รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายธงชัย

ลืออดุลย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายวินัย

วิทยานุกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายบุญยืน

คําหงษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายณรงค์

รักร้อย

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๕

นางทวีพร

ไทยวงษ์

แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖

นางวิไลวรรณ

ไกรโสดา

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๘

นางแสงเสน่ห์

เกษกระทุ่ม

แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๙

นายวันชัย

จันทร์พร

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๐ นายสุรพล

บุญพันธ์

แทน ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๑ นายทวีพงษ์

ธนปัญญวัฒน์

แทน รก.ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นม.

๑๒ นายอนุรักษ์

บุญยัง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

๑๓ ว่าที่ ร้อยตรี นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๔ นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๕ นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๖ นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๗ นายจาตุรงค์

ถนอมกลาง

นายอําเภอพิมาย

๑๘ นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

แทน นายอําเภอโนนสูง

๑๙ นายเธียรชัย

อัจฉริยพันธุ์

นายอําเภอบัวใหญ่

นายอําเภอ

หน้า ๒ จาก 30

๒๐ นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

๒๑ นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๒ นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๓ นายสมชาย

ปัญญาสกุล

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๔ นายชาญชัย

ศรศรีวิชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๕ นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๖ นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๗ นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๘ นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอชุมพวง

๒๙ นายเพียรศักดิ์

ประภากร

นายอําเภอประทาย

๓๐ นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๑ ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์

ขําศรีบุศ

นายอําเภอเสิงสาง

๓๒ นายสมชัย

ศุภชยานนท์

แทน นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๓ ร.ท. วสันต์

สุขสมบูรณ์

แทน นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๔ นายประดับ

พิมพ์เสน

แทน นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๕ นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๖ นายโกศล

ธรรมวิเศษ

แทน นายอําเภอโนนแดง

๓๗ นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

แทน นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๘ นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๙ นายทวีศิลป์

เสนามา

แทน นายอําเภอเทพารักษ์

๔๐ นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอเมืองยาง

๔๑ นายธีรศักดิ์

โฉมศิริ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๒ นายณัชวันก์

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอพระทองคํา

หน้า ๓ จาก 30

๔๓ นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอสีดา

๔๔ นายนิวัฒน์

สุพจิตร

นายอําเภอบัวลาย

๔๕ นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๖ นายประเสริฐ

เอมรื่น

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๗ นางฐาณภัค

สวงโท

แทน อัยการจังหวัดพิมาย

๔๘ นายกมล

เหลืองสะอาด

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๙ พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๕๐ นายธีระชัย

ไพรัชวรรณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๕๑ นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

๕๒ นายพีระพงษ์

พานิชสุข

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๓ นางสาวจันทร์จิรา

หวังวรวัฒนากุล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๔ นายวันชัย

สุวรรณภูมิ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๕ นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๖ นายนคร

เจริญชีพ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๗ นางชฎาพร

รักษาทรัพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

สํานักงานอัยการสูงสุด

กระทรวงยุติธรรม

หน้า ๔ จาก 30

๕๘ นางลักษณเลิศ

นันทิพานิชย์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๙ นางสาวภาวนา

ธนคุณารักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๖๐ นายนเรศ

แก้วเฉย

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๖๑ นายเฉลิมชัย

บัวจันอัด

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๖๒ นายศิวัช

วันภักดี

แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๖๓ นายบุญเลิศ

คงหอม

ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

๖๔ นายศิริศักดิ์

คุ้มโพธิ์

แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖๕ นายพิเชียรพัฒน

อินทรพานิช

หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๖ พล.ต.ต. ฐากูร

นัทธีศรี

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๗ พ.ต.ท ประสิทธิ์

สมใจประสงค์

แทน ผู้บังคับตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๘ ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ผกก.ฝสส.๔สส

๖๙ พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๗๐ พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๗๑ พ.ต.อ. ภัทรพล

เล่าเปี่ยม

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๗๒ พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๗๓ พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๔ พ.ต.อ. บรรพต

มุ่งขอบกลาง

ผกก.สภ.โชคชัย

๗๕ พ.ต.อ.ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๖ พ.ต.อ. ภควัต

ธรรมดี

ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๗ พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๗๘ พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๙ พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.โนนไทย

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๕ จาก 30

๘๐ พ.ต.อ. ประสงค์

อุทัยศรี

ผกก.สภ.โนนสูง

๘๑ พ.ต.อ. โสภณ

รัตนสมัย

ผกก.สภ.คง

๘๒ พ.ต.ท. อาทิพย์

ชิมดอน

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๘๓ พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๔ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๕ พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๘๖ พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๗ พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๘ พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๙ พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๙๐ พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๙๑ พ.ต.ต.สันติชาติ

โทนสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาม

๙๒ พ.ต.ท. คเชนท์

เสตะปุตตะ

แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๓ พ.ต.ท. วรโชติ

สุกใส

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๔ พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๕ พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๖ พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๗ พ.ต.อ. จุมพล

สุวนาม

ผกก.สภ.สีดา

๙๘ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๙ พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๑๐๐ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๑๐๑ พ.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญมั่น

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๑๐๒ พ.ต.อ. มงคล

ภูวประชาชาติ

ผกก.สภ.กลางดง

หน้า ๖ จาก 30

๑๐๓ พ.ต.ท. ศุภกร

มาตย์สมบัติ

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๑๐๔ พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

๑๐๕ ร.ต.ท.ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

๑๐๖ ร.ต.ท. ศักดิ์พงษ์

พิริยอารักษ์

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๑๐๗ ร.ต.อ. ตคุณ

อ่อนนิ่ม

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

๑๐๘ นายธีระเดช

วิทิตธรรมคุณ

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๙ นางสาวณัฐฎนันท์

ศรีประเสริฐ

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

๑๑๐ นายณรงค์

ยืนยงหัตภรณ์

ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖
นครราชสีมา

๑๑๑ นางสาวนิภาพร

ชูสระน้อย

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๒ นางอัญญรัตน์

สุประดิษฐ์

แทน การค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๓ นายพิศิษฐ์

ตะเภาน้อย

หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๔ นายแพทย์ ชัยวัฒน์

ทองไหม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๕ นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๖ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผอ.โรงพยาลบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๑๗ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๑๘ นางทัศนีย์

เกริกกุลธร

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๙ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๒๐ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ นม.

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

หน้า ๗ จาก 30

๑๒๑ นางสาวมลฤดี

วังอ่อน

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕

๑๒๒ นาง ณชลนิภา

ทวินันท์

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๒๓ นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๒๔ นายณัฐพล

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๒๕ ผศ.ดร.วิโรจน์

ลิ้มไขแสง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒๖ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๗ นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๘ นายวิชา

มานะดี

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๒๙ นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑๓๐ นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

๑๓๑ นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๓๒ นางสาวสุนารี

แก่นกลาง

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๓๓ นายปราโมทย์

แสนกล้า

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๓๔ นางสาวพินิจ

กรินท์ธัญญกิจ

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

๑๓๕ นางสาวเสาวนีย์

พัฒนะสาวีกุล

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๖ นางนันทนา

ผดุงสันต์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๓๗ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๘ นายสุวัฒน์

ชํานาญกิจ

ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๙ นางวัชรีย์

ภูมิคอนสาร

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๔๐ นางอรุณี

อารี

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด นม.

๑๔๑ นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๒ นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

กระทรวงศึกษาธิการ

หน้า ๘ จาก 30

๑๔๓ นายเกียรติศักดิ์

อ่อนจํานงค์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๔๔ นางสุภาพ

ขอพี่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔๕ นายปราโมทย์

ขุนเพ็ง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๖ นายวิฑูร

นรารักษ์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๗ นางวรรณิภา

สําเภา

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๘ นางกาญจนา

กระจ่างโพธิ์

ผอ.โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๙ นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๐ นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๑ นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕๒ นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๓ นายฤทธิกานต์

อัตโถปกรณ์

แทน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๕๔ นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๕ นายบัญชา

ยินดี

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖ นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗ นายปัญญา

ศิลปะ

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘ นายปิยะ

รัตนชนกวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙ นายวัชระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๖๐ นายพศวีร์

สมใจ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๑ นายชํานาญ

กลิ่นจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๒ ว่าที่ ร.ท. สมพร

กุลบุญ

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้า ๙ จาก 30

๑๖๔ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๕ นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๖ นายสฐิพงษ์

รามโกมุท

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๖๗ นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๘ นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๖๙ นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๑๗๐ นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๗๑ นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๒ นายเดชา

อยู่ภักดี

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๓ นายจักรพรรดิ์

วุ้นสีแซง

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๔ นางพิมพ์ใจ

เทพกลาง

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๕ นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๖ นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๗ นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๗๘ นางสาวปิยะดา

เงินฉลาด

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๙ นายบัณฑิต

วัฒนยุทธิกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕

๑๘๐ นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๘๑ นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๘๓ นายเสริม

อุดมพรวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๔ นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๕ นางสาวสุนีย์

หวันตะเลาะ

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๖ นายพีระดล

จงเจริญรัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

กระทรวงการคลัง

หน้า ๑๐ จาก 30

๑๘๗ นายบุญชัย

สมอหมอบ

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๘ นางสุวรรณา

มีทอง

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๘๙ นายกมล

ศรีสถาพร

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๑๙๐ นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๑ นางพรรณอร

ประยงค์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๒ นายจริยะ

สัตยารักษ์

รก. ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๓ นางพัสกร

ชิดสันเทียะ

แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๔ นางสาวปัทมาวรรณ

ศรีสุนทรมาศ

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๕ นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๖ นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา 1

๑๙๗ นายชาติชาย

เอ็นดู

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๙๘ นายอนันต์

อ่อนแสน

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๙๙ นายกมล

ศิริลักษณ์

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๒๐๐ นายจักรี

สิงคเสลิต

แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๑ นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๒ นางแสงอรุณ

บุญศรี

แทน สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓ นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

นพคุณ

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๔ นายตรีเทพ

หน้า ๑๑ จาก 30

กระทรวงพลังงาน
๒๐๕ นายอุทัย

ภูริพงศธร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๖ นายบรรจง

จบสูงเนิน

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฎิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

๒๐๗ นายภานุ

สุวิชาเชิดชู

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา (กฟผ.)

๒๐๘ พันเอก รณกร

สายสิญจน์

แทน รอง ผอ.รมน.จว.นม.

๒๐๙ พันเอก อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครราชสีมา

กระทวงกลาโหม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๑๐ นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑ นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๒ นางเสรี

ศรีนรจันทร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา

๒๑๓ นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๔ นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๕ นางคําพอง

สุดวงงาม

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๖ นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

๒๑๗ นางไพวรรณ

ปะเมโท

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘ นางสาวปรตา

มปสูงเนิน

แทน หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๙ นางสาววาสนา

ศิริทองสุข

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐ นายจันทร์

อุ่นเนื้อ

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

๒๒๑ นายเที่ยง

ดอกกระโทก

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒ นางวินนา

อาจพลไทย

แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน

หน้า ๑๒ จาก 30

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๓ นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔ นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕ นายวีรพงษ์

ศิริวัน

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๒๖ นายประโยชน์

วงษ์ทับทิม

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๗ นายสุหฤทธิ์

ชาญวนังกูร

ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๒๘ นางสาวกุลฉัตร

เถียรชนํา

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙ นายชอบ

สร้อยจิตต์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๐ นายวิชัย

อุดมรัตนะศิลป์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น.ม.

๒๓๑ นางพิมพร

ขุนทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๒ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๓๓ นายสุทัศน์

เทาขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๓๔ นายพรชัย

กัณห์อุไร

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๕ นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๓๖ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๓๗ นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๓๘ นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๓๙ นายวิรัติ

ปรากฎดี

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๔๐ นายสมศักดิ์

เทียนพลกรัง

ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๔๑ นายวีระพล

ประยูรคํา

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน้า ๑๓ จาก 30

๒๔๒ นายวาทิน

อนันต์โท

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๔๓ นางวิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

๒๔๔ นายอนันท์

บุตรทา

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๔๖ นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๔๗ นายมงคล

สาริสุดา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๘ นายชยานนท์

สุวรรณทรัพย์

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๙ นางปฐมาวดี

นามบุญศรี

แทน หัวหน้า สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

๒๕๐ ว่าที่ ร.ต. วิเศษศักดิ์

รอดภัย

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

บุญมี

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
๒๕๑ นายธนาวัฒน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๒ นางเพลิศพิศ

สุนทรพุทธศาสตร์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๓ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๕๔ นายวิทยา

เหมือนหมาย

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๕๕ นายทินธรรม

บุญประกอบศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๕๖ นายวิทยา

เหมือนหมาย

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๕๗ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (OSM)

๒

นางธัญญชนก

เจริญปรุ

รก.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.นม.

๓

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

หน้า ๑๔ จาก 30

๔

นายไพฑูรย์

มหาชื่นใจ

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

๕

พ.ต.อ. ยงยศ

พลเดช

ผกก.มะเริง

๖

ร.ต.ต. เนติภัทร

จันทรสม

แทน สภ.สีสุก

ผู้ไม่มาประชุม
๑
อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๒

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

๓

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๓

ติดราชการ

๔

ผกก.สภ.คง

ติดราชการ

๕

ผกก.สภ.โนนแดง

ติดราชการ

๖

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

ติดราชการ

๗

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

๘

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๙

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๐

ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

ติดราชการ

๑๑

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติและหัวหน้าสถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ

ติดราชการ

๑๒

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๓

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

ติดราชการ

๑๔

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๗

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ติดราชการ

๑๘

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

ติดราชการ

๑๙

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

ติดราชการ

หน้า ๑๕ จาก 30

๒๐

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๓

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๔

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๒๘

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๐

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๓

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๕

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๗

ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๓๙

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๐

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

หน้า ๑๖ จาก 30

๔๓

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต ๒

ติดราชการ

๔๗

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

ติดราชการ

๕๒

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๕๗

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๕๘

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๙

ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

ติดราชการ

๖๐

ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๗ (นครราชสีมา)

ติดราชการ

๖๑

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๖๒

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๖๓

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๕

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ
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๖๖

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๖๗

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๘

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ประธาน
: ขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ที่กรุณาให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุม
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
: ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณามอบเงินบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก ๔ จังหวัดอีสานใต้ซึ่งมีประชากรจํานวนมาก แต่ไม่มีศูนย์บริการโลหิตที่
สมบูรณ์แบบ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการใช้เกร็ดเลือดก็จะต้องไปที่สภากาชาดไทยหรือที่จังหวัดชลบุรี จึงมีโครงการ
ก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ ขึ้นที่จะสามารถให้บริการแบบครบเบ็ดเสร็จ ใช้งบประมาณก่อสร้าง
๑๐๐ ล้านบาท สภากาชาดไทยมีงบประมาณให้ ๗๐ ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จะบริจาคจังหวัดละ
๕ ล้านบาท จังหวัดนครราชสีมา ๑๕ ล้านบาท ขอขอบคุณทุก ๆ น้ําใจของท่าน ขอให้ความเมตตาของท่านดลบันดาล
ให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้พบแต่ความเจริญ และขอกราบขอบพระคุณท่านแทนทุกชีวิตที่มาใช้บริการจาก
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
-รายชื่อผู้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๑. คณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการบ้านอยู่สบาย (บริษัทโชควิวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด) จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. อําเภอบัวใหญ่ จํานวน ๖๑,๗๒๙ บาท
๔. คุณแม่สมบูรณ์ กาญจนวัฒนา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. คุณสุชาติ รอดหมื่นไวย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. สมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้าน อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗. คุณรัฐประทีป กีรติอุไร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. คุณสมภพ – คุณเยาวดี ติรชุลี จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๙. คุณพชร สีสัมพันธ์ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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๑๐. คุณสมศักดิ์ สิริรัตนสกุล จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. บริษัท ใช้ เอ็กซ์โฟลซีฟส์ จํากัด จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณศิรสิทธิ์ สืบศิริ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๓. บริษัท คีรีภัทร์ไมน์นิ่ง จํากัด จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔. ชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณกิติศาสตร์ ลิ้มประยูรสวัสดิ์ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๖. คุณวนิดา วรรณทวี จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๗. นายบัญญัติ เจริญทรัพย์ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘. คุณมงคล ศรีบงกช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง โดยนายอําเภอโนนไทย
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙. บริษัท เอ ไอ เอส จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐. บริษัท น้ําตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๑. บริษัท ศิลา ทุ่งอรุณ จํากัด จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๒. ชมรมวังน้ําเขียว จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๑,๗๒๙ บาท
 พิธีมอบเงินรายได้จากการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมย่าโมการกุศลให้สํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดงานแสดงแบบ
แฟชั่นผ้าไหมการกุศล “สืบสานตํานานไหมโคราชใต้ร่มพระบารมี” ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โดย นายธงชั ย ลื อ อดุ ล ย์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ประธานเปิ ด งาน นั ก แสดงแบบ ประกอบด้ ว ย
นางกรคณา ลืออดุลย์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดนครราชสีมา นักแสดงแบบกิติ มศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้ า
คหบดี กาชาด ชมรม องค์กรระดับจังหวัดและอําเภอ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมาเพื่อสาธารณกุศล จํานวน ๓๐๖,๒๕๕ บาท
 พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็น
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงขอความร่วมมือจังหวัดนครราชสีมา โดย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเสนอชื่อพร้อมประวัติ
ชีวิตและผลงานตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กําหนดทั้ง ๔ ประการ ประเภทละ ๑ คน เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
เข้ารับการพิจารณาในระดับประเทศต่อไป มีผู้เสนอประวัติและผลงานเข้าร่วมพิจารณาดังนี้ ๑.ประเภทผู้มีคุณูปการต่อ
การใช้ภาษาไทย จํานวน ๑ ราย ๒.ประเภทปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จํานวน ๒ ราย ๓.ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
จํานวน ๑๒ ราย ๔.ประเภทผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น จํานวน ๒ ราย เพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา จึงมอบ
เกียรติบัตรระดับจังหวัด ดังนี้
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๑. ประเภทคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ พระคูสารธรรมพินิจ (เงิน เตชธมฺโม)
รองเจ้าคณะโนนไทย เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ อําเภอโนนไทย
๒. ประเภทปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ นางกาญจนา ยันฉิมพลี ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียน
กุลโน อําเภอพิมาย
๓. ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นางพีชาวิกา เพชรเรืองแสงชัย ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อําเภอชุมพวง
๔. ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ คณูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อําเภอสีคิ้ว
 โครงการโคราชฟอร์เดอะเวิลด์ โดย นายจักริน เชิดฉาย ประธานเครือข่ายโคราชฟอร์เดอะเวิลด์
และคณะ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ยังไม่
ผ่านการใช้งานเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ซึ่งขณะนี้ได้รับเงินบริจาคจากผู้ที่
เดินทางมาร่วมบริจาคด้วยตนเองที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒๔,๕๐๐ บาท ดังนี้ ๑. มูลนิธิเพื่อ
การศึกษาสามั ญศึ กษาจัง หวั ดนครราชสีมา ๑๐,๐๐๐ บาท คุณสุมาลั ย สุ นทรพิ พัฒน์ ๑๐,๐๐๐ บาท คุณไพฑูรย์
ชัย ยุ ทธ ๕๐๐ บาท คุณละอองดาว ชาวไร่ ๑,๐๐๐ บาท พั น เอก ประมุ ข ปรางปรุ ๑,๐๐๐ บาท และคุณศุ ภกิ จ
ดีวิเศษ ๑,๐๐๐ บาท และในโอกาสนี้ทางโครงการโคราชฟอร์เดอะเวิลด์ โดย คุณจักริน เชิดฉาย ประธานเครือข่าย
โคราชฟอร์เดอะเวิลด์ และคณะ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : ในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภูมิใจที่จังหวัดได้เลือกใช้บริการจากทางมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดประชุมเป็นครั้งที่ ๒
(ชมวิดีทัศน์ข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวินัย วิทยานุกูล) : ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานและบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เอื้อเฟื้อแก่จังหวัดในการสนับสนุนสถานที่จัดการประชุม ไว้ ณ โอกาสนี้
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ 1 เมษายน ๒๕๕๘ ที่หอประชุมสงฆ์ วัดพายัพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธงชัย
ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2558 พร้อมมอบโล่
เชิดชูเกียรติ ให้กับข้าวราชการที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ระดับ จังหวัด เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึง
เกียรติ หน้าที่ ความสามัคคี ซื่อสัตย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
- วันที่ 2 เมษายน ๒๕๕๘ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่
พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558
- วันที่ 2 เมษายน ๒๕๕๘ เวลา 13.30 น. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี เขตที่ 14 ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอทั้ง 32 อําเภอ เข้าร่วมชี้แจงสรุปผล
การดําเนินงาน
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- วันที่ 6 เมษายน ๒๕๕๘ ที่หอประชุมตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชน
จ.นครราชสีมา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
บรมราชจักรีวงศ์
- วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ เป็นประธาน
เปิดโครงการ รวมพลังหารสอง เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน ภารกิจ 1 ล 5 ป ซึ่งจัดขึ้นโยสํานักงานพลังงาน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกัน
ลดใช้พลังงาน ในช่วงหน้าร้อน
- วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญยืน คําหงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ให้กับโรงเรียนบ้านหลักร้อยที่ได้รับ
การคัดเลือก
- วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕58 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย วิทยานุกูล
พร้อมด้วยนายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชีมา นําหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ จากหลายหน่ วยงาน รวมถึ ง พ่ อค้ า และประชาชนในพื้ น ที่ จัง หวั ด นครราชสี มาประกอบพิ ธีรดน้ํ า ดํ า หั ว
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางกรคณา ลืออดุลย์ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัด เพื่อขอพร
และความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย
- วันที่ 13 เมษายน ๒๕58 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวินัย วิทยานุกูล นายบุญยืน คําหงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นําหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันทําบุญตักบาตรแด่
พระภิกษุสงฆ์จํานวน 61รูป สรงน้ําพระพุทธรูป และสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจําปี 2558
- วัน 21 เมษายน ๒๕๕๘ ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2
จ.นครราชสีมา พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในห้วง 6 เดือน ต่อไป โดยมี ผู้บัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 3 และ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผู้อํานวยการ ปปส.ภาค 3 และภาค 4 และ
หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน เข้าร่วมประชุม
- วันที่ 22 เมษายน ๒๕๕๘ ที่โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายพีระพล
ถาวรสุ ภ เจริ ญ ผู้อํา นวยการสํ า นักนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร เป็ น ประธานเปิ ดการสัมมนา เรื่ องการ
บริหารงานด้านความมั่นคงกับ ปัจจัยอันตรายทางการบิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ควบคุมและใช้กฎหมาย
และหน่วยงานผู้ได้รับผลกระทบ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันให้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งการ
ปล่อยโคมลอยและการจุดบั้งไฟ รวมถึงวิทยุชุมชน สามารถดํารงอยู่ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการบินของประเทศ
- วันที่ 23 เมษายน ๒๕๕๘ ที่โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญยืน คําหงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและตําบล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
- วันที่ 25 เมษายน 2558 ที่หอประชุมตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตํารวจ ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีฯ
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- วันที่ 27 เมษายน ๒๕๕๘ ที่ โรงแรมสบาย โฮเตล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญยืน คําหงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เป็นประธานเปิดโครงการ ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี กิจกรรม
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) โดยมี ผู้แทนจาก
ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 120 คนเข้าร่วม
- วันที่ 28 เมษายน ๒๕๕๘ ที่หอประชุมสงฆ์ วัดพายัพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ล สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ มารี รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การอนุ รั กษ์ สืบ ทอดประเพณี ก าร
เทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของไทย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายประเสริฐ เอมรื่น ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดบัวใหญ่
๒) พันตํารวจตรี วิสุทธ์พน ฤทธิ์เนติธรรม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
๓) นายธีระชัย ไพรัชวรรณ ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๔) นายพีระพงษ์ พานิชสุข ตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
๕) นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
๖) นายณรงค์ ยืนยงหัตถภรณ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา ตําแหน่งเดิม วิศวกรเหมืองแร่ชํานาญการพิเศษ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้าราชการแนะนําตัวเพิ่มเติม
๑. นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ อัยการจังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดบัวใหญ่
๒. นายชํานาญ กลิ่นจันทร์ ตําแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งเดิม ปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวินัย วิทยานุกูล) : ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและ
หัวหน้าส่วนราชการ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : เรื่ อ งที่ ๑ ที่ ร าชพั ส ดุ มอปลาย่ า ง ในวั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็ น วั น แรกที่ เ ราจะเข้ า ไปรื้ อถอน
ครั้งแรกมีผู้สมัครใจออกแต่โดยดี ๒๐ ราย เหลือผู้ที่ศาลปกครองยกคําร้องสั่งคุ้มครองอีก ๒๕ ราย ยังไม่ยอมรื้อถอน
ออกและจะตัดสินใจอีกครั้งในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส่วนอาคารระเกะระกะที่เหลืออยู่ก็จะดําเนินการอีกครั้งใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้องรอคําสั่งศาลปกครองก่อน เราต้องทําตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ตอนย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ใหญ่ให้พิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งเดิมมีผู้ว่าราชการจังหวัด
หลายท่านพยายามจะรื้อย้ายออกแต่ไม่สําเร็จ ปี ๒๕๔๖ เป็นปีที่กรมชลประทานชนะคดี ศาลพิพากษาให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่
มอปลาย่าง ๒๒ ราย ออกจากพื้นที่ ลงโทษจําคุก ๑ ปี ปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ออกจากพื้นที่ปรากฎว่าไม่มีการ
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บังคับคดี อยู่มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ สอบถามจากราชพัสดุว่ามีเรื่องอยู่หรือไม่ ราชพัสดุบอกมีการตั้งกรรมการและประชุม
หลายครั้งโดยจะพิจารณาจัดสรรแบ่งแปลงให้เช่า เราได้ใช้วิธีประชุมประมาณการ ๒ ครั้ง พอครั้งที่ ๒ ราชพัสดุก็ไปให้
สัมภาษณ์สื่อว่าจะจัดให้เช่า ก็เลยสร้างความปั่นป่วนขึ้นมา คนไม่เห็นด้วยก็ออกมาคัดค้าน สุดท้ายก็ต้องไปหนทางเดิม
คือรื้อย้าย พอจะทําการรื้อย้ายก็ใช้กระบวนการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร สั่งให้รื้อย้ายออกเนื่องจากการก่อสร้าง
ไม่ได้รับอนุญาต เขาก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ คณะกรรมการยกอุทธรณ์ ใช้สิทธิศาลปกครอง ก็ไม่คุ้มครอง ให้ดําเนินการตาม
หน้าที่ เขาก็ไปร้องกับกรรมการสิทธิมนุษยชน กรรมการสิทธิฯ บอกว่า การรื้อย้ายอาจจะผิดพลาดเพราะอาคารบาง
หลังไม่เข้ าเงื่ อนไข สุ ดท้า ยกรรมสิทธิ์มนุ ษยชนก็ได้มีหนังสือถึงผู้ ว่าราชการจั งหวั ดนครราชสีมาว่าได้ไปตรวจสอบ
ทั้ ง หมดแล้ ว เป็ น การดํ า เนิ น การตามระเบี ย บกฎหมายให้ ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ ต่ อ ไป
ในจํานวน ๑๖ ราย ได้นั่งบันทึกปากคําด้วยตนเอง ทําให้ได้ข้อมูลมากมาย มีสมาชิก อบต.คนหนึ่ง นํารถแบ็คโฮมาปรับ
พื้นที่ต่อเนื่องจากมอปลาย่างมาทางสวนน้าชาติ ซึ่งชาวบ้านก็ถามว่าทําไมไม่มีใครเห็น การปล่อยปละละเลย ทําให้เกิด
ปัญหายาว ทําไมคนกรุงเทพมีที่ดินตรงนี้จัดให้คนเช่าได้ อดีต สส. เข้ามาเช่าแปลง ก็ทําให้เกิดพลังมากขึ้น มี สจ.ถือ
โอกาสเก็บเงินรับว่าความให้ นี่คือขบวนการของเขา ซึ่งคิดว่าถึงเวลาที่ต้องจัดการจริง ๆ ไม่เช่นนั้นต้องรุกมาถึงสวน
น้าชาติอย่างแน่นอน ที่น้ําตกวังเณร ก่อนช่วงสงกรานต์ไถดินลงไปลําตะคองเพื่อจะสร้างร้านค้าเข้าไป จนต้องขอกําลัง
จากกองทัพไปหยุด นี่คือความจําเป็นที่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง เฉพาะที่กองทัพให้ที่ดินมา ๒๔ ไร่ ได้รถของทางหลวง
ชนบทไปปรับแปลง ใช้งบประมาณถึง ๖๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ขยายเขตไฟฟ้า ๑,๐๐๒,๐๐๐ บาท ขุดบ่อบาดาลอีก รวม
แล้วต้องเสียเงินประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อคนที่ทําผิดกฎหมาย แต่ก็จําเป็นต้องดําเนินการ และที่อําเภอครบุรี
ที่ออกมาจากป่าต้นน้ําจํานวน ๓๙ ครัวเรือน ยังอยู่ที่วัดบ่อลิง ขณะนี้ใช้เงินจากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์กับกาชาดช่วยเหลืออยู่ ได้งบประมาณจากกองทุนปฏิรูปที่ดินมาจัดหาที่ดินให้ ๕๒๘ ไร่ เพื่อจัดแปลงลง ซึ่ง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดรายงานว่าขณะนี้อยู่ในการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้และ
จัดคนลงแปลงได้ คนเหล่านี้ขายบ้านขายที่ดินเสี่ยงชีวิตเข้าไปอยู่ในป่า ต่างจากมอปลาย่างที่มาจากหลายจังหวัด ต้อง
จัดคนเหล่านี้ลงแปลง ไม่มีงบประมาณเรื่องสาธารณูปโภค ซึ่งยังเป็นปัญหาตามมาอีก ในส่วนของพื้นที่มอปลาย่าง
ยังมีค่าขนย้ายที่จะต้องทําการขนย้าย เฉพาะ ๑๖ หลังที่จะดําเนินการวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หลังละ ๑๐,๐๐๐
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม อีก ๒๔ หลัง ที่เหลือระเกะระกะอีกที่จะดําเนินการในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเราไม่มีงบประมาณเลย
วันที่ ๑ จะไปกราบเรียนให้ มท.๑ ได้รับทราบในขั้นตอนกระบวนการที่ดําเนินการมาทั้งหมด ขอความกรุณาจากทุก
ส่วนราชการว่าในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ใครที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ขอให้ช่วยกันให้เต็มที่ด้วย ขวัญกําลังใจและ
ความเชื่อมั่นต้องเต็มพลัง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาท่านด้วยว่ารื้อแน่นอนและไม่มีปัญหาแน่นอน
เพราะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎมาย ความชอบธรรมคือ มีคําพิพากษาศาลอาญาอยู่แล้ว จําคุก ๒๒ รายมาแล้วพร้อม
ปรับ กรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือวินิจฉัยมาแล้ว อยู่ ๆ คนที่กรุงเทพมาจัดที่ตรงนี้ให้คนเช่าได้อย่างไร ฝากเป็น
ข้อคิดของข้าราชการ ขอให้สร้างความมั่นใจ ได้ขอกําลังทหารตํารวจ ๓๐๐ นาย ทหาร ๓๐๐ นาย อส. ๑๐๐ นาย
เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไข เป็นเรื่องเดิมที่คั่งค้างอยู่และต้องแก้ไข เทศบาลจอหอกับบ้านเกาะก็ได้แนวเขตแล้ว มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยชี้แนวเขตตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องน้ําประปา ท่อ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ทําท่อเสร็จไม่มี
น้ํามา พยายามคุยกับ NGO หลายรอบ สุดท้ายมาทําบันทึกตกลงกันไปที่ศาลปกครองสูงสุดว่า ให้เป็นดุลยพินิจของ
ศาลตัดสินอย่างไรจะยุติกันทั้งสองฝ่าย จะยอมรับคําตัดสินทั้งสองฝ่าย สุดท้ายศาลอ่านคําพิพากษาให้เปิดน้ํามาทํา
ประปาได้ โดยคํานึงถึงการทําการเกษตรด้วย เราขาดน้ําดิบวันละประมาณ ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม. ก็เป็นที่สิ้นสุดแล้ว อยู่ที่ว่า
จะรักษาคําพูดหรือไม่ที่ว่าจะยอมรับตามคําตัดสินของศาลปกครอง ฝากเรื่องมอปลาย่าง ขอให้ท่านมั่นใจ สร้างความ
มั่นใจให้กับกําลังทุกนาย ต้องมีพลังในการรื้อถอน ฝากท่านรองฯ วินัย ว่าทําอย่างไรจะให้เขามีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน
เรื่องที่ ๒ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะมาเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องการคนไปรับฟัง
๒,๐๐๐ คน ขึ้นไป ซึ่งวางเป้าหมายไปแต่ละอําเภอในการนําประชาชนเข้าร่วมรับฟัง จึงขอฝากนายอําเภอและหัวหน้า
ส่วนราชการด้วย
เรื่องที่ ๓ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองสลากจะมาออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เดอะมอลล์นครราชสีมา
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมการออกสลากรางวัลดังกล่าว
เรื่องที่ ๔ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ เป็นประโยชน์กับคนเจ็บป่วยมาก อยากตั้งยอดบริจาคประมาณ
๒๐ ล้านบาท จึงขอให้ช่วยกันบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาด้วย
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เรื่องที่ ๕ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ตอนที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทุกส่วน
ราชการมาสรุปผลงานแล้วนําเสนอไปยัง คสช. สุดท้ายเราได้รับแจ้งอนุมัติโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับ
อนุมัติถนน ๔ เลนจากโคราชไปแหลมฉบัง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ถนนวงแหวนจากบ้านโพธิ์ไปทางคู่มอเตอร์เวย์
หลังจากนี้เราจะทําอะไร ก็อยากให้ไปช่วยระดมสมองคิดกันไว้ทุกส่วนราชการ ก่อนสิ้นปีน่าจะมีแผนออกมาเพื่อให้คน
ที่มาใหม่ได้ ใช้เป็ นไกด์ ไลน์ในการทํางานต่อไป วิ ธีคิดอาจแบ่ งเป็น โซน คิดเมกะโปรเจคในพื้ นที่ออกมา กลุ่มลุ่ มน้ําชี
ทําอย่างไร เป็นเรื่องแหล่งน้ํา ทําให้คนมีชีวิต มีอาชีพ ลองมาคิดทําเป็นแผนระยะยาว ๑๐ ปี เข้ายุทธศาสตร์ก่อนที่จะ
เสนองบประมาณปี ๒๕๕๙ และจะได้รับอนุมัติเมื่อไรก็ค่อยว่ากันอีกที การทํางานที่แยกเป็นกิจกรรม เรื่องคั่งค้าง ก็ถือ
ว่าลุวงไปได้หลายเรื่อง ก็จะเหลือเรื่องพื้นที่มอปลาย่างที่จะต้องดําเนินการ เรื่องปัจจุบัน งบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ที่ ท่ า นนายกรั ฐ มนตรี เ ดิ น ทางมาเราก็ ไ ด้ ง บประมาณเข้ า พื้ น ที่ ๙๐๐ กว่ า ล้ า นบาท อยู่ ที่
ชลประทาน ๔๐๐ กว่าล้านบาท เก็บน้ําที่ลําพระเพลิงเพิ่ม ๕๐ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานได้
๑๖,๐๐๐ ไร่ ยกฐานะโรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นโรงพยาบาลจังหวัด สหกรณ์การเกษตรพิมายได้งบประมาณ ๘๐ กว่า
ล้านบาท เปลี่ยนพันธุ์อ้อยทั้งจังหวัดด้วยระบบหมุนเวียน ขยายแปลง มันสําปะหลัง ๒๒ ล้านบาท เราได้งบประมาณ
จากท่านรัฐมนตรีกอบกาญจน์ ช่องทางจักรยาน ๑๐ สาย จากกระทรวงคมนาคมอีก ๒ สาย การก่อสร้างสะพาน
มูลมะดันรัฐ หรือแม้แต่การปรับปรุงศาลากลางจังหวัด การซ่อมแซมหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ก็ได้ของบประมาณ
จากท่าน มท.๑ แผนงานระยะยาวได้มาชัดเจน เราก็ควรจะวางแผนต่อไปข้างหน้าเพื่อให้คนใหม่เข้ามาสืบสานต่อไป
นี่คือภาพรวมที่อยากจะหารือด้วย เพราะเหลือเวลาราชการอีกไม่กี่วันก็จะเกษียณอายุราชการ
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ การจัดงานพระราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดกําหนดจัดงานพระราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี ๒๕๕๘
ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ ร่ว มพิ ธีพ ร้ อ มกั น ณ ห้ องประชุ ม ตะโกราย ๒ ชั้ น ๓ อาคาร ๓๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลา ๐๘.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการเริ่มถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเรื่องราชสักการะ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
ประธาน : ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพิธีด้วยตนเอง เป็นต้นแบบให้บุคลากรในสังกัดด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
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๔.๑.๒ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (Mega Project)
-การประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design)
รถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน ช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด และช่วง
แก่งคอย-บ้านภาชี-บางซื่อ
(กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นําโดย บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด)
: โครงการศึกษาออกแบบทางคู่ (Standard gauge) เป็นรถไฟความเร็วสูงจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ คสช.ได้ไปลงนาม MOU แบ่งเป็นโครงการ ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ โครงการ กรุงเทพ-แก่งคอย
โครงการ ๒ แก่งคอย-มาบตาพุด โครงการ ๓ แก่งคอย-โคราช โครงการ ๔ โคราช-หนองคาย ปัจจุบันจากการศึกษา
ร่วมกับวิศวกรของจีน จะเปลี่ยนลําดับจาก กรุงเทพ-แก่งคอย และแก่งคอย-โคราช ก่อน โครงการนี้โอกาสเกิดขึ้น
แน่นอนแล้ว เพราะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนได้มุ่งมั่นที่จะเริ่มก่อสร้างภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ นี้ ณ เวลานี้โครงการจะได้รับ
การออกแบบภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือนข้างหน้า เส้นทางจะใช้แนวเดียวกับรถไฟความเร็วสูงที่เคยศึกษาเมื่อปี
๒๕๕๖ และพื้นที่ใดไม่ถูกเวนคืนก็จะยังคงเป็นอย่างนั้น จะไม่เปลี่ยนจากแนวเดิม
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ เสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่งอําเภอบัวใหญ่ เพื่อให้คณะกรมการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
๑. กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓
ซึ่ง ออกตามความในมาตรา ๖๑/๒ วรรคหก แห่ง พ.ร.บ.ระเบีย บข้า ราชการแผ่ นดิ น พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กําหนดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพาท
ทางแพ่ง โดยกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กําหนดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ ๓ ว่า ในอําเภอหนึ่งให้มีบัญชีรายชื่อ โดยจํานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามที่นายอําเภอเห็นสมควร แต่
ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ซึ่งบุคคลที่สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงฯ เมื่อนายอําเภอดําเนินการ
ประกาศรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นายอําเภอรวบรวมรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๔ พร้อมทั้งประวัติย่อของบุคคลแต่ละบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. กรมการปกครองได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพาททางแพ่ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้
การแต่ งตั้ง คณะบุค คลผู้ทําหน้ าที่ ไกล่ เกลี่ยและประนอมข้ อพิพาททางแพ่ งประจํ าอํ าเภอเป็น บุคคลที่ ทราบปั ญหา
ข้อเท็จจริงในตําบล หมู่บ้าน และชุมชน ซึ่งจะทําให้การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงให้
อําเภอพิจารณาดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทําหน้าที่และไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพิ่มเติม โดยพิจารณา
บุคคลจากหมู่บ้านและชุมชนแห่งละ ๔ คน เพื่อเป็นคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยของอําเภอ
๓. อําเภอบัวใหญ่ได้จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาทเพิ่ มเติ มจากเดิมที่มีอยู่จํานวน ๒๐ คน โดยรั บสมัค รจากผู้ ซึ่งมี คุณสมบั ติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้ า ม ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔ และรวบรวมรายชื่อพร้อมประวัติ
ย่อของแต่ละบุคคลเพื่อเสนอให้คณะกรมการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามความในข้อ ๕ แห่ง
กฎกระทรวงฯ จํานวน ๘๗ คน รายละเอียดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้สมัครทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ปรากฏตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม ขอให้ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
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๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา)
สรุปผลการดําเนินการติดตามผลและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘)
งบประจํา ๑๗,๔๓๓.๗๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔,๔๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๗
งบลงทุน ๘,๑๑๗.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๑๗๘.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๒
ภาพรวม ๒๕,๕๕๐.๘๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘,๖๕๓.๓๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด งบประจํา ๕๙.๗๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๙.๖๓๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๙ งบลงทุน ๒๐๖.๑๒๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๓.๑๐๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๒
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด งบประจํา ๙๕.๑๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
๔๔.๐๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๒ งบลงทุน ๑๙๗.๓๐๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๘.๗๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๕.๑๖
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลื่อมปี งบประมาณเหลื่อมปี รวม ๔,๘๓๔.๘๖๐
ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๑๐๘.๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา)
-สถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕ แห่ง ณ วันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ปริมาณน้ําที่ระดับเก็บกัก ๙๔๘.๐๒ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํา ๓๕๖.๒๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๓๗.๕๘%
-สถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ปริมาณน้ําที่ระดับเก็บกัก ๒๒๖.๗๔ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําปัจจุบัน ๗๔.๕๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๒ง๘๖%
- รวมอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง สภาพน้ําปัจจุบัน ๔๓๐.๗๗ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๓๖.๖๗%
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
(สํานักงานสรรพากรภาค ๙)
: กรมสรรพากรเริ่มจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เมื่อปี พ.ศ. 2496 ต่อมาภายหลังมีการจัดตั้งคณะบุคคลเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ทําให้ผู้มีเงินได้
จํานวนหนึ่งใช้เป็นช่องทางกระจายฐานรายได้ให้เสียภาษีเป็นจํานวนหลายหน่วยภาษี โดยปราศจากการเข้าหุ้นกันจริง
โดยปราศจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจริง และโดยปราศจากการทํากิจการร่วมกันจริง ซึ่งการกระจายฐาน
รายได้ออกเป็นหลายหน่วยภาษีในนามคณะบุคคล ทําให้ได้ประโยชน์จากการคํานวณอัตราภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า
ทําให้เสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเสีย และรัฐสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับมาพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังไม่เป็นธรรมกับ
ผู้ที่เสียภาษี ที่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง
จากปัญหาที่พบทําให้รัฐออกมาตรการภาษีเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมาย และมีการคัดกรอง
คณะบุคคลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมสรรพากร ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลบริหารการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน จึง
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ต้องดําเนินการทางภาษีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ จึงได้ออกมาตรการเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งนอกจากจะสร้างให้เกิดความชัดเจนและเป็น
ธรรมยิ่งขึ้น อันจะนํา ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้ องแล้ว ยังจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง ความสามารถในการเสียภาษี ที่
แท้จริง และเป็นการป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการวางแผน เพื่อลดภาระภาษีเงินได้อีกด้วย
กรมสรรพากรจึงได้มีการแก้ไขกฎหมาย โดยการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเพื่อให้
เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมยิ่งขึ้นประกอบกับได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249)
กําหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลต้องจัดทํารายงานแสดงรายได้และรายจ่ายและยื่นพร้อม
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้จึงขอสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
ข้อ 1 คํานิยาม : กําหนดไว้ชัดเจน
คําว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” หมายความว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทํากิจการ
ร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้จากกิจการที่ทํานั้นตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ตัวอย่างเช่น
(1) การเข้าร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเช่นบัญชีเงินฝากนางก. และนางสาวข. เป็นต้น
(2) การเข้าร่วมกันซื้อหุ้นเช่นนายก. และนายข. เข้าร่วมกันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อซื้อหุ้น
(3) การเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันเช่นนายก. นางข. และนายค. ซื้อที่ดินร่วมกัน
(4) การเข้าร่วมกันของแพทย์เพื่อทํากิจการรักษาคนไข้เช่นแพทย์ก. ร่วมกับแพทย์ข. หรือ
แพทย์ก. ร่วมกับพยาบาลค. เป็นต้น
(5) การเข้าร่วมกันของนักแสดงหรือพิธีกรในการรับงานแสดงหรือรับงานพิธีกรเช่นนักแสดง
เอร่วมกับนักแสดงบีเป็นต้น
คําว่า “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” หมายความว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทําการร่วมกัน
อันมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ตัวอย่างเช่น
(1) คณะกรรมการนักศึกษาจัดหาทุนเพื่อกระทํากิจกรรมในกลุ่มของตน
(2) คณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงโบราณสถาน
(3) ชมรมแม่บ้านจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลเป็นต้น
กรณีบุคคลได้ร่วมกันกระทํากิจการอันเข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคลมาก่อนนี้ให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนั้นๆดําเนินการเปลี่ยนชื่อหน่วยภาษีให้ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ 2 มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ และส่วนแบ่งกําไรไม่ได้รับยกเว้นภาษี
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 56 วรรค
สองแห่งประมวลรัษฎากรโดยต้องคํานวณภาษีตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากรและหากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแบ่งส่วนแบ่งของกําไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ให้แก่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลใน
คณะบุคคลในปีภาษีใดให้หุ้นส่วนหรือบุคคลนั้นต้องนําส่วนแบ่งของกําไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรมารวมคํานวณเสียภาษีเงินได้กับเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นๆที่ได้รับโดย
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากรอีกต่อไปทั้งนี้สําหรับส่วนแบ่งของกําไรหรือส่วน
แบ่งเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 กรณีมีสิทธิเลือกคํานวณภาษีตามกฎหมาย: ให้ยังคงมีสิทธิเลือกเสียภาษี
กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก)
(ข) หรือ (ช) แห่งประมวลรัษฎากร(เช่น ดอกเบี้ย, เงินปันผล ,ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น) และมาตรา 40 (8)
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แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่ง
ในทางการค้าหรือหากําไรและได้ถูกหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนดแล้วซึ่งมีสิทธิเลือกเสียภาษี
ตามมาตรา 48 (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากรให้ยังคงมีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม
มาตรา 48 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากรก็ได้ทั้งนี้ตามมาตรา 48 (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากรและหาก
เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแบ่งส่วนแบ่งของกําไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ให้แก่หุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลในปีภา0ษีใดหุ้นส่วนหรือบุคคลนั้นต้องนําส่วนแบ่งของกําไรหรือส่วนแบ่งเงินได้
ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรมารวมคํานวณเสียภาษีเงินได้กับเงินได้พึงประเมิน
ประเภทอื่นๆที่ได้รับในปีภาษีนั้นด้วยทั้งนี้สําหรับส่วนแบ่งของกําไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 4 มีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
249) เรื่องกําหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลจัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และ
รายจ่ายลงวันที่ 17 ธันวาคมพ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงจํานวนเงินรายรับหรือรายจ่ายที่ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้รับมาหรือจ่ายไปจริงและยอดเงินคงเหลือของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลณวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
สรุป
1. คํานิยาม คําว่า “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” มีความชัดเจน
2. เงินส่วนแบ่งกําไรของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมเงินได้ดังกล่าวได้รับ
ยกเว้น ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้ต้องนําเงินส่วนแบ่งกําไร มารวมคํานวณภาษี
3. สําหรับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย เงินปันผล ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้น และเงินได้จาการ
การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากําไร
ซึ่งได้ถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ยังคงมีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ กับเงินได้ประเภทอื่น และหาก
เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแบ่งส่วนแบ่งของกําไรหุ้นส่วนหรือบุคคลที่ได้รับส่วนแบ่งของกําไร
ต้องนําส่วนแบ่งของกําไรมารวมคํานวณเสียภาษีเงินได้กับเงินได้ประเภทอื่นๆที่ได้รับในปีภาษีนั้นด้วย
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ต้องจัดทําบัญชีรายงานแสดงรายได้ ที่ได้มีการ
รับมาและรายจ่ายที่จ่ายไป ในระหว่างปีภาษี
ประเด็นปัญหา : กรณีบัญชีเงินฝากร่วมกัน
1. กรณีการฝากเงินที่เป็นบัญชีเงินฝากร่วมกัน โดยมีเจตนาเป็นการออมภายในครอบครัว เช่น พ่อ
และหรือแม่ฝากเงินเพื่อบุตร ดอกเบี้ยที่ได้รับสามารถเลือกใช้สิทธิถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 โดยไม่ต้องนํามา
รวมคํานวณในแบบแสดงรายการภาษีตอนปลายปี และดอกเบี้ยที่ลูกได้รับก็ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่อไปอีกครั้งหนึ่ง
2.กรณีฝากเงินที่เป็นบัญชีเงินฝากร่วมกันของสามีและภรรยา จะไม่เข้าลักษณะเป็นการเสียภาษีในรูป
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถือเป็นเงินได้ของสามีหรือภรรยาก็ได้ และสามารถเลือกใช้สิทธิถูกหัก ณ
ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 โดยไม่ต้องนํามารวมคํานวณในแบบแสดงรายการภาษีตอนปลายปี และดอกเบี้ยที่ได้รับไม่
ต้องนํามาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไปอีกครั้งหนึ่งเช่นกัน
3.สําหรับกรณีการฝากเงินที่เป็นบัญชีเงินฝากร่วมกันในลักษณะอื่นๆ เช่น นําเงินไปฝากร่วมกับบุคคล
อื่นจะเข้าลักษณะเป็นการเสียภาษีในรูปห้างหุ้นส่วนสามัญ ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญสามารถเลือกใช้สิทธิถูกหัก ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 15 โดยไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีในแบบแสดงรายการภาษีในตอนปลายปี แต่เมื่อมีการแบ่ง
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ดอกเบี้ยที่ได้รับ หุ้นส่วนแต่ละคนจะต้องนําไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากเป็นกรณีการ
แบ่งเงินต้นที่ฝาก จะไม่ใช่เงินได้พึงประเมินที่ต้องนําไปเสียภาษีเงินได้
4. กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญเลือกใช้สิทธิถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 และไม่นํามารวมคํานวณ
ภาษีในแบบแสดงรายภาษีในตอนปลายปี ห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นไม่ต้องจัดทําบัญชีแสดงรายได้และรายจ่ายของห้าง
หุ้นส่วนสามัญ เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรแต่อย่างใด
กรมสรรพากร ออกมาตรการเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนอกจากจะสร้างให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู่การปฏิบัติที่
ถูกต้องแล้ว ยังจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเสียภาษีที่แท้จริง และเป็นการป้องกันการใช้ช่องว่าง
ทางกฎหมายในการวางแผน เพื่อลดภาระภาษีเงินได้อีกด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ โครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ กําหนดจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ในพื้นที่ ๔ ภาค ๆ ละ ๓ จังหวัด เพื่อเผยแพร่สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชน
ได้รับทราบ พร้อมทั้งต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยจังหวัด
นครราชสีมา กําหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และขอความ
อนุเคราะห์จังหวัดดําเนินการดังนี้
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนําประชาชนจากทุกอําเภอ ทุกสาขาอาชีพเข้า
ร่วมรับฟัง จํานวน ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ คน ตามความเหมาะสมของจังหวัด
๒. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้อําเภอละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้สอยโดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการเพื่อเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ หรือค่าเช่ายานพาหนะ หรือ
ที่จําเป็นอื่น ๆ
๓. ให้จังหวัดหรืออําเภอจัดหาข้าวกล่องให้กับประชาชนที่มาร่วมรับฟังการชี้แจงตามที่
เห็นสมควร
๔. ประสานเครือข่ายวิทยุชุมชนและวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเขตจังหวัด
ดําเนินการถ่ายทอดสดการจัดเวทีและการนําเสนอภาพรวมของร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๕. ประสานขอใช้ห้องประชุมจากมหาวิทยาลัยหรือหอประชุมที่จังหวัดเห็นสมควร สําหรับ
จัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ
จังหวัดได้ดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และได้เรียนเชิญคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วน
ร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนประจํ า จั ง หวั ด นครราชสี ม า และนายอํ า เภอทุ ก อํ า เภอ ประชุ มหารื อ
เตรียมการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี
ที่ประชุม : รับทราบ
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๔.๓.๒ กิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
- สํานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดนครราชสีมา ได้มี
มติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๘ โดยให้มีกิจกรรม ๓ ส่วน ดังนี้
๑) คณะทํางานทั้ง ๔ คณะของ สคบ.นครราชสีมา ออกรายการเสวนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทางช่อง KCTV โดยมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงาน
๒) การเดินขบวนพาเหรดรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาตี่นตัวและเกิดความตระหนักในสิทธิผู้บริโภคของตน โดยมีพิธีเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคและเริ่มการ
เดินขบวน ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เดินไปตามถนนราชดําเนิน (ทางขวามือของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนสุรนารีผ่านตลาดแม่กิมเฮง) – ถนนสุรนารี ไปสิ้นสุดที่ถนนบุรินทร์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
แห่งที่ ๑ ต่อด้วยขบวนรถยนต์และรถรางไปสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา มอบหมายให้สํานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน
๓) การจั ด กิ จกรรมรณรงค์ การคุ้ ม ครองผู้ บริ โภค นิ ทรรศการประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ บริเวณลานน้ําตกเดอะมอลล์
นครราชสีมา ชั้น ๑ ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา มอบหมายให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน
๔.๓.๓ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘”
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
-โครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดท่ามะยม ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา
ประธาน : ฝากสํานักงานพระพุทธศาสนาไปร่วมโครงการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๘
๖.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา
- การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทํางาน รุ่นที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนเมษายน ๒๕๕๘
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๖.๖ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจและแผนการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
๖.๗ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วย จ่าสิบเอก นิพนธ์ นิยมชัย สังกัดกองพันทหารราบที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่
หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตําบลในเมือง
อํา เภอเมืองนครราชสี มา โดยผู้ว่าราชการจั งหวัด นครราชสี มา กํ าหนดเป็ นเจ้า ภาพสวดพระอภิ ธรรมศพ ในวั น
พฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
ประธาน : ขอให้หัวหน้าส่วนราชการไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
กิตติศักด์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

