รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายธงชัย

ลืออดุลย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายวินัย

วิทยานุกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายบุญยืน

คําหงษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายประภาส

รักษาทรัพย์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายณรงค์

รักร้อย

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายมลศักดิ์

จงรักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นางอัจฉรา

เคียงวิมลรัตน์

แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นางปิยะฉัตร

อินสว่าง

รก.ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นม.

๙

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๑๐ นางแสงเสน่ห์

เกษกระทุ่ม

แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๑๑ นายวันชัย

จันทร์พร

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๒ นายสุรพล

บุญพันธ์

แทน ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๓ นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

๑๔ นายกฤษณธร

เลิศสําโรง

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๕ นายประทีป

ทพย์บรรจง

แทน นายอําเภอปากช่อง

๑๖ นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๗ นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๘ นายจาตุรงค์

ถนอมกลาง

นายอําเภอพิมาย

นายอําเภอ

๒
๑๙ นายวัชรินทร์

รุ่งโรจน์

นายอําเภอโนนสูง

๒๐ นายเธียรชัย

อัจฉริยพันธุ์

นายอําเภอบัวใหญ่

๒๑ นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

๒๒ นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๓ นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๔ นายสมชาย

ปัญญาสกุล

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๕ นายชาญชัย

ศรศรีวิชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๖ นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๗ นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๘ นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๙ นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอชุมพวง

๓๐ นายเพียรศักดิ์

ประภากร

นายอําเภอประทาย

๓๑ นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๒ ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์

ขําศรีบุศ

นายอําเภอเสิงสาง

๓๓ นายสมชัย

ศุภชยานนท์

แทน นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๔ ร.ท. วสันต์

สุขสมบูรณ์

แทน นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๕ นายพิรัช

แจ้งนอก

แทน นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๖ นายโกศล

ธรรมวิเศษ

แทน นายอําเภอโนนแดง

๓๗ นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๘ นายเสกสรร

จันวงษา

แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๙ นายทวีศิลป์

เสนามา

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๐ นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอเมืองยาง

๔๑ นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอสีดา

๓
๔๒ นายนิวัฒน์

สุพจิตร

นายอําเภอบัวลาย

๔๓ นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๔ นายนัฐนันทน์

คล้ายเมืองปัก

แทน อัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๕ นางสาวกีรติญา

ศิริธร

แทน อัยการจังหวัดพิมาย

๔๖ นางณัฐนิช

รัตนภูมิ

แทน อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๔๗ นายธีระชัย

ไพรัชวรรณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๔๘ น.ท.ณภัทรชนม์

ผลศรัทธา

แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๔๙ นางจันทร์จิรา

หวังวรวัฒนากุล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๐ นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๑ นายมงคล

ยอดนา

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๒ นางสุดารัตน์

ภู่พมร

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๓ นางลักษณเลิศ

นันทิพานิชย์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๔ นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๕ นายนเรศ

แก้วเฉย

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๖ นายพันธ์ศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๕๗ นายถวัลย์

รุ่งทอง

แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

๕๘ นางสาวณัฐนันท์

พิทักษา

แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

นัทธีศรี

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานอัยการสูงสุด

กระทรวงยุติธรรม

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๕๙ พล.ต.ต. ฐากูร

๔
๖๐ พ.ต.ท ประสิทธิ์

สมใจประสงค์

แทน ผู้บังคับตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๑ ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ผกก.ฝสส.๔สส

๖๒ พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๓ พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๔ พ.ต.อ. ภัทรพล

เล่าเปี่ยม

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๕ พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๖ พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๖๗ พ.ต.อ. บรรพต

มุ่งขอบกลาง

ผกก.สภ.โชคชัย

๖๘ พ.ต.อ.ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๖๙ พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๐ พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๗๑ พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๒ พ.ต.อ. เฉลิมเดช

เฉลิมวงษ์

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๗๓ พ.ต.อ. ประสงค์

อุทัยศรี

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๔ พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๕ พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๖ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๗๗ พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๗๘ พ.ต.ท. ประสิทธิ์

พันธ์วิชัย

แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๗๙ พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๐ พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๑ พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๒ พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๕
๘๓ พ.ต.ต. สันติชาติ

โทนสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาม

๘๔ พ.ต.อ. สมพรรค

อักขราสา

ผกก.สภ.โนนแดง

๘๕ พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๖ พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๘๗ พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๘๘ พ.ต.ท. ปรีชา

สารถี

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๘๙ พ.ต.อ. ชนะพัฒน์

พนประทีป

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๐ พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๑ พ.ต.อ. จุมพล

สุวนาม

ผกก.สภ.สีดา

๙๒ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๓ พ.ต.อ. อัทธชนม์

ช่วงงาม

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๔ พ.ต.ท. ชัชวาล

หมั่นนอก

สว.กก.๒บค.ส.๑

๙๕ พ.ต.อ. มงคล

ภูวประภาชาติ

ผกก.สภ.กลางดง

๙๖ พ.ต.ท. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๙๗ พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินท์

แทน ผก.สภ.อุดมทรัพย์

๙๘ ร.ต.ท.ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

๙๙

พงศ์วิสิษฐ์

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

เชือกขุนทด

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

๑๐๑ นายธีระเดช

วิทิตธรรมคุณ

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๒ นายติณห์

เจริญใจ

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ร.ต.ท. ประจักษ์

๑๐๐ ร.ต.ต. สุเทพ
กระทรวงอุตสาหกรรม

๖
กระทรวงพาณิชย์
๑๐๓ นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๔ นายแพทย์ ชัยวัฒน์

ทองไหม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๕ นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๖ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๐๗ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๐๘ นางลออวรรณ

อื้อสกุล

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๐๙ นายยรรยง

ทองประดิษฐ์

แทน ผอ.สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๐ นายสมนึก

โลหณุต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ นม.

๑๑๑ นางกุลสุรีย์

ฉายเพิ่มศักดิ์

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๒ นางเรณู

เนินทอง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕

๑๑๓ นางณชลนิภา

ทวินันท์

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๔ ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างและหัวหน้าสถานีวิจัย
สุวรรณวาจกกสิกิจ

๑๑๕ ศ.ดร.ประสาท

สืบค้า

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๑๖ ดร.ณัฐพล

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๑๗ รศ.ดร ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๘ ผศ.วิชยุทธ

จันทะรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๑๙ นายชูเกียรติ

วิเศษเสนา

ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๐ นายพิเชษฐ์

นนท์พละ

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๒๑ นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

๗
๑๒๒ นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑๒๓ นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

๑๒๔ นายมาโนช

สายแก้ว

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๒๕ นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๒๖ นายศิลา

ศิรินาคดิลก

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๗ นายปราโมทย์

กลีบทอง

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๘ นางพรศรี

อินทร์ช่าง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๒๙ นายยงยุทธ

สุทธิชาติ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๐ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๑ นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๒ นางวัชรีย์

ภูมิคอนสาร

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๓ นางวรางค์รัตน์

ชายทวีป

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด นม.

๑๓๔ นายบุญเลิศ

พ่วงเพ็ชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๕ นาย ส.จิระศักดิ์

คชินทร์

แทน ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๖ นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๓๗ นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓๘ นางสุภาพ

ขอพี่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๙ นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๔๐ นายวินัย

วิริยะประทีป

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๑ นายเริงศักดิ์

ใจสําราญ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๒ นายวิฑูร

นรารักษ์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๓ นางวรรณิภา

สําเภา

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๔ นายอุทัย

เพชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

๘
กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๕ นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๖ นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๗ นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๔๘ นางวรรณสุรีย์

แก่นวงษ์

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๙ นางวรรณสุรีย์

แก่นวงษ์

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๐ นายมนตรี

ธนภัทรพรชัย

แทน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๕๑ นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๒ นายบัญชา

ยินดี

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓ นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔ นายบุญถิ่น

เดชสูงเนิน

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๕ นายอมรศักดิ์

พันธุรักษ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖ นายวัชระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๗ นายสุบรรณ

บุตรศรีภูมิ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘ นายชํานาญ

กลิ่นจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙ ว่าที่ ร.ท. สมพร

กุลบุญ

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๐ นางศิพร

หล้าสุวงษ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๖๑ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘

๑๖๒ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๓ นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๖๔ นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๕ นายสฐิพงษ์

รามโกมุท

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙
๑๖๖ นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๗ นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๖๘ นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๑๖๙ นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๗๐ นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๑ นายวิศิษฐ์

ไผ่จันทร์

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๗๒ นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๓ นายจักรพรรดิ์

วุ้นสีแซง

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๔ นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๕ นางพัฒนี

สุนามะ

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๖ นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๗๗ นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๘ นายโสรัจ

ศุขสุทธิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕

๑๗๙ นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๐ นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

๑๘๑ นางอุมาพร

พลกล้า

ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

๑๘๒ นายวิทยา

อัปมาโถ

แทน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

๑๘๓ นายศรชัย

สายสินธุ์

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๔ นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นครราชสีมา

๑๘๕ นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

กระทรวงการคลัง
๑๘๖ นางนวลจันทร์

๑๐
๑๘๗ นางสมควร

แสนสุข

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๘ นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๙ นายประจวบ

โชคบัญชา

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๙๐ นายไพโรจน์

เจือประทุม

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๙๑ นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๒ นางพรรณอร

ประยงค์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๓ นายจริยะ

สัตยารักษ์

รก. ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๔ นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๕ นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๖ นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา 1

๑๙๗ นายสุรเชษฐ์

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๙๘ ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์

แก้วลา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๙๙ นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๒๐๐ นายจักรี

สิงคเสลิต

แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๑ นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผอ.สํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๐๒ นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๓ นางสาวพรทิพย์

สมวงศ์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔ นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

๑๑
กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๕ นายตรีเทพ

นพคุณ

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

๒๐๖ นายวุฒิชัย

ตั้งพาณิชย์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗ นายบรรจง

จบสูงเนิน

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฎิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

๒๐๘ นายสมศักดิ์

บํารุงจิตต์

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา (กฟผ.)

๒๐๙ พันตรี ยงยศ

มีประเสริฐ

แทน รอง ผอ.รมน.จว.นม.

๒๑๐ พันโท ธนา

ธนาสูรย์

แทน สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑ นายเศรษฐสิทธิ์

ทะคง

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขต นม.

กระทรวงพลังงาน

กระทวงกลาโหม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๑๒ นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๓ นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๔ นางมาลา

เที่ยงจรรยา

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา

๒๑๕ ว่าที่ ร.ต.สันทนา

ศรีโพธิ์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๖ นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๗ นายประยุทธ

พานิชนอก

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๘ นายแข่งขัน

สีตะธนี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๐ จ.นม.

๒๑๙ นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

๒๒๐ นายพงษ์พิพัฒน์

พงษ์ธรรม

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ศิริทองสุข

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๒๑ นางสาววาสนา

๑๒
๒๒๒ นายธานี

พาเขียว

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

๒๒๓ นายเที่ยง

ดอกกระโทก

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔ นางสาวสมใจ

โชคอํานวย

แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕ นางสาวเฉลียวจิตต์

ศรีพรหม

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา

๒๒๖ นางรัชนีย์

เนียมอินทร์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

๒๒๗ นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๘ นายเอกชัย

บูรณกิจ

แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นม.

๒๒๙ นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐ นายวีรพงษ์

ศิริวัน

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๓๑ นายจิรวัฒน์

อุดมการ

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๒ นางภาวนา

ประจิตต์

แทน ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๓๓ นายพาณิชย์

สินสุข

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๔ นายพิเชฐ

เดชะคําภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๕ นายวิชัย

อุดมรัตนะศิลป์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น.ม.

๒๓๖ นางพิมพร

ขุนทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๗ นายสุทัศน์

เทาขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๓๘ นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๙ นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๔๐ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๑๓
๒๔๑ นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๔๒ นายมานพ

เฮี้ยนชาศรี

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๔๓ วาที่ ร.ต.ประสงค์

จะสุวรรณ

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๔ นายสุเมธ

แย้มเงิน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๔๕ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๖ นางสาวบุศรา

ภาคสุวรรณ

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๔๗ นายสมศักดิ์

เทียนพลกรัง

ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๔๘ นายเนาวราช

เมธเมาลี

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๙ นายวัชระ

อมรโสภณ

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นม.

๒๕๐ นายกิตติพงศ์

เนตรพระ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๕๑ นางศิริพร

กองษา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒ นางวิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

๒๕๓ นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒๕๔ นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๕๕ นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๖ นายชยานนท์

สุวรรณทรัพย์

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๗ นางปฐมาวดี

นามบุญศรี

แทน หัวหน้า สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

๒๕๘ นายพลชัย

สิริวัฒนากุล

แทน ผอ.สนง.กส.ทช.เขต ๗

๒๕๙ นายกรกฤต

วรวงศ์

แทน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ

๑๔
ภาคเอกชน
๒๖๐ นยไพสิทธิ์

ปิติทรงสวัสดิ์

ประธานสภาอุตสาหกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๖๑ นายชนะชัย

ชอบบัว

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๒ นายชนะชัย

ชอบบัว

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๓ นายวีระชัย

ทองไพบูลย์

แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

๒๖๔ นายวีระชัย

ทองไพบูลย์

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๖๕ นางนันทนา

วิชาเทพ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

๒๖๖ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๖๗ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.นม.

๒

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นม.

๓

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

๔

นายทวิช

พิมพะ

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายสารัมภ์

บุญมี

หัวหน้าหน่วยประสานเฉพาะกิจ มทส.

ผู้ไม่มาประชุม
๑
นายอําเภอแก้งสนามนาง

ติดราชการ

๒

นายอําเภอลําทะเมนชัย

ติดราชการ

๓

นายอําเภอพระทองคํา

ติดราชการ

๔

อัยการจังหวัดสีคิ้ว

ติดราชการ

๕

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕
๗

ผอ.ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๘

ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๙

ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๐

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๓

ติดราชการ

๑๑

ผกก.สภ.คง

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๓

ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๔

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๖

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๑๗

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘

ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๙

ผอ.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๒๐

ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๑

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๒

ผอ.สํานักงานที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๒๓

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๔

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๕

ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๒๖

ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

ติดราชการ

๒๗

ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๒๘

ผอ.นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๒๙

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๑๖
๓๐

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๑

ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๒

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๓๓

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๔

ผอ.สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๕

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต ๒

ติดราชการ

๓๘

ผอ.สํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๓๙

หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๔๑

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา)

ติดราชการ

๔๔

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

๔๖

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๔๗

ผอ.สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย

ติดราชการ

๔๙

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๕๐

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๑

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๕๒

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๕๓

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผอ.ศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๕๕

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๕๖

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๕๗

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๕๘

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๕๙

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ประธาน : ขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า) ที่กรุณา
ให้ใช้สถานที่สําหรับการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสร้างคุณูปการให้จังหวัดอย่างมากมาย เช่น
การจัดงาน World tech 95 ให้ทั้งด้านวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดวิธีการกําจัดขยะและ
กําลังเป็นต้นแบบนําสู่สังคม การปลูกมันสําปะหลังพื้นที่เพาะปลูกเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิต
บุคลากรออกไปทําประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างมากมาย มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขนาด
๑๒๐ เตียงและในปี ๒๕๖๐ จะเพิ่มเป็น ๙๒๐ เตียง ซึ่งก็ต้องเตรียมการปัญหาเรื่องน้ํา ขณะนี้โรงพยาบาลมหาราช
มี ๑,๓๐๐ เตียง จํานวนเตียงสูงสุดในประเทศไทย นํามาซึ่งปัญหาแออัดทั้งในด้านการจราจรและความไม่สะดวกใน
การไปใช้บริการ จึงนํามาซึ่งการยกฐานะโรงพยาบาลบัวใหญ่ให้เป็นโรงพยาบาลจังหวัด โดยได้รับงบประมาณจาก
นายกรัฐมนตรี ๒๕๑ ล้านบาท จะเป็นการกระจายการบริการออกไป ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มาจัดประชุมที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการกับสถานศึกษา
: สําหรับโรงเรียนหนองน้ําใสที่จะมอบเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนฝาก
นายอําเภอสีคิ้วไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์และช่วยไปดูการดําเนินการและรายงานให้ทราบด้วย จังหวัดได้มี
การบริจาคให้โรงเรียนมาโดยตลอด โรงเรียนที่อําเภอแก้งสนามนาง ของบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ได้รับการ
บริจาคจากโรงโม่หิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก ปตท. ๒๐๐,๐๐๐ ซึ่งก็ได้ให้โรงเรียนไปแล้ว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้เห็น
ความตั้งใจของคณะครูที่พยายามจะสร้างอาคารเรียน ขณะนี้ยังค้างอยู่อีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอไปที่กองสลากแต่ยัง
ไม่ได้ ฝากนายอําเภอแก้งสนามนางช่วยไปดูว่าขณะนี้การก่อสร้างเป็นอย่างไร โรงเรียนบ้านห้วยน้ําเค็ม หลังคาอาคาร
เรียนรั่วหมด ถามไปที่ สพท.เขต ไม่มีงบประมาณให้ จึงได้ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด เงินที่เหลือจากการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ อนุมัติให้ไป ๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อมุงหลังคาโรงเรียน ฝาก ผอ.พาณิชย์ (ผู้อํานวยการศูนย์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา) ดูเรื่องขั้นตอนวิธีการใช้เงินและขอให้เร่งดําเนินการ

๑๘
: การบริจาคเพื่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ ต้องใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง
๑๐๐ ล้านบาท สภากาชาดไทยมีเงิน ๗๐ ล้านบาท ให้จังหวั ดนครชัยบุรินทร์รับบริจาคอีก ๓๐ ล้ านบาท โดย
จังหวัดนครราชสีมา ๑๕ ล้านบาท และอีก ๓ จังหวัดๆ ละ ๕ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับเงินบริจาคแล้วประมาณ ๑๒
ล้านบาท อาคารดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ เป็นอาคารปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาโลหิตให้เพียงต่อ
การรักษาผู้ป่วยในเขตจังหวั ดนครราชสีมา ชัยภู มิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่ งจะทํา ให้ผู้ป่วยได้รับเกร็ดเลือดที่ มี
คุณภาพ รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน การรับบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล มีกําลังศรัทธาบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
: ที่ผ่านมามีการขอรับบริจาคเยอะมาก วันนี้ได้ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเป็น
หน่วยรับบริ จาคเงินเพื่อดํ าเนิน การเรื่องพื้นที่มอปลาย่างทําบั ญชีแจกจ่า ยที่ประชุม รวมทั้งรายการรับบริจาค
ก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ และการรับบริจาคดําเนินการพื้นที่มอปลาย่างซึ่งมีผู้บริจาคโดยไม่
ประสงค์ออกนาม อยากให้หัวหน้าส่วนราชการได้ดูว่าเงินทุกบาททุกสตางค์รับเข้ามาถูกต้องหรือไม่ เรื่องมอปลา
ย่าง เรามาตัดสินใจรื้อในขณะที่ไม่มีงบประมาณดําเนินการ แต่ใช้จิตวิทยาในการทํางาน ขอความร่วมมือให้ทุก
อบต.มาช่วยกันรื้อเหมาจ่ายหลังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ล้วนมาจากการบริจาคทั้งสิ้น มีบางหลังที่ต้องใช้เวลารื้อ ๓ วัน
เราต้องใช้ทุกสิ่งในการระดมสรรพกําลัง ทหาร ตํารวจ อส. ประมาณ ๘๐๐ นาย/วัน ขณะนี้มุงหลังคาให้ก็ต้องใช้
เงิ น อี ก ๑ ล้า น ๖ แสนบาท ในการให้ คนยากจนเข้า ไปอยู่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ บ้าน ๓๐ หลั ง ๆ ละ
๑๘๐,๐๐๐ บาท ก็จะสามารถจัดคนเข้าระเบียบได้ทั้งหมด
 พิธีมอบเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนหนองน้ําใส
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา :
สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรตามโครงการ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนหนองน้ําใส หมู่ ๑ ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว โดยโรงเรียนหนองน้ําใสรายงานว่าได้เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๖๖๔ คน บุคลากรของโรงเรียน ๓๔ คน เนื่องจากอาคาร
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หลังคาอาคารเรียนมีสภาพเก่าและชํารุด
แตกร้ า ว รั่ ว ซึ ม หลายจุ ด จึ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า จํ า นวน
๒๕๐,๐๐๐ ในการซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาเหล็ก (Metal-Sheet) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณา
มอบเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนหนองน้ําใส โดย นายเผด็จ โมฆะรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรีย น
พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนหนองน้ําใส ได้เดินทางมารับมอบเงินดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความมั่นคง))
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ
ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ประดิษฐานบน
เครื่ อ งหมายและสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสา
รักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม ในการ
นี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับผู้ที่สมควรได้รับ
และทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม ในโอกาสนี้ ขออนุญาตให้ผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่ง
ชีพ รั บเครื่องหมายต่ อหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่ หัว และขอเรี ย นเชิ ญผู้ บัง คั บการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาได้กรุณาอัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพไว้ที่หน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

๑๙
๑. นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ตําแหน่ง นายอําเภอพระทองคํา/ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอําเภอพระทองคํา
๒. นายประยุทธ คําแหง ตําแหน่งนายอําเภอเมืองยาง/ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อําเภอเมืองยาง
ประธาน :
ผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เป็นเหรียญพระราชทาน พระปรมาภิไธยย่อ ภปร.
สื่อถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเครื่องหมายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างพระแสงของ้าว ให้
นึกถึงวีระบุรุษนักรบไทยที่มีมาแต่โบราณ มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็ง เป็นเครื่องเตือนสติให้เราทํางาน
ต้องมีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติ ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง แพรสีน้ําเงิน
หมายถึงคิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาดินแดนยิ่งชีพคือ ต้องรักษาแผ่นดินยิ่งกว่าชีวิตตน
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ ณ อาคาร
สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
๑. นายพรหมกรรณ ศรีณรงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปักธงชัย
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
๒๙๗,๐๐๐ บาท
โดย ๑)บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จํากัด ๒)บริษัท ไทยณรงค์รุ่งเรืองโชคชัย จํากัด
๓)คุณอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข ๔)บริษัท ไฮแลนด์ ซิตี้ จํากัด ๕) บริษัท ปากช่องธีระ บริการ จํากัด
๖)คุณสุชาติ ศิริโชติภากรณ์ ๗)บริษัท ศิลาสากล จํากัด ๘)บริษัท กวงถาวรกาช่าง จํากัด ๙)คุณอัญชนา หงรัตนากร
๑๐)บริษัท มีโชคกรุ๊บ จํากัด ๑๑)บริษัท เจ เอส อุตสาหกรรม จํากัด ๑๒)บริษัท ไทยซิลค์โปรดักส์ จํากัด
๓. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จํากัด
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียง จํากัด
๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ที่ทําการปกครองอําเภอแก้งสนามนาง
๒๐,๐๐๐ บาท
๗. ชมรมคนโนนสูง โดย นายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ์
๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ชมรมรักสุขภาพแดดไล่ โดย คุณกิตติมา ศิริรัตนาพาณิชย์
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. นิด้า รุ่น ๕ จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณพรศรี วราทิพย์
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณสุรีรัตน์ บูรณะบัญญัติ
๑๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน
๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท
 พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่
(โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ให้แก่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
สํานั ก งานธนารั ก ษ์ พี้น ที น ครราชสีมา : สํ า นั กงานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ จ้ ง ความประสงค์ข อที่ ดิ น
ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่ (โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ตามนโยบายการพัฒนา
และยกระดับระบบบริการสุขภาพ และจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเห็นควรอนุญาตให้สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใช้ที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ ๑๒๔ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา ตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะได้มอบ
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแก่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ ชัยวัฒน์ ทองไหม รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

๒๐
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และชมวีดิทัศน์
แนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วย
ความยินดียิ่ง
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ประธานในพิ ธีเ ปิ ดงานวั น แรงงานแห่ง ชาติ จั ง หวั ด นครราชสี มา ประจํ าปี 2558 ณ บริเ วณลานอนุ สาวรี ย์
ท้าวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา
- วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ประธานการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจร งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 3
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
- นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร
ตํารวจ พลเรือน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี
2558 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่หอประชุมตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อําเภอเมืองนครราชสีมา
- วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นายวิ นั ย วิ ทยานุ กูล รองผู้ ว่าราชการจังหวั ดนครราชสี มา พล.ต.ต. ฐากู ร นั ทธี ศรี ผู้ บังคั บการตํ ารวจภูธรจั งหวั ด
นครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอําเภอปากช่อง ได้นําเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนร้านค้ามอปลาย่าง ริมถนน
มิตรภาพ กม.79 - 85 หมู่ 12 บ้านเขาน้อย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง ที่ปลูกสร้างบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ริมอ่าง
เก็บน้ําลําตะคอง
-วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลโท ธวั ช สุ กปลั่ ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็ นประธานเปิ ดงาน
วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจําปี 2558 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2558 ณ
ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
- ในวันเดียวกัน นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวินัย
วิทยานุกูล นายบุญยืน คําหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางพบปะ
ประชาชน 16 ครอบครัวที่ยินยอมย้ายร้านค้าออกจากที่ดินราชพัสดุ บริเวณริมอ่างลําตะคอง มาทําการค้าขายใน
พื้นที่ที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ ริมถนนมิตรภาพ กม.65 บ้านคลองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
- วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตําบลลุ่งตะเคียน อําเภอห้วยแถลง เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง พร้อมประชุมมอบนโยบายแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอด้วย
- วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเวที
เผยแพร่ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน โดยมีนายประชา เตรัตน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ มาให้ความรู้ในเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ที่อาคารสุรพัฒน์ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วันที่ 15 พฤษภาคม นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 14
ตรวจติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ธ.จ.) พร้อมลงพื้นที่ติดตามผล
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลขามทะเลสอ
- วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) มรณภาพ ในเวลา
๑๑.๔๕ น. ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเปิดพินั ยกรรม หลวงพ่ อคู ณ บริ จาคร่ างให้ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒๑
- วันที่ 18 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม 200 เตียง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ เดิน-วิ่ง 2015 โอลิมปิกเดย์ ครั้งที่ 1 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่สนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
- วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าที่ถูกบุกรุก
ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาคารวิบูลย์ศักดิ์ ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2
- วันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์” พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ เตรียมความพร้อมประเทศไทยรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่โรงแรมสีมาธานี อําเภอเมืองนครราชสีมา
- วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายธงชัย
ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ภายใต้
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ที่บ้านกู่ หมู่ที่ 4 ตําบล
ตอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ เพื่อเยี่ยมชมผลงานความก้าวหน้าโครงการ
- วันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีมอบสรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลโท
ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นาย
ธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย วิทยานุกูล และนายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนชาวโคราชเข้าร่วมพิธีขอขมาและมอบ
สรี ร ะสั ง ขาร ให้ กั บ ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ สํ า หรั บ การเป็ น ครู ใ หญ่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ กั บ
นักศึกษาแพทย์ ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมทั้งหมดท่ามกลางคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาที่
มาร่วมไว้อาลัยนับแสนคน
- วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประชาคม
อาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุ
วัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมต.อุตสาหกรรม และนายธงชัย ลืออดุลย์
ร่วมประชุมการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร ครบ 15 วัน แห่งการมรณภาพของพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ
ปริสุทโธ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๘ พิธีสวดพระพุทธมนต์ เวลา 18.00 น. บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัด และวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. เวลา 06.30 น พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์
93 รูป ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- ในวันเดียวกัน ที่โรงแรมสบาย นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ให้ พนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น ได้ รู้ จักวิ นั ย และการรั กษาวิ นั ย เบื้ องต้ น หลั กการปฏิ บัติ ราชการ และระเบี ย บ
กฎหมายที่ควรรู้ในการปฏิบัติราชการ
- วันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ที่ดินราชพัสดุ (มอปลาย่าง) ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปาก
ช่อง โดยในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ จังหวัดนครราชสีมาจะจัดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทําความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่
ทั้งหมดกว่า 70 ไร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายไพโรจน์ เจือประทุม ตําแหน่งสรรพากรภาค ๙
ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
๒) นายประยุทธ พานิชนอก ตําแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย
ตําแหน่งเดิม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : เรื่องมอปลาย่าง มีการเชิญประชุมคณะทํางานที่มีอยู่ก่อน มีทิศทางจะให้เช่าแต่ก็ประเมินสถานการณ์
มาเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่มีปัญหามายาวนาน ต้องมาศึกษาย้อนหลัง ดูข้อกฎหมายด้วยตัวเอง มาเขียนแถลงการณ์
เตรียม แถลงข่าว สิ่งที่กังวลที่สุดคือขวัญและกําลังใจรวมทั้งความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปปฏิบัติการ
รื้อย้าย ถ้าเขา ไม่มั่นใจก็ล้ม ฉะนั้นต้องสร้างขวัญกําลังใจ ได้เซ็นต์ชื่อกํากับทุกแผ่นว่าจะรับผิดชอบคนเดียว วัน
ปล่อยแถวต้องการถ่ายวีดีโอให้สบายใจว่าผู้ว่าฯ รับผิดชอบ ขอบคุณทุกท่านที่ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ได้รับการดูแล
ใกล้ชิดจากหัวหน้าส่วนราชการ ตํารวจและทหาร สุดท้ายความสําเร็จทั้งหมดไม่ได้เกิดเพราะผู้ว่าฯ มีการสนับสนุน
มากมายจากประชาชน ทั้งข้าว น้ํา เจ้าหน้าที่รื้อย้ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ได้เห็น
ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารวมตัวช่วยกันแก้ปัญหาที่ สั่งสมมา เป็นภาพที่ประทับใจมากก่อนที่จะ
เกษียณอายุราชการ ส่วนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค ตํารวจ ทหาร ก็ผนึกกําลังแนบแน่น นี่คือสิ่งที่เป็นพลัง
นี่ คื อ ความสํ า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต้ อ งกราบขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า น การรื้ อ บ้ า นคนไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งสนุ ก เราไม่ อ ยากทํ า แต่
จําเป็นต้องทําตามหน้าที่ ขณะนี้แบ่งงานเป็น ๓ กลุ่ม คือ งานรื้อย้ายยังไม่เสร็จ ยังเหลืออีกประมาณ ๑๐ กว่าหลัง
เพราะเงื่อนไขประกาศให้ครบ ๓๐ วัน เมื่อครบกําหนดก็ต้องดําเนินการทันที ๒. กลุ่มอพยพไปแปลงอพยพ ๔๐
กว่า ราย ขณะนี้ กําลั งมุ งหลัง คาให้ทั้งหมด ใช้เ งินประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็ นเงินบริ จาคทั้งสิ้น เพราะไม่ มี
งบประมาณ งบประมาณนํามาขยายเขตไฟฟ้าล้านกว่าบาท และให้ทางหลวงชนบทไปปรับพื้นที่ใช้เงินหกแสนกว่าบาท
ให้ กรมทรั พยากรไปน้ํ า ขุ ด บ่อบาดาลสองแสนกว่ า บาท รวมเฉพาะปรั บพื้น ที่ ประมาณหนึ่ ง ล้ า นแปดแสนบาท
มุงหลักคาตึกก็ต้องใช้เงินอีกล้านกว่าบาท รื้อย้ายก็ต้องใช้เงิน นี่คือการนําคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในที่ที่เตรียมไว้ให้ได้
และทําให้ดี ต่อไปก็จะคุยกับทางขนส่งในการให้เป็นจุดแวะจอดรถ เป็นศูนย์ของฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้
บ้านมา ๓๐ หลัง หลังหนึ่งให้งบประมาณมาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท พื้นที่รองรับจะทําให้ดีเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ของเขา พื้นที่ที่ได้คืนแบ่งเป็น ๓ แผนงาน ๑.งานรื้อย้ายก็ต้องทําต่อไป ๒. แปลงรองรับต้องทําให้ดี ให้เขามี
อนาคต มีความรู้สึกที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี ๓.พื้นที่ที่ได้คืนมา ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ มีคนแนะนําว่าขอแค่ให้ตัดแต่ง
ความสูงของต้นไม้ เพื่อไม่ให้บดบังทิวทัศน์ ส่วนไม้ยืนต้น ให้เลาะกิ่งด้านล่าง และคงลําต้นไว้เพื่อมองเห็นทิวทัศน์ที่
สวยงามของลําตะคอง ขอขอบคุณทุกท่าน เราจะทําต่อและทําให้ดีที่สุดในเรื่องมอปลาย่าง และขอให้ช่วยชี้แจง
ด้วยว่าเราไม่ได้อยากทําเลยการรื้อบ้านคน เพราะเป็นสิ่งที่สะเทือนใจ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มรณภาพ เราไม่ทราบมาก่อนว่ามีพินัยกรรม พินัยกรรมของหลวงพ่อเขียนไว้
ชัดเจนมาก แต่ก็มีปัญหาคนไม่เห็นด้วย มีความเห็นหลากหลาย แตกต่าง แต่สุดท้ายก็เข้าใจ เราไม่สามารถตัดสินใจ
เป็นอื่นไปได้นอกจากทําตามพิ นัยกรรมของหลวงพ่ อ มีการเผยแพร่วีดีโอของหลวงพ่อที่สั่งความบัน ทึกเทปไว้
จังหวัดได้จัดรถนําประชาชนไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่ขอนแก่นโดยช่วงแรก วันละ ๕ – ๑๐ คัน และจะมีการ
ทําบุญครบ ๑๕ วัน ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และทําพิธีตักบาตรหน้า ย่าโมในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
และมีการสวดมนต์เย็นที่วัดบ้านไร่ทุกวันจนครบ ๑๐๐ วัน
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๓
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้ค้นพบพระพุทธรูปชื่อว่า
“พระชัยเมืองนครราชสีมา” ซึ่งไม่มีใครทราบมาก่อนว่ามีพระชัยเมืองนครราชสีมา พระชัยเมืองฯ มีมาตั้งแต่สมัย
สมเด็จพระนเรศวร ในปี ๒๔๓๒ มีการถวายพระชัยเมืองให้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อคราวมาตรวจ
ราชการที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วนําพระชัยเมืององค์นี้ไปเก็บไว้ที่ห้องกลาง กระทรวงมหาดไทย ตอนหลังได้มี
การมอบให้กรมศิลปากรเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระชัยเมืองเป็นพระ ๑ ใน ๙ องค์ที่กระทรวงวัฒนธรรม
อัญเชิญในพิธีสําคัญของทางราชการหรือของบ้านเมือง โดยเฉพาะในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ จะเป็น ๑ ใน ๙ องค์
ที่อัญเชิญมาให้ประชาชนสรงน้ําได้กราบไหว้ในช่วงเทศกาลสําคัญ เราจะจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมาเป็น
พระพุทธรูปประจําจังหวัดนครราชสีมา เป็นพระบูชาขนาด ๙ นิ้ว และพระเครื่อง กริ่งพระชัย ชุดทองคํา ชุดเงิน
ชุดนวะ (อย่างละ ๒ องค์ จะดําเนินการหล่อภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ อยากจะให้ประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยัง
ทุกส่วนราชการอยากให้อําเภอ ส่วนราชการต่าง ๆ และท้องถิ่น ได้บูชาไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาเพื่อทําพิธีต่าง ๆ สําหรับ
พระบูชา ๙ นิ้ว มีทั้งหมด ๙๙๙ องค์ ๆ สําหรับเนื้อทองคํา ประกอบด้วย เนื้อทองคํา เนื้อเงิน เนื้อนวะ อย่างละ ๒
องค์ เนื้อสั มฤทธิ์ และเนื้อทองทิพย์อย่า งละ ๑ องค์ บรรจุในกล่องสวยงาม ทําเพี ยง ๙๙ ชุด เลขมงคลชุดละ
๑๙๙,๙๙๙ บาท ชุด ทองคําทั่วไปชุดละ ๑๔๙,๙๙๙ บาท เงินจากการจําหน่ายจะนําไปสมทบก่อสร้ างอาคาร
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จึงฝากบอกบุญไปยังผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร ครบ 15 วัน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพิธีและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมพิธีกันมาก ๆ เพื่อรําลึกถึงคุณูปการที่
หลวงพ่อคูณได้สร้างไว้แก่ชาวโคราช
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม :

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จะเสด็จมาทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ
“วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจําปี ๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะ
เสด็จมาทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจําปี ๒๕๕๘ ใน
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึงกองบิน ๑ เวลาประมาณ ๑๕.๔๕ น. การแต่งกาย
ชุดปกติขาว
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๔
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทน
พระองค์เป็นประธานเปิดป้ายชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ” โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ตําบลหนอง
น้ําแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานเปิดป้ายชื่อ “อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระพาหนะถึงโรงเรียนมัธยมวชิรา
ลงกรณวราราม ในเวลา ๑๔.๐๐ น. การแต่งกายชุดปกติขาว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ พิธีบําเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร (ในโอกาสมรณภาพครบ ๑๕ วัน)
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดกําหนดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร ในโอกาสมรณภาพครบ
๑๕ วัน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการฉายวีดิทัศน์พินัยกรรม ฉายวีดิทัศน์ประมวลภาพการมรณภาพตั้งแต่วันแรกถึง
วันมอบสรีระสังขาร พิธีสวดพระพุทธมนต์
ยอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล มีผู้บริจาคทั้งสิ้น ๓๗๗ ราย เป็นเงิน
๑,๘๗๒,๒๓๘ บาท ซึ่งในเบื้องต้นทางจังหวัดได้ส่งเงินไปยังส่วนกลางแล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจะดําเนินการส่ง
ส่วนที่เหลือตามไปอีก
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภาพรวม ๒๗,๑๙๑.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๑,๒๐๖.๙๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๙ (ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายเบิกจ่าย ๗๖%)
แยกเป็น งบลงทุน ๘,๑๕๒.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๘๐๖.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๖
(ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายเบิกจ่าย ๗๓%)
- งบประมาณจังหวัด ภาพรวม ๒๖๕,๙๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๗.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖๒.๙๓ งบลงทุน ๒๐๒.๖๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑๖.๗๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๐
- งบประมาณกลุ่มจังหวัด ภาพรวม ๒๙๒.๔๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕๕.๖๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๓.๒๒ งบลงทุน ๑๙๗.๑๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๕.๗๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๕
- งบประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลื่อมปี ๕,๑๙๑.๔๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๕๕๔.๙๔๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๘
สถานะเบิกจ่ายของจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ดี งบลงทุนอยู่ในลําดับที่ ๗ ของประเทศ
ภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๘

๒๕
นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : การเบิกจ่ายงบลงทุนยังต่ํากว่าเป้าหมาย ต้องรีบ
เร่งรัดการเบิกจ่ายมากกว่านี้ รัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องการเบิกจ่าย หากหน่วยงานไหนล่าช้าก็อาจจะตัดงบออกไป
จึงอย่าถือปฏิบัติตามปกติ ขอให้ใช้ความรวดเร็ว ถึงกําหนดเบิกจ่ายแล้วก็ขอให้เร่งรัดเบิกตามระเบียบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนโครงการชลประทานนครราชสีมา :
ขณะนี้สถานการณ์น้ําของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ในจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งสิ้น ๔๑๑ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณความจุเทียบกับ ๑๐๐% คือ ๑,๑๗๔ ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบันมี น้ํ าอยู่ ๓๕% ขณะนี้สถานการณ์ เ ริ่มเข้ า สู่ฤ ดูฝน ตั้ งแต่ วัน ศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คาดว่ า
สถานการณ์อ่างเก็บน้ําต่าง ๆ จะดีขึ้นเพราะเริ่มจะมีฝนตกในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ํา ก็จะมีน้ําลงอ่างเพิ่มเติม แต่จะ
มีมากน้อยอย่างไรต้องเฝ้าติดตามกันอีกทีว่าน้ําต้นทุนสําหรับจะใช้ในฤดูแล้งปีนี้จะมีแค่ไหน แต่ทั้งนี้ ส่วนราชการ
หากมีโอกาสแจ้งเตือนได้ก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บกักน้ําจากฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนปีนี้ให้ได้มากที่สุด
เพื่อความไม่ประมาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
(วีดิทัศน์) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ดํ า เนิ น โครงการสร้ า งรายได้ แ ละพั ฒ นาการเกษตรแก่ ชุ ม ชนเพื่ อ บรรเทาปั ญ หาภั ย แล้ ง ร่ ว มกั บ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม มีหลักการให้ชุมชนในพื้นที่เกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง
กําหนดกิจกรรมความต้องการและบริหารจัดการกิจกรรมโครงการด้วยตนเอง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นจากภั ย แล้ ง ในระยะยาว โดยให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทําหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรเกษตรในชุมชน ในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในวงเงิน ไม่ เ กิน ๑ ล้า นบาท/ตํ าบล จั งหวั ดนครราชสีมา ได้ ดํา เนิ น งานโครงการสร้ า งรายได้แ ละ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ๓๒ อําเภอ ๒๕๐ ตําบล จํานวน ๕๗๐ โครงการ
จํานวนเงิน ๒๔๙,๑๗๓,๘๘๓ บาท
ลักษณะกิจกรรม ได้แก่
๑. การจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรแก่ชุมชน จํานวน ๓๓๓ โครงการ
๒. การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อการสร้างรายได้ในฤดูแล้ง
จํานวน ๒๓ โครงการ
๓. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จํานวน ๒๒๑ โครงการ
๔. การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร จํานวน ๓ โครงการ
ผลการดําเนินงานจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
โอนเงิ น ให้ ศู น ย์ บริ การและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจํ า ตํ า บล (ศบกต.) ครบ ๒๕๐ ตํ า บล เป็ น เงิ น
๒๔๙,๑๗๓,๘๘๓ บาท ซึ่งกลุ่มองค์กรเกษตรกรต้องดําเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
จากการดําเนินโครงการฯ ทําให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ๖๖๐,๐๐๐
บาท/ตําบล คิดเป็นแรงงาน ๒,๒๐๐ แรง/ตําบล เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชนไม่น้อยกว่า

๒๖
๙๐๐,๐๐๐ บาท ตําบล ทําให้เกิดความรัก ความสามัคคีจากการดําเนินกิจกรรมร่วมกันของชุมชน รวมทั้งเป็นการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตร มีการเตรียมพร้อมรับปัญหาภัยแล้งในระยะยาวต่อไป
นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : เป็นผลงานที่รัฐบาลให้ทําในฤดูแล้ง เป็นเรื่องความ
ต้องการของประชาชน เพราะประชาชนเสนอโครงการขึ้นมา มีการประชาคม ที่สําคัญคือให้ใช้แรงงานเป็นหลัก
งบประมาณตํ า บลละ ๑ ล้ า นบาท จะได้ ผลงาน ได้ เ งิ น ค่ า จ้ า งและได้ แ รงงาน ฝากเกษตรจั ง หวั ด และ ธกส.
เงินภัยแล้งที่ได้มา ๔๖๙ ล้านบาท ตั้งแต่ ๒๕๕๖ ขอให้ไปเร่งรัดให้ถึงมือชาวบ้านโดยเร็ว
ประธาน : หนังสือพิมพ์มติชนลงข่าววันนี้ว่า โคราชมีการทุจริตการจ่ายเงินไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท บอกว่ากํานัน
ผู้ใหญ่บ้านไปเก็บเงินจากชาวบ้านรายละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท จากการจ่ายเงินไร่ละ ๑,๐๐๐ โดยเก็บเป็นค่าสํารวจ
บางรายบอกให้ไปเขียนจํานวนเพิ่มจากความเป็นจริง ฝากนายอําเภอและทางเกษตรไปตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การดําเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนมหาวิทยาลัยโลยีสุรนารี : ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ดําเนินโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
๑. จัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาที่สนับสนุนการยกระดับการศึกษา
๒. สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูล
นักเรียนและครูในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกําหนดนโยบายการศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
๓. เชื่อมโยงกลไกและนําข้อมูลนําสู่การจัดการศึกษาให้กับคนในพื้นที่รับทราบ
โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก คือ
๑. ประชาสัมพันธ์ความสําคัญในการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาให้กับคนในพื้นที่รับทราบ
๒. เชื่อมโยงเครือข่าย ๕ ภาคี (อบจ./จังหวัด, เครือข่ายครู, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา,
ภาคประชาสังคม, เอกชน, มหาวิทยาลัย) เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งสมัชชาการศึกษา
๓. เขื่อมโยงกลไกลและข้อมูลเพื่อนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทํา โดยการดําเนินงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน การส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับหน่วยงานภายใน
จังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเทคโนธานี มทส. จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อยกระดับการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้น มทส. ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ และ อบจ. เพื่อระดม
ความคิดเห็น โดยจะมีหนังสือเรียนเชิญไปยังหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อระดมความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนา
การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และแนวทางการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ - การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจําปี ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันคล้ายวัน
ประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
(ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๗) ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลของโลก จังหวัด
นครราชสีมาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์

๒๗
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – วันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียน การจัดนิทรรศการ
พุทธประวัติ กําหนดเปิดงานในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย การ
ปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียน การจัดนิทรรศการพุทธประวัติ กําหนดเปิดงานในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดสะแก ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การแต่งกายชุดสีขาว
ที่ประชุม : รับทราบ
- โครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดใหม่อินทราราม ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ ปัญหาการจมน้ําเสียชีวิตในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : การตกน้ํา จมน้ําเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สําคัญของเด็ก
ทั่วโลก ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําประมาณ ๑๓๕,๕๘๕ คน เฉลี่ยวันละ
๔๐๐ คน เด็ กที่ เ สี ยชี วิต จากการตกน้ํ า จมน้ํ า เกิด ขึ้ น ในประเทศที่ มีรายได้ ต่ํ า หรื อปานกลาง ในประเทศไทย
การตกน้ํา จมน้ําเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ซึ่งสูงมากกว่าสาเหตุการเสียชีวิต
จากสาเหตุอื่น ๆ ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ มากกว่าอุบัติเหตุจราจร ๖ เท่า มากกว่าไข้เลือดออก ๒๔ เท่า ในแต่
ละปีมีเด็กไทยเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําเกือบ ๑,๕๐๐ คน หรือเฉลี่ยวันละ ๔ คน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรจํานวนมาก มี
พื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ทั้งหมด มีแหล่งน้ําทั้งตามธรรมชาติและแหล่งน้ําที่ขุดขึ้นเพื่อ
การเกษตรเป็นจํานวนมาก ในแต่ละปีจะมีปัญหาการจมน้ําเสียชีวิตในเด็กเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ โดยเฉพาะ
เด็กอายุ ๐-๑๕ ปี แหล่งน้ําตามธรรมชาติที่อยู่และแหล่งน้ําใกล้บ้าน และพบว่าการเสียชีวิตเป็นกลุ่ม ๆ ทั้งนี้ เป็น
เพราะเด็กขาดทักษะการลอยตัวในน้ําและขาดทักษะการช่วยเหลือเพื่อนเวลาที่พบเห็นการจมน้ํา เวลาเห็นเพื่อน
จมก็ จ ะลงไปช่ ว ยกั น ทํ า ให้ เ สี ย ชี วิ ต เป็ น กลุ่ ม เกิ ด บ่ อ ยช่ ว งหน้ า ร้ อ น ปิ ด เทอม ในเดื อ นเมษายน-พฤษภาคม
จะเสียชีวิตสูงสุด เฉพาะปีนี้จังหวัดนครราชสีมามีเด็กจมน้ําเสียชีวิตแล้ว ๑๗ ราย
เป็น KPI ของกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะให้คนมีอายุยืนถึง ๘๐ ปี การป้องกันเด็ก
จมน้ําต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนต้องช่วยกันเฝ้าระวัง กิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการ คือ
-อบรมทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ํา รวมทั้งการช่วยผู้อื่นอย่างปลอดภัย การอบรม
การปฐมพยาบาลผู้จมน้ํา โดยการจัดอบรมหลักสูตรการว่ายน้ําเอาชีวิตรอดแก่บุคลากรแบบสหวิชาชีพ อําเภอละ
๕ คน ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ท้องถิ่น อปพร. ครูพละศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสร้างวิทยากร
ครู ก. ให้มีทุกอําเภอ เน้นการลอยตัว ตะโกน โยน ยื่น และ CPR ครบทั้ง ๓๒ อําเภอ เพื่อให้สามารถกลับไปอบรม
ในตําบลหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบให้ครบทุกตําบล
-การจัดอบรมเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี ในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงสูงให้มีทักษะการลอยตัว การ
ตะโกนเมื่อพบคนจมน้ํา การโยนวัสดุสิ่งของเพื่อพยุงตัว และการยื่นไม้ เชือก เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ํา แทนที่การ
กระโดดลงไปช่วยเหลือกันในน้ํา ป้องกันเด็กเสียชีวิตพร้อมกันเป็นกลุ่ม จัดทําโรงเรียนนําร่องอําเภอละ ๑ ตําบล
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
-จัดการแหล่งน้ําเสี่ยงในพื้นที่ โดยมีป้ายเตือน มีแกลลอนเปล่า ขวดเปล่า ลูกมะพร้าวคู่
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็กจมน้ําได้ทันเวลารวดเร็ว จํานวน ๒๒๐ แหล่ง โดยกลุ่ม อสม./จิตอาสา/มูลนิธิ/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งการจัดให้มีเสื้อชูชีพในการลงเล่นน้ําในเด็กเล็กของโรงเรียนต่าง ๆ ให้ไปสู่การปฏิบัติที่
แท้จริง โดยขอให้ทําหนังสือซักซ้อมไปยังนายอําเภอให้ไปแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นทุกอําเภอ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

๒๘
เด็กจมน้ํา โดยร่วมกับโรงพยาบาลประจําอําเภอ อบต.ทุกแห่ง เพื่อสื่อไปในการหาวิธีการไม่ให้เด็กจมน้ํา สํารวจ
แหล่งน้ําต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายกับเด็ก
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา
- การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล)
งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
๖.๒ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙
- เปลี่ยนเลขที่ศูนย์สุขภาพจิตให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ
๖.๓ สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๗ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจและแผนการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
๖.๘ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : การจัดงาน Olympic Day ๒๐๑๔ เดิน-วิ่ง
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ มารี ในวั น เสาร์ ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ณ สนามกี ฬ า ๘๐ พรรษา จั ง หวั ด นครราชสี มา เวลา ๐๖.๐๐ น.
วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ
๑. เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิคสากล
๓. การรําลึกถึงกําเนิดกีฬาโอลิมปิคสมัยใหม่
๔. เป็นการส่งเสริมการออกกําลังกาย
โดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรม ๖๐,๐๐๐ คน เพื่อให้ตัวเลขสอดคล้องกับ ๖๐ พรรษา โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้เสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์โอลิมปิคเดย์ และรับเหรียญที่ระลึกปลุกเสกโดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และ
พระเกจิอาจารย์ดัง

๒๙
กิโลเมตร

เส้นทางการเดิน-วิ่ง กําหนดไว้ ๒ ระยะทาง คือ เดิน ระยะทาง ๔ กิโลเมตร และวิ่ง ระยะทาง ๑๐.๕

ด้านการเตรียมความพร้อม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุม
เตรียมความพร้อมการจัดงานเดินวิ่งเนื่องในวันโอลิมปิกเดย์ ๒๐๑๔ และการสํารวจสถานที่จัด
กิจกรรม เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ และจะมีการ
ประชุมครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อหาข้อสรุปในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
- คณะกรรมการโอลิมปิค ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร ๐-๒๒๘๑-๑๐๑๖ , ๐-๒๒๘๒-๒๕๔๒
- สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย โทร. ๐-๒๒๘๐-๗๖๖๗ , ๐-๒๖๒๘-๘๓๖๑
- และสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๙๓๒๑๐๙, ๐๔๔-๙๓๒๑๑๐
ประธาน : ขอให้วางแผนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๖๐,๐๐๐ คน ว่าจากที่ไหน อย่างไร เพื่อความชัดจนในทาง
ปฏิบัติ แล้วสื่อไปยังคณะทํางานต่าง ๆ ว่าจํานวน ๖๐,๐๐๐ คน ได้มีการบริหารจัดการอย่างไร
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ปีนี้ จะมีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎราชกุ มาร จะเป็ น องค์ ประธานในการปั่ นจั กรยานเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
กรุงเทพระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร ต่างจังหวัดให้แต่ละจังหวัดไปพิจารณา โดยเริ่มจากศูนย์ราชการ คือ ศาลากลาง
จังหวัด แล้วให้ระยะทางสอดคล้องคือให้กลับมาถึงที่จุดเริ่มต้น เมื่อสมเด็จพระบรมฯ ทรงปั่นจักรยานกลับมาถึง
จุดเริ่มต้ นก็จะมี พิธีการต่ อ โดยจัดในวัน ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีเสื้อพระราชทาน ๑,๐๐๐ ตั ว และเข็มกลั ด
พระราชทาน ๑,๐๐๐ ชิ้น น้ําดื่ม ๑,๐๐๐ ขวด สําหรับผู้เข้าร่วม ๑,๐๐๐ คนแรก ส่วนคนที่มาเกินจากนี้ก็ให้ใช้เสื้อ
สีฟ้า โดยสํานักงานจังหวัดจะจัดทําเส้นทางจักรยาน คือ ปั่นออกจากศาลากลางจังหวัด อ้อมหน้าย่าโม ออกไปถึง
สนามกีฬากลางของเทศบาล ผ่านไปทางสวนหม่อน ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วขี่กลับมาตามเส้นทางเดิม
เลี้ยวตรงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เข้าถนนประจักษ์ กลับมาที่หน้าศาลากลาง มารอพิธีการจากส่วนกลาง ผู้มาร่วมงาน
ให้หลากหลายกลุ่มมากที่สุด อาจเป็นกลุ่มมูลนิธิต่าง ๆ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มชาวไร่อ้อย เป็นต้น และจักรยานก็จะไม่
จํากัดรูปแบบ อาจเป็นจักรยานที่ขี่ไปตลาดก็ได้
พลเอก ดาวพงษ์ รัต นสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มา
มอบนโยบายการแก้ ไขปั ญหาการบุ กรุ กป่ าที่ ถู กบุ กรุ กปลู กยางพาราในพื้ นที่ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ เราต้ อ ง
ดําเนินการแก้ไขผู้ปลูกยางพาราที่รุกเข้าไปในเขตป่าสงวนในพื้นที่โคราชประมาณ ๕๐๐ ไร่ โดยให้แต่ละจังหวัด
เขี ย นแผนงบประมาณเข้ า ไป ฝากสํ า นั กงาน ทสจ. ในเรื่ องนี้ ด้ ว ยขอให้ เ ร่ ง เขี ย นแผนงบประมาณแล้ วส่ ง ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด วัน เวลา กําลังคน จะมาจากที่ไหน ทหาร ตํารวจ ต้องสอดคล้องกับทางกองทัพ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เราจะระดมทุกส่วนราชการไปทํา Big Cleaning
Day ที่มอปลาย่าง ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ไปทําแผนว่าจะนําคนที่ไหนไป รถบรรทุกเล็ก แหล่งทิ้งขยะ
อาจขอกําลังจากทหาร อส. อปพร. เครื่องมือ เครื่องจักร อาหาร น้ํา ให้จัดเตรียม ให้เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น.
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยขณะนี้ได้เกิดกรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
สมยอมราคา (ฮั้วประมูล) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องใน
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการสมยอมราคา กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือความผิดอื่นใดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นจํานวนมาก เพื่อให้การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในลักษณะดังกล่าว
ให้ ได้ ผลและมี ประสิ ทธิ ภาพ สํ านั กงาน ป.ป.ช. ประจํ า จัง หวั ดนครราชสี มา จึ งได้ จัด ตั้ง ศูน ย์รับเรื่องร้ องเรี ย น
เกี่ยวกับการกระทําความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ณ สํานักงาน

๓๐
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๙๔๙/๒๒-๒๓ ถนนสุรนารายณ์ ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๒๔๘๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๔๔๓๗-๒๔๘๙
ประธาน : ฝากท้องถิ่นจังหวัดทําหนังสือย้ําเตือนไปยังหน่วยงานท้องถิ่นอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน :
การประชุมเป็นการหาข่าว เป็นการสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนข้อมูลหน้าที่การงาน มี
ความเห็นใจซึ่งกันและกัน วันที่ไปรื้อมอปลาย่างหากเกิดเหตุการณ์เลือดตกยางออกอาจต้องได้ย้ายอย่างแน่นอน
แต่ในการรับราชการให้เรามั่นใจว่าถึงจะมีภัยคุกคามแต่หากเรามีสุจริตเป็นที่ตั้งสุดท้ายจะปลอดภัย การทํางานก็
ขอให้ทุกท่านขยันขันแข็ง เรื่องการเบิกจ่ายก็ขอให้เร่งเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น
เรื่องค้างคาฝากทางปฏิรูปที่ดินจังหวัดเรื่องการจัดแปลงให้ผู้ยากไร้ที่อพยพออกจากผืนป่าจํานวน
๓๙ ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ที่วัดบ่อลิง อําเภอครบุรี ส่วนเรื่องค้างคาเดิมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว คือ เรื่องพื้นที่มอปลา
ย่าง เรื่องการนําน้ําจากเขื่อนลําแชะมาผลิตประปา เรื่องแนวเขตบ้านเกาะกับจอหอ การซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
ศาลากลางจังหวัด การปรับปรุงหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน และ
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับการจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมาเป็นพระประจําจังหวัด รายได้เพื่อร่วม
สมทบการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๕ ก็ให้เป็นไปกําลังตามศรัทธา และหากได้ทํางานอะไรที่
เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลหน่วยงานของท่าน ช่วยรวบรวมให้ที เพื่อจะดูว่าได้ทําอะไรไปบ้าง ทําให้คนเสียโอกาส
หรือทําให้โอกาสต่าง ๆ ดีขึ้น ขอรวบรวมทุกเรื่อง เชื่อว่าได้ใช้ทุกําลังความคิด กําลังร่างกายในการทํางาน
ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเรื่องแผนระยะยาวสําหรับในอนาคตอีก ๑๐ ปีข้างหน้า แผนระยะ
ยาวของโคราชต้องการอะไร ขอให้ช่วยกันระดมสมอง เป็นแผนใหญ่ไว้ เมื่อคนใหม่มาก็จะดูเป็นจุดเริ่มต้นในการ
วางแผนพัฒนา
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

