลคือการควบคุมความเร็วรถไม่เกิน ๘๐ และมีจุด
ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากําชับ คือที่อําเภอพระทองคํา จุดที่มีร้านค้า ๒ ข้างทาง พี่น้องประชาชนเดิน
สัญจรไปมาแต่รถวิ่งด้วยความเร็ว จึงขอให้ระมัดระวัง ด่านในพื้นที่ก็ขอให้ทํางานด้วยความเข้มแข็ง ขมักขเม้น เวรที่
จะต้องไปตรวจตามเส้นทางต่าง ๆ ก็จะออกไปตรวจเป็นระยะ บริเวณแต่ละจุดขอให้บริการกับพี่น้องประชาชนด้วย
ความสุภาพ การตั้งด่านขอความกรุณาว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ด้วย ไม่ใช่มีแต่เต็นท์ และเจ้าหน้าที่อยู่ประจําด่านก็
ขออย่าให้มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ การดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
(วันที่ ๒๙ ธันวาคม - ๔ มกราคม ๒๕๖๐)
ผู้แทนนายแพทย์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วง ๔ – ๕ ปีที่ผ่านมา
มีการรณรงค์อย่างเต็มที่ มียอดผู้เสียชีวิตลดลงตามลําดับ จาก ๓๐.๖๕ ต่อแสนประชากร เหลือ ๒๒.๓๒ ต่อแสน
ประชากร ปีที่ผ่านมาเสียชีวิตประมาณ ๕๐๐ กว่าราย แยกเป็นรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ ๒ ราย ในช่วงเดือนมกราคม –

๒๙
มีนาคม จํานวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนคือเดือนมีนาคม และการบาดเจ็บเสียชีวิตจะเพิ่มมาก
ที่สุดคือวันที่ ๓๑ ธันวาคม และ ๑ มกราคม อําเภอที่มีความเสี่ยงสูงคืออําเภอเมือง ปากช่อง ปักธงชัย พิมาย ด่านขุนทด
สภาพปัญหาของจังหวัดนครราชสีมาคือเป็นทางผ่านจังหวัดในภาคอีสาน มีการจราจร
หนาแน่น มีรถติด เส้นทางที่ผ่านจังหวัดค่อนข้างยาว ทําให้ผู้ขับขี่เกิดความเมื่อยล้า ง่วง ยอดอุบัติเหตุ ๑ ใน ๓ พบว่า
เมาสุรา เส้นทางเสี่ยง จุดอันตราย มี ๑๐ จุด จึงขอฝากผู้เกี่ยวข้องว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุ
ได้ช้าและนําผู้บาดเจ็บออกมาได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีรถหนาแน่น จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสาน
เปิดทางเพื่อให้สามารถนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา
การดื่ ม สุ ร า พบมี เ ด็ ก อายุ ต่ํ า กว่ า ๑๐ ปี ร่ ว มกั บ การใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ พบว่ า เวลา
บาดเจ็บ เสียชีวิตร้อยละ ๗๐ เป็นกลุ่มใช้รถจักรยานยนต์
การประชุมเตรียมการ ได้มีการจัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง การตั้งรับผู้บาดเจ็บ เตรียม
ความพร้อมทําความเข้าใจทั้ง ๓๒ อําเภอ การดําเนินการเชิงรุกมาตรการด่านชุมชน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมกับฝ่าย
ปกครองและท้องถิ่น กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปร่วม
กิจกรรมในวัดให้มากที่สุดเพื่อลดการดื่มสุราและการขับขี่ยานพาหนะ ส่วนการรณรงค์ได้แจ้งร่วมกับทางปกครอง
รณรงค์ร่วมสวมใส่หมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ได้เตรียมแผนซักซ้อมการตั้งรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย เป็นเรื่องของ
ความชํานาญในการเข้าถึงจุดช่วยเหลือ และการนําผู้บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุ และนําส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ มีหน่วยบริการคือ หน่วย EMS ผ่านศูนย์สั่งการ 1669
๑๐ คู่สาย เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุระหว่างเดินทาง มีการตั้งกําลังไว้ ๒๙๔ จุด กระจายอยู่เต็มพื้นที่ มีแพทย์
พยาบาล และอาสาสมัครที่มีความรู้ในการช่วยเหลือ ๖,๐๐๐ คน พร้อมปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง
การเตรี ย มการของโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม าได้ เ ตรี ย มแพทย์
พยาบาล เป็ น ๒ เท่ า ของปกติ จั ด เตรี ย มระบบสื่ อ สารสั่ ง การผ่ า นไอที เห็ น ภาพเห็ น เสี ย งเข้ า มาที่ ศู น ย์ สั่ ง การ
เตรียมพร้อมการสํารองเลือดและเวชภัณฑ์ เลือดเตรียมไว้ถึง ๔,๐๐๐ ยูนิต มีการประสานแบบ Fast track ไปยังศูนย์
1669 และประสานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์และการผ่าตัด เตรียมความพร้อมได้
ไม่เกิน ๓๐ นาที ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีความพร้อมอยู่ในระดับ ๑๐๐%
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : แต่ละจุดที่เกิดอุบัติเหตุสามารถเข้าถึงได้ภายใน
กี่นาที และเบอร์โทร 1669 มีการติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ไหนบ้าง
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : การันตีไว้ไม่เกิน ๑๕ นาที แต่ทําได้ภายใน ๑๐ นาที ร้อยละ ๗๙
และได้ร่วมกับ สวท. ในการประชาสัมพันธ์หมายเลข 1669 ในช่วงเทศกาลตลอด ๗ วัน และประชาสัมพันธ์เป็นป้าย
หน้าสถานบริการทุกแห่ง ติดตามรายทางเป็นระยะ ตอนนี้เปอร์เซ็นต์การรับทราบของประชาชนต่อหมายเลข 1669
อยู่ที่ร้อยละ ๘๙
โครงการลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโมทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : การทําความดี โดยการลดความอ้วน ลดเค็ม ลดหวาน เป็นการ
ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อที่สําคัญ เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวาน จังหวัดนครราชสีมามีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เหล่านี้ถึง ๗๐๐,๐๐๐ คน และเสียค่ารักษาพยาบาล
เป็นจํานวนมาก หากเราลดตรงนี้ได้ก็สามารถลดปัญหาของค่ารักษา เพิ่มเศรษฐกิจมวลรวมเรื่องผลผลิตจากประชากรได้
มีการเปิดตัวโครงการมาแล้ว ๑ เดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปรากฏมีผู้สมัครเข้าร่วม ๕๗,๔๗๒ ราย
ขอนํ า เรี ย นนายอํ า เภอและหั ว หน้ า ส่ ว นราชการขอความร่ วมมื อแจ้ ง บุ ค ลากรในสั ง กั ด สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการที่
www.korathealth.com/mkk และให้คีย์ข้อมูลผ่านทาง Website ทุกเดือน สําหรับอําเภอที่ดําเนินการได้มากที่สุด
คือ อําเภอบัวลาย ๖๐.๕๒%

๓๐
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖
เกษตรอําเภอปักธงชัย :

- โครงการ สาธิต “ทฤษฎีใหม่” บ้านฉัตรมงคล ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปักธงชัย

“มี คนเอาที่มาให้ อยู่ อํ าเภอปั กธงชัย...บอกว่ าทําอะไรก็ ได้ จึง จะทํ าโครงการสาธิ ต
ทฤษฎีใหม่ ในที่ที่ เหลือ ส่ วนหนึ่ งจะทําการเพาะปลู กแบบชาวบ้านแบบไม่ได้ ส่ง เสริม หมายความว่ าใช้น้ํ าฝน
ใช้ ธ รรมชาติ แ ต่ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง จะทํ า แบบทฤษฎี ใ หม่ ที่ ขุ ด สระ และแบ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ จ ะปลู ก ข้ า ว ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น
ปลูกพืชสวน” พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
พระองค์ท่านมีพระราชดําริทรงรับที่ดินที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๐ และเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นางจรรยา ปั้นดี นายรัตนะ ปั้นดี และนางสมควร
มณีสุริยา น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จํานวน ๕ แปลง พื้นที่รวม ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตําบลธงชัยเหนือ
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานที่ดิน ดังกล่ าวให้ เป็นกรรมสิ ทธิ์ของมูลนิ ธิชัย พัฒนา เพื่อจัดทํา โครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่ ” เพื่ อเป็ น
แนวทางให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว พึ่งพาตนเองได้แบบพออยู่พอกิน สมควรแก่
อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อสาธิตการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การให้บริการทางด้านวิชาการ เป็นสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร
แบบผสมผสานแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
กิจ กรรมในโครงการ ในพื้ น ที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา ได้ ถูกจั ดสรรเพื่ อดํา เนิ น
กิจกรรมดังนี้
ส่วนที่ ๑ พื้น ที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ดํา เนินการแปลงสาธิ ตทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้ นที่เป็ น
๔ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ พื้นที่ ๒.๕ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๑๗ ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําฝน ใช้สําหรับทํา
นาปีเมื่อฝนทิ้งช่วง และใช้สําหรับพืชสวน พืชไร่อื่น ๆ ในฤดูแล้ง เฉพาะพืชในแปลงทฤษฎีใหม่
ส่ ว นที่ ๒ พื้ น ที่ ๔.๕ ไร่ หรื อ ประมาณร้ อ ยละ ๓๐ สํ า หรั บ ทํ า นาข้ า ว ซึ่ ง ในฤดู ก าล
เพาะปลูกปี ๒๕๕๙ ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และข้าวหอมปทุมธานี ๑
ส่วนที่ ๓ พื้นที่ ๗ ไร่ หรือประมาณร้ อยละ ๔๗ ปลู กไม้ ผลตามหลั กเกษตรผสมผสาน
เพื่อให้มีผลผลิตที่หลากหลาย โดยพืชที่ปลูกประกอบด้วย มะม่วง ฝรั่ง น้อยหน่า มะขาม กล้วย
ส่วนที่ ๔ ที่อยู่อาศัย พื้นที่ ๑ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๖ นอกจากจะปลูกบ้านสําหรับ
เจ้าหน้าที่ได้อยู่อาศัยแล้ว ยังมีโรงเลี้ยงเป็ดไข่ โรงเลี้ยงไก่พื้นเมือง โรงสีขนาดครัวเรือนไว้สําหรับบริการประชาชนใน
พื้นที่นําข้าวมาสีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กิจกรรมในโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ ส่วนที่ ๑ พื้นที่ ๒.๕ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๑๗ ขุดสระ
เก็บกักน้ําฝนขนาดความกว้าง ๔๐ x ๘๓ เมตร ลึก ๔ เมตร โดยกองทัพภาคที่ ๒ ได้ดําเนินการขุดและปรับ ภูมิ
ทัศน์รอบบริเวณโครงการ เมื่อปี ๒๕๔๐ ส่วนที่ ๒ พื้นที่ ๔.๕ ไร่ ประมาณร้อยละ ๓๐ สําหรับทํานาข้าว ซึ่งในฤดูกาล
เพาะปลูกที่ผ่านมา ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และข้าวขาวหอมปทุม ส่วนที่ ๓ พื้นที่ ๗ ไร่ ร้อยละ ๔๗ ปลูกไม้
ผลตามหลั กเกษตรผสมผสานเพื่ อให้ มีผลผลิ ต ที่ หลากหลาย ประกอบด้ วย มะม่ วง ฝรั่ ง น้ อยหน่ า มะขาม กล้ วย
ซึ่งไม้ผลดังกล่าวปลูกเป็นระยะเวลานาน ได้มีการปรับปรุงที่จะปลูกไม้ผลซึ่งเป็นไม้พื้นเมือง โดยเฉพาะละมุด ซึ่งในเขต
อําเภอปักธงชัย เป็นแหล่งผลิตละมุดของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะนํามาปลูกในโครงการ
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ส่วนที่ ๔ ที่อยู่อาศัย พื้นที่ ๑ ไร่ ประมาณร้อยละ ๖ นอกจากจะปลูกบ้านแล้วยังมีโรงเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่พื้นเมือง และ
โรงสีขนาดครัวเรือนสําหรับบริการพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการ โรงสีขนาดครัวเรือนสามารถสีข้าวได้วันละ
๑ ตัน เป็นการให้บริการฟรี
ส่วนที่ ๒ พื้นที่ประมาณ ๙ ไร่ ดําเนินการปลูกข้าวตามวิถีชาวบ้าน ใช้น้ําฝนเป็นหลัก
ซึ่งในฤดูกาลเพาะปลูกปี ๒๕๕๙ ปลูกข้าวหอมมะลิปทุมธานี ๑ โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการทฤษฎีใหม่ ที่แปลง
สาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และได้มีการรณรงค์ไถกลบตอซัง โดยกรมพัฒนาที่ดิน และหว่านถั่วเขียว
การปลูกถั่วเขียวเป็นการปลูกพืชใช้น้ําน้อยทดแทนในแปลง ๙ ไร่
ต่อไปจะดํ า เนิ น การก่อสร้า งสถานที่ ในการที่ จะถ่ ายทอดความรู้ให้ แก่ พี่น้องเกษตรกร
เพื่อให้มารับบริการความรู้
การบริหารงานโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นหนึ่งในโครงการ
ตามพระราชดําริ ในการกํากับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
เป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น องค์ประธานกรรมการ
มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นกรรมการและเลขาธิการ
การบริหารงานโครงการ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจําโครงการและคนงาน จํานวน ๓ คน
ดําเนินงานในโครงการ
- โครงการ สาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม ตําบลตาจั่น อําเภอคง
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง :
ความเป็นมา/พระราชดําริ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับที่ดินจากราษฎร บ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๖ ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่น้อมเกล้าฯ ถวาย
และได้ พ ระราชทานที่ ดิ น ให้ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา จั ด ทํ า โครงการทดลองแก้ ไ ขปั ญ หาดิ น เค็ ม
ตามพระราชดําริ “ให้แก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทําการเกษตรไม่ได้ผล และให้ทําพื้นที่
เพื่อทดสอบปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มให้ได้ผล” เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง และผู้สนใจทั่วไปที่
ทําการเกษตรไม่ได้ผล เนื่องจากประสบปัญหาดินเค็ม
การสนองพระราชดําริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดนครราชสีมา เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๓ เพื่อเป็นแปลงศึกษากึ่งสาธิตตามแนวทางพระราชดําริ “ทฤษฏีใหม่” ให้เป็นต้นแบบและทางเลือกแก่เกษตรกร
ในการทดลองแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเสื่อมสภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทําการเกษตรไม่ได้ผล เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง และผู้สนใจทั่วไป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
(กรมวิชาการเกษตร) ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําทางด้านวิชาการ และจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรที่สนใจ
โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการและดูแลรับผิดชอบพื้นที่โครงการทั้งหมด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแปลงศึกษากึ่งสาธิตตามแนวทางพระราชดําริ “ให้แก้ปัญหา
ดินเสื่อมสภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทําการเกษตรไม่ได้ผล และให้ทําพื้นที่เพื่อทดสอบปลูกพืชในพื้นที่ดิน
เค็มให้ได้ผล” เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงและผู้สนใจทั่วไป
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี เรียนรู้ ศึกษาดูงาน และจัด
ฝึกอบรมเรื่องการจัดการดินเค็ม การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
๓.๑.๓ เพื่อขยายข้าวพันธุ์ดีที่สามารถปลูกได้ในดินเค็ม รวมทั้งผลิตพันธุ์ไม้ที่เติบโต
ได้ดีในดินเค็ม เพื่อจําหน่ายและสนับสนุนให้กับเกษตรกรและผู้สนใจมาศึกษาดูงานในโครงการ

๓๒
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) เพื่อเป็นแปลง
ศึกษากึ่งสาธิตตามแนวทางพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม่” ให้เป็นต้นแบบและทางเลือกแก่เกษตรกร โดยนําเทคโนโลยีที่ได้
จากการวิจัยและพัฒนาแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายของโครงการ โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มมี
พื้นที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวแหลม หมู่ ๖ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นลักษณะสี่เหลี่ยม
คางหมู ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ นาข้าว ส่วนที่ ๒ สระน้ํา บ่อน้ํา ส่วนที่ ๓ การทําเกษตรแบบผสมผสาน
ส่วนที่ ๔ บริเวณอาคารสํานักงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ: มูลนิธิชัยพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ๓ คน
หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)
หน่วยงานหลัก: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
หน่วยงานร่วมดําเนินการ: สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
กิจกรรมปลูกข้าว พื้นที่ประมาณ ๗ ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 หลังเก็บเกี่ยวข้าวหว่าน
ปอเทืองเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน และการปลูกข้าวโพด เนื่องจากได้ผลดีเพราะฤดูแล้งจะประสบปัญหาดินเค็มพืชตัวอื่น
ขึ้นไม่ได้นอกจากข้าวโพดฝักสด
กิจกรรมการปลูกไม้ผล ปลูกไม้ผลยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว กล้วยน้ําว้า มะขามเทศ ละมุด
ฝรั่ง ซึ่งพืชเหล่านี้ผ่านการทดสอบว่าสามารถทนดินเค็มและให้ผลผลิตที่ดี
มะพร้าวน้ําหอมในโครงการจะขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติ แต่ละปีผลผลิตไม่พอกับความต้องการ
ของตลาดที่เข้าไปรับซื้อ การปลูกกล้วยจะมีหน่อกล้วยแจกและจําหน่าย พันธุ์ของฝรั่งจะตอนจําหน่าย และแจกให้แก่
เกษตรกรและผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน
กิจกรรมพืชไร่ ปลูกอ้อยคั้นน้ํา พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ผลิตน้ําอ้อยจําหน่ายและเพิ่มพื้นที่ปลูก
อ้อยตามขอบบ่อและพื้นที่ที่ยังว่าง ผลผลิตน้ําคั้นอ้อยจะมีตลาดรองรับตลอด
กิจกรรมพืชผัก ปลูกผักต่างๆตามฤดูกาล เลือกปลูกเฉพาะผักที่เจริญเติบโตได้ดีในดินเค็ม
ได้แก่ผักบุ้ง คะน้า มะเขือเทศ บวบ ตะไคร้ กะเพรา โหระพา และ กวางตุ้ง
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงโค เพื่อใช้มูลเป็นปุ๋ยให้กับพืชที่ปลูกในโครงการ นอกจากนี้ยัง
เลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ และเป็ดเทศ เพื่อจําหน่ายเป็นรายได้ของโครงการ
กิจกรรมการลี้ยงปลา เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน โดยให้เศษพืชผักเป็นอาหาร และทํากองปุ๋ย
หมักฟางเพื่อเป็นอาหารให้ปลา เสริมด้วยอาหารเม็ด เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ให้อาหารเม็ดและเปิดไฟให้กินแมลงใน
ตอนกลางคืน
กิจกรรมโรงสีข้าว สีข้าวที่ได้จากโครงการเพื่อขายข้าวสาร และมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนํา
ข้าวมาสี ทางโครงการได้รําข้าว ปลายข้าว เป็นอาหารแก่สุกร เป็ด ไก่ และปลา ที่เหลือก็จําหน่าย ส่วนแกลบนําไปใส่
แปลงเพื่อปรับปรุงดิน
การศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป พร้อมรับคณะ
ศึกษาดูงานที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการ
กิจกรรมประสานงาน ติดตามและประเมินผล
โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ทําการขยายผลไปสู่
เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ ต.เทพาลัย และ ต.ตาจั่น จํานวน ๒๘ ราย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ไห้นําหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงาน ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อําเภอคง อําเภอปักธงชัย และอําเภอสีคิ้ว จํานวน ๑๔ ท่าน

๓๓
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ภาพรวม จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑๗,๐๐๙.๔๒๓ ล้านบาท ณ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เบิกจ่าย ๗,๔๔๒.๒๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ (เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
ร้อยละ ๓๐) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๙,๐๘๙.๒๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๐๖๗.๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๗๔ (เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๙) การจัดลําดับเบิกจ่ายระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมาอยู่ลําดับที่ ๖
ในภาพรวมลําดับที่ ๘
งบประมาณจังหวัด ได้รับจัดสรร ๔๐๕.๒๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๐๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๙๘ รายจ่ายลงทุน ๓๕๗.๖๓๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรร ๓๒๒.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๐๑๘๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๓ รายจ่ายลงทุน ๒๕๙.๒๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินไว้ทั้งสิ้น ๖,๐๔๙.๑๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย
๒,๖๑๗.๗๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๗
ขอย้ําเตือนมาตรการที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ งบประมาณที่ได้รับไม่เกิน
๒ ล้านบาท จะต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เว้นแต่การส่งงวดงานเลย
จากเดือนธันวาคม เช่น มีการส่งงานเดือนมกราคม ก็ให้เบิกจ่ายถึงเดือนมกราคม ขอให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก
ตรวจสอบวงเงินต่าง ๆ ว่าสัญญาอยู่ในเดือนธันวาคมหรือไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่ หากเบิกจ่ายไม่ทัน หรือบาง
หน่วยงานได้เงินมาแล้วไม่เกิน ๒ ล้าน และยังไม่ได้ทําอะไร ท่านจะทําอย่างไรมีขั้นตอนกระบวนการหรือยัง
ขอความร่ วมมื อหัวหน้ า ส่ วนราชการผู้ เ บิ กให้ รีบเบิกเงิ น เพราะปั ญ หาการเบิ กจ่ า ยคื อ
ผู้รับเหมาได้รับงานหลายงานแล้วทําไม่ทัน การบริหารสัญญาจึงล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกําหนด เป้าหมายจึงตก
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๘ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งหมด ๒๗ แห่ง ณ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ํา
๖๑๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๐% ของความจุอ่างทั้งหมด ภาพรวมถือว่าอ่างต่าง ๆ มีการกระจายตัวเก็บกักน้ําได้
ค่อนข้างดี
ในฤดูแล้งจะมีอ่างแห้งทั้งหมด ๗ อ่าง ได้แก่ อ่างห้วยประสาทใหญ่ อ่างลําเชียงไกรตอนล่าง
อ่างหนองกก อ่างห้วยตะคร้อ อ่างบึงกระโตน อ่างห้วยบ้านยาง และอ่างลําสําลาย ปีนี้ถือว่ามีการกระจายตัวได้ดี
อ่างหนอกกก มีน้ํา ๒๗% อ่างลําสําลาย มีน้ํา ๑๘% อ่างหนองกกได้รับอิทธิพลจาก
อ่างลําเชียงไกรตอนล่างผันไปเติมน้ําไว้ในช่วงที่ผ่านมา อ่างลําสําลายและอ่างหนองกก มีน้ําเยอะกว่าปีที่แล้ว ถือว่า
ค่อนข้างดีในปีนี้ อ่างลําตะคองมีน้ํา ๓๘% อ่างลําพระเพลิงเป็นเรื่องอุปโภค บริโภค การเกษตรในอําเภอปักธงชัย
อําเภอโชคชัย ขณะนี้มีน้ํา ๔๗% อ่างมูลบนมีน้ํามากกว่าปีที่แล้ว
ปัจจุบันมีน้ําทั้งหมด ๖๑๐ ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว ๘๗ ล้าน ลบ.ม. ถึงแม้ในปีนี้
ฝนที่ตกสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง ๕% แต่ฝนค่อนข้างไม่ได้ตกเหนืออ่าง
ประธาน : ขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องน้ําและขอให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ําไปจนกว่าจะพ้นฤดูแล้งนี้
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๔
๔.๑.๙ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนและแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน ทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
กับมีหมอกในตอนเช้า และท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก
ในเดื อ นมกราคม ๒๕๖๐ เป็ น ช่ ว งเริ่ ม เข้ า สู่ ป ลายฤดู มี ม วลอากาศเย็ น อย่ า ง
ต่อเนื่ อง ซึ่งคาดการณ์ว่า อุณหภูมิต่ํา ที่สุด ในรอบฤดู หนาวปีนี้จะอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือน โดยเฉพาะพื้ นที่สูง
ค่าเทียบเคียงปี ๒๕๕๘ อุณหภูมิต่ําสุด ๑๓.๖ องศาเซลเซียส ปี ๒๕๕๗ อุณหภูมิ ๑๑.๒ องศาเซลเซียส ซึ่งคาดการณ์
ไว้ว่าปี ๒๕๕๙ อุณหภูมิจะต่ํากว่าปี ๒๕๕๘ คือ ๑๓.๖ องศาเซลเซียส
อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน
ในขณะที่ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทํา ให้บริเวณดังกล่า วมีฝนฟ้ า
คะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การดําเนินการช่วยเหลือชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ํา
ของจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา : โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบันใช้เวลาในการดําเนิน
โครงการไปแล้ว ๕๒ วัน ตัดยอดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จุดจําหน่าย ๙๖ จุด ใน ๓๒ อําเภอ จุดขายลานย่าโม
ค่ า ยสุ ร นารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า ที่ ว่ า การอํ า เภอ ส่ ว นราชการ สถานี ตํ า รวจ ปั๊ ม น้ํ า มั น ธนาคาร
ภาคเอกชน โรงงานต่าง ๆ ยอดจําหน่าย ณ วันนี้ มีปริมาณเกษตรกรที่มาจําหน่ายข้าวสาร ประมาณ ๒,๖๐๐ ราย
ปริ มาณข้ า วสารที่ จํา หน่ า ย ๔๓๖,๙๔๑ กิ โ ลกรั ม คิ ด เป็ น มู ลค่ า ที่ เ กษตรกรสามารถจํ า หน่ า ยข้ า วสารได้ ประมาณ
๑๒ ล้านบาท
สรุ ป ข้ อ มู ล จากทุ ก อํ า เภอ ยอดขายที่ ม ากที่ สุ ด คื อ อํ า เภอเมื อ ง จากจุ ด ขายบริ เ วณ
ลานย่าโม ค่ายสุรนารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประมาณเกือบ ๓ ล้านบาท รองลงมาคือ อําเภอคง ประมาณ
๙ แสนบาท อําเภอชุมพวง ประมาณ ๗ แสนบาท อําเภอเทพารักษ์ ประมาณ ๗ แสนบาท อําเภอบัวใหญ่ ๗ แสนบาท
สําหรับอําเภออื่น ๆ จําหน่ายได้ทุกจุดตั้งแต่จํานวน ๔ แสนบาทลงมา น้อยสุดประมาณ ๒ หมื่นบาท เป็นจุดที่อําเภอ
ปากช่อง ปริ มาณข้า วที่ อํา เภอปากช่ องน้อย ได้พยายามประสานเกษตรอํา เภอน้ํ าข้ าวที่ อื่น ไปขายตรงจุ ดที่ อํา เภอ
ปากช่อง และหลายอําเภอที่มีเกษตรกรนําข้าวมาจําหน่ายบริเวณลานย่าโม ตัวเลขจึงมาปรากฏอยู่ที่อําเภอเมือง
สิ่งที่เกษตรกรได้รับ ๑. มีรายได้จากการขายข้าว ๒.เรียนรู้การเป็นพ่อค้า ๓. ได้พัฒนา
คุณภาพสิ น ค้า ข้ า วปน ข้ า วหั ก สดจากไร่ ไม่ ได้ คั ด พยายามบอกเกษตรกรให้ กลับไปพั ฒ นาข้ า วทํ า อย่า งไรจะให้
เก็บเกี่ยวและแปรรูปออกมาได้คุณภาพ กลุ่มต่าง ๆ ที่นําข้าวมาขายก็มีคู่ค้าสั่งตรงมาจากต่างจังหวัด สามารถแพ็คข้าว
ส่งเข้ากรุงเทพฯ บางกลุ่มไม่ค่อยมาจําหน่ายตามจุดเพราะนําข้าวไปแปรรูปส่งตรงไปกรุงเทพ
สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจาก ๙๖ จุด ได้รับคือ ได้เห็นความเมตตาจากส่วนราชการ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ที่ช่วยเปิดตลาด และเป็นกําลังใจในการช่วยซื้อข้าว
ประธาน : ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๕
๔.๒.๒ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐
กรณีได้รับผลกระทบ (ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา : คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการไปแล้ว ๒ รอบ
รอบที่ ๑ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ
และรั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มมาตรการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ระดับอําเภอแล้ว ในรอบแรก ๑๒ อําเภอ จํานวนเกษตรกร ๗,๕๙๗ ครัวเรือน วงเงิน
ช่วยเหลือ ๒๒,๗๙๑,๐๐๐ บาท
รอบที่ ๒ คณะอนุ กรรมการฯ เห็ น ชอบเมื่ อวั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๕๙ และ
รับรองความถูกต้อง ๙ อําเภอ ๒๕,๐๔๒ ครัวเรือน วงเงินช่วยเหลือ ๗๕,๑๒๖,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๙ อําเภอ ๓๒,๖๓๙ ครัวเรือน วงเงิน ๙๗,๙๑๗,๐๐๐ บาท
รอบที่ ๓ จํานวน ๘ อําเภอ คือ อําเภอเมือง บัวลาย ประทาย สูงเนิน โนนแดง
โนนสูง สีคิ้ว และอําเภอชุมพวง ผ่านการรับรองของคณะกรรมการระดับอําเภอ ๒๑,๒๙๖ ครัวเรือน วงเงินขอความ
ช่วยเหลือ ๖๓ ล้านบาทเศษ
ขณะนี้ ได้ สอบถามไปที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑- ๒ สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะอนุมัติให้ ธกส. โอนเงินให้
เกษตรกรได้ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๓ - ความก้าวหน้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
- โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย (ส่วนงานสํานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดนครราชสีมา)
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา : ขอขอบคุณนายอําเภอ ฝ่ายทหาร ตํารวจ เกษตรจังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติของ ธกส. เป็น
อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะช่วงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ความก้าวหน้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
สะสม ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวนเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
๔๖,๙๔๗ ราย มีจํานวนมากกว่าปีการผลิตที่ผ่านมา ๓.๒๕ เท่า เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ํา
ผลการดํ าเนิ น งานการให้ สิน เชื่ อ ณ วั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๙ ให้ สินเชื่ อ ๑,๓๗๑ ราย
จํานวนข้าว ๙,๔๑๙.๔ ตัน จํานวนเงิน ๗๒.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒
จํา นวนเกษตรกรที่ไม่ อยู่ ในเกณฑ์ แ ละถอนความประสงค์แ ล้ ว ๕๓ ราย คงเหลื อจํ า นวน
เกษตรกรรอการดําเนินการทั้งหมด ๔๕,๕๒๓ ราย อยู่ระหว่างการวัดยุ้งฉางข้าว และสีทดสอบคุณภาพข้าว เพื่อให้ได้
คุณภาพข้าวมาเข้าร่วมโครงการการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ก่อนดําเนินการให้
สินเชื่อต่อไป ในโครงการนี้ยังมีระยะเวลาดําเนินการถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย (ส่วนงานสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
นครราชสีมา)
: ผู้ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นจํานวน ๑๖๒,๖๓๑ ราย ผลการดําเนินงานการโอนเงิน
ให้แก่ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์และรับเงินโอนสําเร็จแล้ว จํานวน ๑๔๗,๘๔๖ ราย เป็นเงิน ๓๔๔.๕๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ ในจังหวัดนครราชสีมายังสูงกว่าระดับประเทศ (ระดับประเทศ ๘๙.๗)

๓๖
ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่สามารถรับเงินโอนได้ เนื่องจากประเด็นเรื่องชื่อและ
นามสกุลไม่ตรงบัญชีเงินฝาก หรือเลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไข มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๗ ราย คงเหลือรอการแก้ไข ๑๐๖,๕๐๐ บาท
จํานวนผู้รอดําเนินการเปิดบัญชีเงินฝากและรอกระทรวงการคลังโอนเงินในช่วงวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๑๔,๗๒๙ ราย
โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
: ณ วั นที่ ๒๗ ธั นวาคม ๒๕๕๙ จั ง หวั ด นครราชสี มามี จํา นวนเกษตรกรตามฐานข้ อมู ล
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ /๖๐ ทั้งสิ้น ๒๓๑,๘๒๕ ราย ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการและโอนเงินให้
เกษตรกรแล้ว ๒๐๙,๖๒๒ ราย จํานวน ๑.๘๓ ล้านไร่ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๒๙ ล้านบาท
จํานวนเกษตรกรที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์โครงการ ๑๖,๘๘๐ ราย จํานวนเกษตรกรคงเหลือ
รอดําเนินการ ๕,๓๒๗ ราย ผลการดําเนินงานต่อเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗
จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพพันธุ์ข้าว
: ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้ อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะแจ้ง ข้อมูลและโอนเงินไปที่
ธนาคาร ธกส. สํานักงานใหญ่ จะรอข้อมูลของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยจะมีการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว โดยมีข้าวหอมมะลิ ในอัตรา ๘๐๐ บาท/ไร่ ไม่เกิน ๑๕ ไร่ ข้าวจ้าวไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ ไม่เกิน ๑๕ ไร่
ข้าวปทุมธานี ๑ ไร่ ๑,๒๐๐ บาท /ไร่ ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ทั้งนี้ แต่ละประเภทข้าวก็จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือน
ละ ๑๒,๐๐๐ บาท
ประธาน : กรณีจ่ายเงินผู้มีรายได้น้อย ธกส.กับออมสินต่างจ่าย ยอดรวมจังหวัดนครราชสีมาเท่าไร
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา : ข้อมูลระดับประเทศ ผลการดําเนินงานจ่ายเงินผู้ลงทะเบียน
ทั้งสิ้น ที่สามารถดําเนินการจ่ายไปแล้วแบ่งออกเป็น
กลุ่มเกษตรกรอัตรารายละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๘๘๔,๖๙๗ ราย จํานวน ๒,๖๕๔ ล้านบาท
อัตรารายละ ๑,๕๐๐ บาท ๑๖๙,๖๙๗ ราย จํานวน ๑,๖๐๔.๕ ล้านบาท
กลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๒,๕๑๔,๓๐๙ ราย จํานวนเงิน
๗,๕๔๒.๙ ล้านบาท อัตรา ๑,๕๐๐ บาท จํานวน ๑,๗๙๒,๙๙๐ ราย จํานวนเงิน ๒,๖๘๙.๔ ล้านบาท
ในระดับประเทศทั้ง ๓ ธนาคาร จํานวน ๖,๒๖๑,๖๙๓ ราย จํานวนเงิน ๑๔,๔๙๐.๙ ล้านบาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๔ การดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
รักษาการพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : การดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด เป็นรูปแบบการบริหารงานใหม่ของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการประสานการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ประกอบด้วย เอกชน ประชาชน ราชการ ภาควิชาการ และองค์กรประชาชน ในเรื่องการกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
ของประชาชนดีขึ้น โดยดําเนินกิจกรรม ๓ ด้าน คือ ด้านเกษตร ด้าน OTOP และด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
การดํ า เนิ น กิ จ กรรม มี ก ารระดมหุ้ น จากประชาชน ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากท่ า น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอําเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทําให้หุ้นประชารัฐของจังหวัดนครราชสีมามีจํานวน
ทั้งสิ้น ๖,๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งหุ้นตัวนี้จะลงไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมที่
เปิดตัวบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
ในการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมประชารั ฐ การทํ า ความดี เ พื่ อ พ่ อ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในการดํ า เนิ น งานครั้ ง นี้ ทั้ ง สิ้ น
๓,๐๐๐ คน ใช้ ส ถานที่ ณ อนุ ส าวรี ย์ ท้ า วสุ ร นารี มี จั ก รยานเข้ า ร่ ว มปั่ น เพื่ อ พ่ อ และมี ก ารแจกข้ า ว ซึ่ ง บริ ษั ท

๓๗
ประชารัฐรักสามัคคี ได้นําข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ของบ้านเตย อําเภอพิมาย มาบรรจุกล่องเพื่อแจกเป็นการประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการให้ข้าวเท่ากับช่วย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา ได้มีการช่วยเหลือ
ประชาชนชาวนาที่มีปัญหาเรื่องข้าวราคาตกต่ํา โดยได้นําข้าวมาบรรจุเป็นกระเช้าของขวัญ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนให้ซื้อกระเช้าข้าวเป็นของขวัญปีใหม่ มีกระเช้า
ตั้งแต่ราคา ๓๐๐, ๕๐๐, และ ๑,๐๐๐ บาท สามารถติดต่อซื้อได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และได้
วางกระเช้าจําหน่ายที่ห้างเทอมินอล 21 และห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา
การจัดเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
: โดยการสนับสนุนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุเคราะห์พื้นที่ให้กับ
เครือข่ายโอทอปของจังหวัดนครราชสีมาในการจัดเทศกาลปีใหม่ ของขวัญจากภูมิปัญญา ทั้งสิ้น ๘๐ บูธ เริ่มในวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญร่วมกันสนับสนุนสินค้าใน
งานดังกล่าวด้วย
สินค้าโอทอปจังหวัดนครราชสีมาได้นําไปจําหน่ายที่เมืองทองธานี มียอดรายได้ ๑๑
ล้านบาทเศษ ซึ่งจะพยายามคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ ความก้าวหน้าการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
ประจําปี ๒๕๖๐ “ย่าโมเกมส์”
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ได้ให้เกียรติจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
จังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดกิจกรรม “กีฬาสร้างมิตรไมตรี สามัคคีคือพลัง”
โลโก้ รูปคุณย่าโม
มาสคอต แมวสีวาท
เพลงประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดย นายมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่) และนายสรรพสิทธิ์
ถือพุดซา (หมิง ร้อยเสียง) นางสาวณัฐธภร บานเย็น (น้องน้ํา The Voice Season ๓)
การแข่ ง ขั น กี ฬ า มี นั กกี ฬ าจาก ๑๐ เขต เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน
ผู้ติดตามประมาณ ๓,๐๐๐ คน โดยจะมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๑๗,๐๐๐ คน
สนามแข่ งขัน จํา นวน ๑๐ สนาม แบ่ง เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ สนามกี ฬาเฉลิมพระเกีย รติ ฯ
๘๐ พรรษา ๑๑ ชนิดกีฬา สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒ ชนิดกีฬา สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ๑ ชนิดกีฬา ห้างเดอะมอล์นครราชสีมา ห้างเทอมินอล 21 คลังพลาซ่า อีก ๗ ชนิดกีฬา และกีฬาที่
กระจายไปในเขต สพม.๓๑ จํานวน ๔ แห่งในพื้นที่ต่างอําเภอ และอีกหลายโรงเรียนในส่วนของอําเภอเมือง
ชนิดกีฬาทั้งหมดจํานวน ๓๕ ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต ๖ ชนิดกีฬา
การประชาสัมพันธ์ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ อําเภอทุกอําเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ณ บริเวณหน้าหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ในการ
จัดการแข่งขัน และขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย
การจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทําเสื้อโปโล จําหน่ายใน
ราคาตัวละ ๓๕๐ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๘
๔.๓.๒ โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐”
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล
สวดนพเคราะห์เสริมบารมี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
กิจกรรมไหว้พระ ๖ วัด รอบคูเมือง ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ หลังจากตักบาตรเสร็จ
จะมีรถจอดรอรับไปไหว้พระ โดยได้รับความกรุณารถบัสแอร์ระบบไฟฟ้า จากการไฟฟ้า และรถราง จากเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน ๒ คัน โดยจะไปไหว้พระ ณ วัดพายัพ วัดอิสาน วัดบูรณ์ วัดพระนารายณ์ วัดสระแก้ว และวัดบึง
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทําบุญ
ตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดเลียบ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จํานวน ๔ หมู่บ้าน)
ผู้แทนปลัดจังหวัดนครราชสีมา :การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ประจําปี ๒๕๖๐ กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น จํานวน ๔ หมู่บ้าน
ประกอบด้วย
๑. บ้านใหม่ หมู่ ๘ ขอตั้งเป็น บ้านใหม่คูเมือง หมู่ ๑๕ ตําบลสระตะเคียน อําภอเสิงสาง
๒. บ้านรุ่งสว่างสามัคคี หมู่ ๑๕ ขอตั้งเป็น บ้านรุ่งอรุณ หมู่ ๑๗ ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง
๓. บ้านหนองโพธิ์ หมู่ ๑๐ ขอตั้งเป็น บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๖ ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนามนาง
๔. บ้านกระชอน หมู่ ๑ ขอตั้งเป็น บ้านโนนกลาง หมู่ ๒๑ ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย
การเสนอขอจั ด ตั้ ง หมู่ บ้า นดั ง กล่ า ว ได้ ผ่า นการพิ จารณาในระดั บ คณะกรรมการพิ จ ารณา
กลั่นกรองระดับจังหวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และที่ประชุมกรมการ
อําเภอ แล้ว และในวันนี้ขอความเห็นชอบจากคณะกรมการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะนําเสนอกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๖.๒ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
- แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน (ชื่อเดิม ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา)
๖.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๘)
๖.๕ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- แผนปฏิบัติงานตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ่งให้ประชาชน”เดือนมกราคม ๒๕๕๙
๖.๖ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๓๙
- การรับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมกราคม ๒๕๕๙
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ม.๙ บ้านตลิ่งชัน ต.จรเข้หิน อ.ครบุรี
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ม.๖ บ้านหนองบัว ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ขณะนี้มี
ผู้สมั ค รเข้ า ร่ วมโครงการ จํ า นวน ๓๐ คน จึ ง ขอเชิ ญ ชวนหั วหน้า ส่ วนราชการเข้ า ร่ วมพิ ธีบรรพชาอุ ปสมบท และ
ประชาสั มพั นธ์ให้ข้า ราชการในสัง กัดหรือญาติ พี่น้องเข้ าร่ วมโครงการ หรือร่วมบริ จาคในการบวช โดยค่ าใช้ จ่า ย
งบประมาณจํานวน ๓,๐๐๐ บาท ต่อรูป
ประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีสถานศึกษาในสังกัดของรัฐและ
เอกชน เป็นรัฐบาล ๑๒ แห่ง เอกชน ๑๒ แห่ง รวม ๒๔ แห่ง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ได้ให้นักเรียน นักศึกษา
ของโรงเรีย นในสั งกั ด ๙ แห่ ง ออกให้บริการแก่ ประชาชนในการเดิน ทาง โดยใช้วิทยาลั ยที่ มีสาขาแผนกช่ างยนต์
ออกมาให้บริการซ่อมรถ บริการลากรถ จูงรถ ตลอดเส้นทางที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จะคอยให้บริการทั้งนักเรียน
สาขาช่า งยนต์ ครู อาจารย์ จุ ด ให้ บริ การที่ วิทยาลั ย การอาชีพ ถนนมิ ต รภาพหมายเลข ๒ บริ เ วณมูลนิ ธิมิราเคิ ล
ออฟไลฟ์ ถนนระหว่างปากทางเข้าอําเภอด่านขุนทด โดยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จุดปั๊ม ปตท. อาทิตย์ไฮเวย์
เส้นทางไปชัยภูมิ โดยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ถนนบายพาสตรงศาลปกครอง โดยวิทยาลัยสารพัดช่างคอย
บริการ เส้นทางที่จะขึ้นวังน้ําเขียวเขาใหญ่ โดยวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เส้นทางโชคชัย โดยวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
เลยไปจากโนนสูงไปพิมาย โดยวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมสั่งจองเค้ก เพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลวันปีใหม่ ดําเนินการโดยครู อาจารย์
นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ซึ่งทําให้นักศึกษามีรายได้ และที่สําคัญได้เรียนรู้กระบวนการ
ในการจัดทําและการจําหน่ายจนครบกระบวนการ
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : เรือนจําขณะนี้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ มีการถามว่าทําไมไม่ประชาสัมพันธ์
เรื่องนี้มาก ๆ เพราะเมื่อประชาสัมพันธ์ไปมาก ๆ แล้ว ก็เกิดการกลัวว่าทําไมปล่อยคนร้ายออกมา จึงมีการปล่อย
เงียบ ๆ เป็นระยะ ๆ เรือนจําต่าง ๆ ตอนนี้เริ่มมีการปล่อยผู้ต้องขังแล้วใช่หรือไม่
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่ : จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังในวันศุกร์นี้ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ผู้บัญชาการเรือจํากลางนครราชสีมา : มีการปล่อยตัวผู้ต้องขัง จํานวน ๑๕๕ คน
ผู้บัญชาการเรือนจําบัวใหญ่ : มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้วหนึ่งรอบ เหลือวันศุกร์นี้อีกหนึ่งรอบ
ผู้บัญชาการเรือนจําสีคิ้ว : จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังในวันศุกร์นี้ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. : ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ ๒๕๖๐ ในพื้นที่ของโคราช จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
เช่น สวนดอกไม้ไร่มณีศร อําเภอปากช่อง ช่วงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ จะบานเต็มทั้ง
๕๕ ไร่ ในส่วนของอําเภอวังน้ําเขียว มีดอกไม้บาน ที่มัณฑนาฟาร์ม ลิตเติ้ลการ์เด้น และตามแปลงดอกไม้เบญจมาส
ในพื้นที่อําเภอวงน้ําเขียว

๔๐
ททท. ได้ประชาสัมพันธ์พิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และใน
ส่วนของทุกวัดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยว และโรงแรมต่าง ๆ และได้รับผล
ตอบรับที่ดี เพราะนักท่องเที่ยวจะหาสถานที่เพื่อเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้นโยบายทําโปสเตอร์วันฉลองวันแห่ง
ชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ปี ๒๕๖๐ โดยได้จัดทําจํานวน ๑,๐๐๐ แผ่น และได้ส่งมอบให้จังหวัดจํานวน ๗๐๐ แผ่ น
และนํ า มาแจกในที่ ป ระชุ มหั วหน้ า ส่ วนราชการฯ วั น นี้ ๓๐๐ แผ่ น โดย ททท. ได้ นํ า ส่ ง ไปให้ สํ า นั กงาน ททท.
ทั่วประเทศ และบริษัทนําเที่ยวในกรุงเทพและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธาน : สถานที่ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่มีอีกหลายแห่ง เช่น ฟลอร่า พาร์ค อําเภอวังน้ําเขียว สวนร้อยไร่ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ที่ อ ยู่ ติ ด สวนสั ต ว์ เขาใหญ่ สวนผั ก ปากช่ อ ง จิ ม ทอมสั น ฟาร์ ม โชคชั ย ฟาร์ ม
ไร่สุวรรณ และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ จึงขอเชิญท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : กรมสรรพากรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ๒๕๕๙ “ช็อปช่วยชาติ”
โดยสามารถซื้อสินค้าในช่วงวันที่ ๑๔ ธันวาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ตามจํานวนที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เน้นว่าต้องขอใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป โดยการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ ๗ แต่สินค้านั้นไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ํามัน ก๊าซสําหรับเติม
ยานพาหนะ และการบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และการจ่ายค่าที่พักใน
โรงแรม เพราะสามารถหั ก ลดหย่ อ นในส่ ว นของการท่ อ งเที่ ย วในประเทศได้ อ ยู่ แ ล้ ว โดยไม่ ใ ห้ เ กิ ด การซ้ํ า ซ้ อ น
เพราะฉะนั้น จึงได้สิทธิ์หักลดหย่อนในช่วงดังกล่าวค่อนข้างมาก
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน :
ในวั น เสาร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าจะร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพพระพิ ธี ธ รรมสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระองค์ท่านทรงโปรดให้ชาวโคราชไปเข้าร่วมพิธีประมาณ ๔๐๐ คน จึงขอเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการ และพี่น้องข้าราชการไปร่วมพิธีดังกล่าว
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอยู่
ในความเหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการขอให้อยู่ในความเหมาะสม และขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

