รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม 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

นายสมบัติ

ไตรศักดิ์

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๙

นายวันชัย

จันทร์พร

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายวีระพล

ปักคําไทย

แทน ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๑

นายอนุรักษ์

บุญยัง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๒

นายสาธิต

ศิริสวัสดิ์

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๓

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๔

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๕

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๖

นายนรินทร์

ทรงนิพิฐกุล

นายอําเภอพิมาย
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๑๗

นายวัชรินทร์

รุ่งโรจน์

นายอําเภอโนนสูง

๑๘

นายเธียรชัย

อัจฉริยพันธุ์

นายอําเภอบัวใหญ่

๑๙

นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

๒๐

นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๑

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๒

นายกําพล

สิริรัตตนนท์

นายอําเภอโชคชัย

๒๓

นายสุพจน์

แสนมี

แทน นายอําเภอครบุรี

๒๔

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๕

นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๖

นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๗

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอชุมพวง

๒๘

นายเพียรศักดิ์

ประภากร

นายอําเภอประทาย

๒๙

นายทศพล1

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๐

นายชาตรี

ให้กระโทก

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๑

นายชูกมล

แขศิริวรรณ

แทน นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๒

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

แทน นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๓

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๔

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๕

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

แทน นายอําเภอโนนแดง

๓๖

นางนภาภรณ์

ดวงสว่าง

แทน นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๗

นายธรรมธรรศ

ทองสําโรง

แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๘

นายทวีศิลป์

เสนามา

แทน นายอําเภอเทพารักษ์

๓๙

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอเมืองยาง
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๔๐

นายชัยวัฒน์

เหล็กจันอัด

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๑

นายณัชวันก์

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอพระทองคํา

๔๒

นายประเวช

วรรณวิสิทธิ์

นายอําเภอสีดา

๔๓

นายวีระศิลป์

ทินราช

แทน นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔

นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๕

นายไชยโย

มะลิผล

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๖

นายพรเทพ

พูลเทียบรัตน์

แทน อัยการจังหวัดพิมาย

๔๗

นายกมล

เหลืองสะอาด

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๘

นายกฤษฎา

กนกวัฒนยศ

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๔๙

นายณภัทรชนน์

ผลศรัทธา

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๐

นางสาวจันทร์จิรา

หวังวรวัฒนากุล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๑

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๒

นายพชรวิเชียร

สมจิตร

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๓

นางสุดารัตน์

ภู่พันธุ์

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๔

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
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๕๕

นางเสาวนีย์

ลิ้มชัยวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๖

นายสุรทิน

เถาว์ทิพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๗

นายเฉลิมชัย

บัวจันอัด

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๘

นายนุชิน

วงศ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๕๙

นายบุญเลิศ

คงหอม

ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

๖๐

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖๑

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๒

พ.ต.อ.วิวัฒน์

สีลาเทพ

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๓

พ.ต.ท ประสิทธิ์

สมใจประสงค์

แทน ผู้บังคับตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๔

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๕

พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๖

พ.ต.อ. ภัทรพล

เล่าเปี่ยม

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๗

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๘

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๖๙

พ.ต.อ. บรรพต

มุ่งขอบกลาง

ผกก.สภ.โชคชัย

๗๐

พ.ต.อ.ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๑

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๒

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๗๓

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๔

พ.ต.อ. ประสงค์

อุทัยศรี

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๕

พ.ต.อ. โสภณ

รัตนสมัย

ผกก.สภ.คง

๗๖

พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.สูงเนิน
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๗๗

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๘

พ.ต.อ. พูนศักดิ์

ชาติเพชร

แทน ผกก.สภ.พิมาย

๗๙

พ.ต.ท. พิชิต

มีแสง

แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๐

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๑

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๒

พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๓

พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๔

พ.ต.ท. ภักดี

ศรีทรัพย์

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๕

พ.ต.ท. ยงยุทธ์

แขจอหอ

แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๖

พ.ต.ท. ศิลปกร

ศรีมั่งดี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๘๗

พ.ต.ท. นิติพงษ์

ติวาชัยวิรัตน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๘๘

พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๘๙

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พนประทีป

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๐

พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๑

พ.ต.ท. ควรคิด

ชวนจิต

แทน ผกก.สภ.สีดา

๙๒

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๓

พ.ต.ท. วรวุฒิ

เล็กสุนทร

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๔

ร.ต.ต. ชัยณรงค์

บุญมั่น

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๙๕

พ.ต.ต. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๙๖

พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

กระทรวงอุตสาหกรรม
๙๗

นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๙๘

นางสาวณัฎฐนันท์

ศรีประเสริฐ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
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๙๙

นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต ๖ นครราชสีมา

๑๐๐ นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๑ นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

๑๐๒ นายแพทย์ ชัยวัฒน์

ทองไหม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๓ นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๔ นางปาริชาติ

แสงสุวรรณ

แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๐๕ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๐๖ นางกนกพร

มงคลแท้

แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๐๗ นางอรสา

ลัดขุนทด

แทน ผอ.สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๐๘ นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙

๑๐๙ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๐ นางเรณู

เนินทอง

แทน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

๑๑๑ นางสาวสุดา

จุลเสภา

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๒ ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

๑๑๓ นายกิตติ

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๑๔ รศ.ดร. ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๕ ผศ.วิชยุทธ

จันทะรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๑๖ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๑๗ นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๑๘ นางสาวกนกกร

จามร

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

๑๑๙ นายประกิจ

พุ่มพฤกษ์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

๑๒๐ นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๒๑ นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๒๒ นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕

๑๒๓ นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖

๑๒๔ นางสมทรง

กิจจาชาญชัยกุล

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๕ นายปราโมทย์

กลีบทอง

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๖ นางนันทกา

ผดุงสันต์

รก.ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๒๗ นายสนั่น

มูลสาร

แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๒๘ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๒๙ นางศกุนตลา

ทางนอก

แทน ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๐ นางนันทิยา

บุศย์ปรีชา

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๑ นายชนุตร์

พัฒนโพธิ์วัชร์

ผอ.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๒ นาย ส.จิระศักดิ์

คชินทร์

ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๓ นายสมควร

คชินทร์

ผอ.โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๓๔ นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓๕ นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
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๑๓๖ นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๓๗ นายชยุติ

มุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๓๘ นายเริงศักดิ์

ใจสําราญ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๓๙ นายวิทูร

นรารัตน์

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๐ นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๒ นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๓

นางสาวภัคพิศุทธิ์

คลังกูล

แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๔

นางสาวกมลพันธ์

ประเสริฐ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๕

นางวาสนา

นาคดิลก

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๔๖

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๗

นายสมชาติ

จอมอุยมะดัน

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๘

นางวาสนา

นาคดิลก

แทน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๔๙

นางชลิตา

อาภาทิพยานุกูล

แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๐

นายบัญชา

ยินดี

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๑

นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๒

นายมนตรี

เยี่ยมสูงเนิน

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓

นางสาววาสนา

เนียมสูงเนิน

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔

นายจิรวัฒน์

บุญแช่มชู

ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๕

นายสุบรรณ

บุตรศรีภูมิ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖

นายชํานาญ

กลิ่นจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗

ว่าที่ ร.ท. สมพร

กุลบุญ

ประมงจังหวัดนครราชสีมา
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๑๕๘

นายเจริญ

อุดมการ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๕๙

นายชิตชนก

สมประเสริฐ

ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘

๑๖๐

นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๑

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๖๒

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๓

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๔

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จ.นม.

๑๖๕

นายพิชัย

กมลมุนีรัตน์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๖๖

นายเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๖๗

นายสุภณ

พันชนะ

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๑๖๘

นายเดชา

อยู่ภักดี

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๖๙

นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๐

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๑

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๒

นายฐิติวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๓

นายสมพร

รชตเจริญ

ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๗๔

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๗๕

นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๖

นางอิศราภรณ์

นัยกุณา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕

๑๗๗

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๗๘

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
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๑๗๙

นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

๑๘๐

นายสุภณ

พันชนะ

แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔
นครราชสีมา

๑๘๑

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๒

นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

กระทรวงการคลัง
๑๘๓

นางสาวขวัญใจ

พรานุสร

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๔

นางณิชมาศ

สมางชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๕

นายนพวัชร์

อิตวรรณาพัฒน์

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๖

นางสุวรรณา

มีทอง

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๘๗

นายไพโรจน์

เจือประทุม

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๘๘

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๘๙

นางพรรณอร

ประยงค์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๐

นายสมปอง

ไชยโย

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๑

นางสาวพัสกร

ศิรเวชน์

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๒

นายชาติชาย

ยุวชิต

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๓

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๔

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา 1

๑๙๕

นายสุรเชษฐ

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๙๖

ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์

แก้วลา

แทน ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๙๗

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา
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๑๙๘

นายจักรี

สิงคเสลิต

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๙

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๐๐

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๑

นางสาวพรทิพย์

สมวงศ์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๒

นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

ถิรชัยพาณิชย์

แทน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
นครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๓

นางธนพร

กระทรวงพลังงาน
๒๐๔

นางศิริกุล

เทศเวช

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๕

นายภานุ

สุวิชาเชิดชู

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา (กฟผ.)

กระทรวงกลาโหม
๒๐๖

พันเอก อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗

พันโท ธนา

ธนาสูรย์

แทน สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘

นายเศรษฐวิทย์

ทะคง

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๐๙

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๐

นางอนงค์นาฏ

คุณวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๑

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา
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๒๑๒

นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๓

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๔

นางธมลพรรณ

แก้วขาว

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๕

นายแข่งขัน

สีตะธนี

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

๒๑๖

นางสาวทัศน์วรรณ

เกษมอมร

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗ นางสาววาสนา

ศิริทองสุข

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘ นายพงศวัฒน์

เพชรวิเชียร

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๙ นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐ นายศิริศักดิ์

ไตรภพ

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๒๑ นายเกษมสันต์

เครือเจริญ

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

กระทรวงแรงงาน

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๒

นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๓

นายเอกชัย

บูรณกิจ

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔

นางประสงค์

พูนเกษม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา

๒๒๕

นางอรพินทร์

ฤทธิ์ไธสง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๖

นายธงชัย

แสนทวีสุข

แทน ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๒๗

นายพาณิชย์

สินสุข

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา

๒๒๘

นายพาณิชย์

สินสุข

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙

นายพิเฐฐ

เดชะคําภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
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๒๓๐

นางสาวพีรดา

มีผล

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๑

นายวิชัย

อุดมรัตนะศิลป์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น.ม.

๒๓๒

นางพิมพร

ขุนทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๓

นายไชยรัตน์

ศุภพฤกษพงศ์

ผอ.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

๒๓๔

นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๓๕

นายมนตรี

กําเหนิดหล่ม

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๓๖

นายสุทัศน์

เทาขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๓๗

นางช่อทิพย์

อานันท์รัตนกุล

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๘

นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๓๙

นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๔๐

ว่าที่ ร.ต.ประสงค์

จะสุวรรณ์

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๑

นายสมเกียรติ

อินทรสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๔๒

นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓

นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๔๔

นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๕

นายอัมพร

คงเมก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๖

นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒๔๗

นายวิจารณ์

ทักษณา

แทน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๔๘

นางพัชรา

สายเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓
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๒๔๙

นางสุพิชฌาย์

วิชิโต

แทน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

๒๕๐

เรือโท อนันต์

บุตรทา

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
๒๕๑

เรือโท สมควร

มั่นคง

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒

นางสุภมาศ

ศรีวิทิพย์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๕๓

นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด
นครราชสีมา

๒๕๔

นายชยานนท์

สุวรรณทรัพย์

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕

นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้า สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
นครราชสีมา

บุญประสาทสุข

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม

ภาคเอกชน
๒๕๖

นางอุบลรัตน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๗ นายอภิวัตน์

พลสยม

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๘ นายอภิวัตน์

พลสยม

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๙ นายวีระชัย

ทองไพบูลย์

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๖๐ นายทินธรรม

บุญประกอบศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๖๑ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๖๒ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นางรัชนี

งามพัฒนพงศ์ชัย

ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๑๓

๒

นางสาวลัดดาวัลย์

บุญวัฒนกุล

แทน นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ

๓

นายสุรกิจ

ศิริน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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๔

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.นม.

๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (OSM)

๖

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สนจ.นม.

ผู้ไม่มาประชุม
๑
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

๕

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

ติดราชการ

๘

ผอ.ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๙

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๓

ติดราชการ

๑๐

ผกก.ฝสส.๔สส

ติดราชการ

๑๑

ผกก.สภ.โนนไทย

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.โนนแดง

ติดราชการ

๑๔

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๕

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๖

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๗

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๘

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๑๙

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ
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๒๐

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๒๓

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๔

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓

ติดราชการ

๒๗

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๘

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๒

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๔

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๓๗

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๙

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๑

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา (กฟฝ.)

ติดราชการ
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๔๒

ผอ.สํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๔๓

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

๔๗

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดราชการ

๔๘

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๑

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

ติดราชการ

๕๓

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๕๔

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

ผอ.สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๕๗

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๘

ผอ.สนง.กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๕๙

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๖๒

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๖๓

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

หน้า ๑๘ จาก 33

๖๕

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๖

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๖๗

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๖๘

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
: ขอขอบคุณผู้บริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัด
ประธาน
นครราชสีมา ทุกท่านในวันนี้ ขอขอบคุณแทนประชากรใน ๔ จังหวัด ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
: ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย เราได้แชมป์ ๓ ปีซ้อน และปีนี้ได้เป็นตัวแทนไป
แข่งขันที่กรุงไทเป เป็นการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด แสดงความยินดีด้วย เป็นการสร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างระเบียบ
วินัยของนักกีฬา
: ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้ทําชื่อเสียงให้จังหวัด ต้องขอบคุณ
คณะครูอาจารย์ที่พาเด็กไป เด็กก็จะได้ประสบการณ์ชีวิต โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณภาพ
เป็นหน้าตาของจังหวัด โคราชมีโรงเรียนมัธยมหลัก ๆ อยู่หลายโรงเรียนที่ทําให้จังหวัดมีชื่อเสียง ผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพ เหมือนกับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
มทส. ซึ่งก็เป็นสถาบันการศึกษาหลักที่ทําให้เห็นภาพพจน์ของจังหวัด
ทั้ง ๓ รายการนี้ แสดงให้เห็นคุณภาพของคน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการ
สร้างคนและเรื่องการรักษาคนเจ็บป่วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัด
นครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดําเนินการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้
เป็นสถานที่ในการปฏิบัติ งานบริการโลหิตให้ครบวงจร ได้แก่ การรับบริจาคโลหิต การเตรีย มส่วนประกอบโลหิ ต
การตรวจคุณภาพโลหิตการจ่ายโลหิตและห้องปฏิบัติการพิเศษเพื่อหาโลหิตให้กับผู้ป่วยในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ชัยภู มิ บุรีรัมย์ และสุ ริน ทร์ ต้ องใช้ งบประมาณในการก่ อสร้ างจํา นวน ๑๐๐ ล้า นบาท โดยได้ รับงบประมาณจาก
สภากาชาดไทยจํานวน ๗๐ ล้านบาท และอีก ๓๐ ล้านบาท ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์ โดย
จังหวัดนครราชสีมาจัดหาจํานวน ๑๕ ล้านบาท อีก ๓ จังหวัด ๆ ละ ๕ ล้านบาท โดยจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีรับ
มอบเงินบริจาคครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๗ รวมจํานวนเงินบริจาค ขณะนี้เป็นเงิน ๒๐,๕๖๔,๖๙๒.๒๕ บาท
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รายชื่อผู้บริจาคเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัด
นครราชสีมา
๑. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา (ระยะที่ ๑)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
จํานวน
๒. โรงพยาบาล ป.แพทย์
จํานวน
๓. คุณจิระศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ
จํานวน
๔. คุณติ๋ม ตันมณีกุล
จํานวน

๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

 พิธีมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาย จังหวัดนครราชสีมา (แชมป์
วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ๓ ปีซ้อน) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แข่งขันรายการ สโมสรวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชีย ที่กรุงไทเป สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา : การแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งที่ ๑๐ ประจําปี
๒๕๕๘ ซึ่งมีทีมวอลเลย์บอลในดิวิชั่น ๑ เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๘ ทีม ประกอบด้วย ทีมชลบุรี-แอร์ฟอน ทีมพิษณุโลก
ทีมเพชรบุรี วีซี ทีมนนทบุรี ทีมเชียงรายคอสโม ทีมอยุธยาวีซี ทีม และทีมนครราชสีมา การแข่งขันเป็นแบบเหย้าเยือน ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยลีกและเงินรางวัล จํานวน ๑ ล้านบาท ผลการแข่งขันทีมนครราชสีมาสามารถเอาชนะ
ทุกทีมและได้ครองแชมป์ ซึ่งเป็นการครองแชมป์ในสมัยที่ ๓ ติดต่อกัน และในการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุ ๑๘ ปี
อะคาเดมีลีก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ ทีมนครราชสีมาชนะทุกทีม ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑๖๐,๐๐๐ บาท
จากผลงานแห่งความสําเร็จสูงสุด สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้มอบภารกิจส่งทีม
นครราชสีมา เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชีย ประจําปี ๒๐๑๕ ที่
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณาสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท และท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้มอบเงินสนับสนุนอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบเงินรางวัลและเงินสนับสนุนให้แก่คณะนักกีฬาดังนี้
๑. รางวัลสนับสนุนทีมหญิงจํานวนเงิน ๙๗๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลอะคาเดมีลีก ทีมชาย จํานวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่ ๑๐ จํานวนเงิน ๑ ล้านบาท
๔. เงินสนับสนุนการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไต้หวัน จํานวนเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท
ประธาน : ในนามของคนโคราชและหัวหน้าส่วนราชการ ขออํานวยอวยพรทีมวอลเลย์บอลชาย ภายใต้การนําของ
ท่านวัชรพล โตมรศักดิ์ ประสบความสําเร็จในการไปแข่งขันที่ไทเปในครั้งนี้
 พิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่ครูและตัวแทนนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียน
สุรนารีวิทยา ในการเข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิต ระดับโลกภาคพื้นยุโรป ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเดนมาร์ก (จํานวน ๓ ราย)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา :
๑. ผลการประกวด ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี
: วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท นั่งบรรเลง จากการเข้า
ร่วมประกวด Europeans Championship 2015 ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมณี จากวงที่ เข้ า ร่วมการประกวดที่ เ ป็น ตั วแทนจากประเทศต่า ง ๆ จํ านวน ๖๔ วง จาก ๑๐ ประเทศ และ
วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม ๓ รางวัล ดังนี้
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๑) รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ประเภทนั่งบรรเลงด้วยคะแนน ๙๔.๒๕๐ คะแนน
๒) รางวัลวาทยกร (Conductor) ยอดเยี่ยมที่คะแนน ๙๘.๓๓ คะแนน
๓) รางวัล Europeans Championship ประเภทนั่งบรรเลง (Concert)
คะแนนรวมสูงสุด ๙๔.๒๕
๒. ผลการประกวด ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Concert Wind
Band จากการเข้าร่วมประกวด World Championship for Marching Show Bands 2015 ระหว่างวันที่ ๒ – ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก จากวงที่เข้าร่วมการประกวดที่เป็นตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ จํานวน
๖๐ วง จาก ๑๕ ประเทศ และวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารี ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยคะแนน ๙๒.๕๐ คะแนน และได้
ครองถ้วย World ChampionShip for Marching Show Bands ๒๐๑๕ “1 st Place” ประเภท Concert Wind Band
และขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กรุณามอบโล่
เกียรติยศ และเกียรติบัตรดังนี้
โล่เกียรติยศ สําหรับครู จํานวน ๒ ราย คือ นายอดุลย์ เปลื้องสันเทียะ ครูวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต และ นายอภิวุฒิ มินาลัย ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่วาทยกร
และเกียรติบัตร สําหรับนักเรียนวงโยธวาทิต จํานวน ๔๔ คน โดย นางสาวชนินาถ
ศิริพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและชมวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
(โดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
ประธาน : ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่มาโดยตลอด
ที่ประชุม : รับทราบ
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2558 ที่ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อําเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคมที่ผ่านมา
-วันที่ 2 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ 2
ประจําพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นํารถบรรทุกน้ําจํานวน 30,000 ลิตร ไปเติมภายในถังเก็บน้ําของทางโรงเรียน
ตามโครงการ ราษฏร รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ที่โรงเรียนโนนไทย อําเภอโนนไทย
-วันที่ 3 กรกฎาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถ “คาราวานธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” (Mobile
Unit) เพื่อนําสินค้าธงฟ้าเข้าไปจําหน่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 5 กรกฎาคม ที่หอประชุมสงฆ์ วัดพายัพ พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัด
นครราชสี มา ประธานฝ่ ายสงฆ์ พร้อมด้ วยนายสุ วัจน์ ลิ ปตพัภ ภล อดีต รองนายกรั ฐมนตรี ประธานฝ่า ยฆราวาส
ร่วมกั นเป็ นประธานในพิ ธีบําเพ็ญกุ ศลปั ญญาสมวาร ครบ 50 วั น แห่งการมรณภาพ ของพระเทพวิทยาคม หรื อ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 11 และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก
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-วันที่ 8 กรกฎาคม พลโทนายแพทย์อํานาจ บาลี ผู้อํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ ร่วมกับนางกรคณา ลืออดุลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
และบริ ษั ทบุ ญ รอดบริ วเวอรี่ จํ า กั ด จั ด กิ จกรรม ปั น น้ํ า ใจในสายฝน เฉลิ มพระเกี ย รติ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในโครงการ
ร้อยดวงใจเทิดไท้ 60 พรรษา องค์อุปนายิกา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
-วันที่ 11 กรกฎาคม นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใน
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ที่ห้องประชุมตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 15 กรกฎาคม ที่โรงแรมวีวัน นายอัศวิน มงคุณคําชาว ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิ จการโทรทั ศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ ภาค 2 เป็ นประธานเปิ ด
โครงการอบรมผู้ประกอบการ นักจัดรายการวิทยุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามบันทึก
ข้อตกลงการออกอากาศของผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ด้านความมั่นคงและด้านการโฆษณาอาหาร ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อทําความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง
-วันที่ 19 กรกฎาคม พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์
นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาสร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา พร้อม
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีจํานวนมาก ที่วัดสมานมิตร ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
-วันที่ 22 กรกฎาคม ที่โรงแรมสีมาธานี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานเปิดการอบรมหลักสูต ร “ธรรมาภิบาลยุคเปลี่ ยนผ่านกั บบทบาท ปปช.ในระดั บ
ท้องถิ่น” เพื่ อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิ ยม ตลอดจนความรับผิดชอบ กรณี ทุจริ ต คอร์รัปชั่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่ น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
-วันที่ 26 กรกฎาคม นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เพื่ อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เนื่องในวโรกาสวั นเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ที่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อําเภอเมืองนครราชสีมา
-วันที่ 27 กรกฎาคม นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใน
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2558 เพื่อระดมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ที่ห้องประชุมสํานักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา
-ในวันเดียวกัน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาค
ที่ 2 พร้อมด้วยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลตํารวจโทพิสัณห์ จุลดิลก ผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 3 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําองค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาจํานวนกว่า
500 คน ร่วมกันปั่นจักรยานทดสอบเส้นทางที่จะใช้ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในโครงการ ไบค์
ฟอร์ มัม (Bike For Mom) ปั่นเพื่อแม่ สําหรับการซ้อมปั่นจักรยานเพื่อแม่ครั้งนี้ ได้ซ้อมปั่นโดยใช้เส้นทางจริงเริ่มต้น
จากบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ผ่านหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ไปตามถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้า
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สู่ถนนมุขมนตรีถึงวันใหม่อัมพวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนสืบศิริ ผ่านสํานักชลประทานที่ 8 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย 304
ราชสี มา-ปั กธงชั ย ก่ อนเลี้ ย วเข้ า สู่ กองบิ น 1 ผ่ า นค่ า ยสุ รนารี และกลั บเข้ า ไปยั ง สนามหน้ าศาลากลางจั ง หวั ด
นครราชสีมา รวมระยะทางการปั่นจักรยานประมาณ 29 กิโลเมตร
-วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 06.30 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายธงชัย
ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกัน
จัดพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 64 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
-ในวันเดียวกัน เวลา 09.30 น ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นําส่วนราชการร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัย
มงคล ลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
-และในเวลา 19.00 น. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 ที่หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ประชุม : รับทราบ
ประธาน : วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงบประมาณมาเข้าร่วมประชุม จํานวน ๓ ท่าน คือ นางรัชนี งามพัฒนพงษ์ชัย
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๓ นางสาวลัดดาวัลย์ บุญวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ และนายสุรกิจ ศิริน้อย ตําแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
นางรัชนี งามพัฒนพงษ์ชัย ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๓ : ในหลักการสํานักงบประมาณจะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด จะเริ่มที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ในขณะนี้แบ่งออกเป็น ๑๘ เขต สําหรับเขตนครชัย
บุรินทร์ ออฟฟิศจะตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของสํานักงบประมาณที่มีสํานักงบประมาณ
เขตพื้นที่ เพื่อเน้นเรื่องของการจัดการงบประมาณในระดับพื้นที่ เพื่อให้การจัดการงบประมาณสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ในขณะนี้สํานักงบประมาณกําลังดูว่าการมอบอํานาจจากผู้อํานวยการสํานักงบประมาณลงพื้นที่ควรจะเป็นวงเงินเท่าไร
ในอนาคตต่ อ ไปหากโครงสร้ า งชั ด เจน การจั ด การงบประมาณไม่ ว่ า ในเรื่ องของคํ า ขอหรื อการบริ ห าร หรื อ การ
ติ ด ตามผลก็ จ ะอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ซึ่ ง จะทํ า ให้ ก ระบวนการในด้ า นงบประมาณเร็ ว ขึ้ น และลดความซ้ํ า ซ้ อ นที่ จ ะให้
การงบประมาณซึ่งเป็นภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานเร็วขึ้น ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณของทั้ง
จังหวัดทุกหน่วยงาน ๒-๓ หมื่นล้านบาท ปัญหาในปีที่ผ่านมาในเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายไม่ค่อย
เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลกําหนด ในการทํางบประมาณตั้งแต่ต้นปี รัฐบาลจะกําหนดว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่
ละงบจะเป็นเท่าไร ทั้งภาพรวมและงบลงทุน จากตัวเลขซึ่งสํานักงบประมาณทําร่วมกับกรมบัญชีกลางปรากฏว่าต่ํากว่า
แผน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพหลาย ๆ ครั้งที่ออกมาก็จะเป็นภาระแก่หน่วยงาน และทางหน่วยงานก็บอกว่าทําไม
ขั้นตอนเยอะมาก สํานักงบประมาณก็พยายามผลักดัน จริง ๆ แล้วปัญหาหลายอย่างไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใด
หน่ ว ยงานหนึ่ ง เช่ น บางหน่ ว ยล่ า ช้ า ความพร้ อ มของพื้ น ที่ ไ ม่ มี แต่ ก็ ข อตั้ ง งบประมาณไป อย่ า งเช่ น ในปี นี้
สํานักงบประมาณจะทํา พ.ร.บ. โอนงบประมาณซึ่งเข้าใจว่าจะเข้าสภาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้เรากําลัง
นําเสนอตัวเลขอยู่ งบประมาณที่คาดว่าจะส่งคืนได้ประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาททั้งประเทศ ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่
ผ่านมา สํานักงบประมาณจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูว่าเงินที่ท่านใช้ไม่ทันตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องก่อหนี้
ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคมมีเท่าไร แล้วยังมีเงินที่ทางหน่วยงานขอผ่อนผันในภาพรวมทั้งประเทศทุกหน่วยงานอีก
๑๐,๐๐๐ กว่ า ล้ า นบาท ซึ่ ง สํ า นั ก งบประมาณก็ จะนํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี ใ นสั ป ดาห์ หน้ า โดยผู้ อํา นวยการสํ า นั ก
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งบประมาณบอกว่าไม่ใช่ทางสํานักงบประมาณเป็นผู้จะขอเงินคืน แต่เป็นการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งถามว่า
ตัวเลขทําไมทําไม่ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะพยายามเชิญหน่วยงานในส่วนกลาง แต่ละหน่วยงานปัญหาการเบิกจ่าย
ไม่เหมือนกัน การคีย์ระบบ ก็เป็นระบบหลายระบบ ตัวเลขที่เรานํามารายงาน ทางกรมบัญชีกลางและนักงบประมาณก็
จะต้องรายงานนายกรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ มีการเคลียตัวเลขว่าทําไมถึงเบิกจ่ายช้าเพราะอะไร หรือบางหน่วยงานซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เราให้เงินอุดหนุน หน่วยงานอิสระ เราก็จะไม่นําเข้ามาแต่ปัญหาที่เกิดคือผลการเบิกจ่ายก็ยังต่ําตลอด
จนเป็นเหตุให้รัฐบาลให้สํานักงบประมาณทํา พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ถ้าหน่วยงานไหนมีความจําเป็น ในส่วนที่เราโอน
ไปจะมาไว้ในงบกลางสามารถขอกลับเข้ามาอีกได้ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นโบนัสสําหรับหน่วยงานที่ทํางาน
เร็ว ในขณะนี้งบประมาณปี ๒๕๕๙ กําลังเข้าสภา ในส่วนนี้ทุกท่านอาจมีส่วนในการชี้แจง อยากจะขอซักซ้อมความ
เข้าใจเรื่องการทําแผนอาจจะต้องปรับปรุงกระบวนการให้เร็วขึ้น เพราะรัฐบาลค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องการ
ทําแผนการใช้จ่าย และในปีนี้เราก็เตรียมการจัดทํางบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ในเรื่องของงบลงทุนทุกหน่วยงาน
อาจจะต้องส่งกรอบงบลงทุนให้สํานักงบประมาณภายในเร็ว ๆ นี้ สํานักงบประมาณจะเวียนหนังสือแจ้ง ซึ่งในพื้นที่
ไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่าย ความพร้อมของแบบรูปรายการ ประมาณราคากลาง ก็อยากให้ท่านเตรียมไว้ ในปีนี้จะ
แตกต่างจากปีอื่น เราจะมีคณะกรรมการกลาง โดยมีทางหน่วยงานกลางดูค วามซ้ํา ซ้อน ระหว่ างงบฟั งก์ ชั่น หาก
หน่วยงานไหนมีความพร้อมโอกาสที่จะได้รับสนับสนุนงบประมาณก็มีโอกาสสูงมากขึ้น เป็นการมองภาพกว้าง ๆ ให้
รับทราบ เพื่อเตรียมตัวเรื่องการจัดทํางบประมาณในปีต่อไป ขณะนี้โครงสร้างยังไม่เป็นทางการ แต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็
ยินดีที่จะรับฟังและช่วยกันทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และประโยชน์ของประเทศชาติ ตอนนี้ทั้งหน่วยงานก็ทํางาน
ด้วยความสบายใจมากขึ้น ในเรื่องการทําแผนปี ๒๕๖๐ ก็อยากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมและมองในลักษณะของ
การบูรณาการ ทางกรรมาธิการค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องการบูรณาการ เพราะฉะนั้นงบที่มาจากการบูรณาการ
ซิลลิ่งจะเป็นเท่าไร ถ้าเป็นไปได้การแยกงบระหว่างบูรณาการกับงบปกติอาจจะทําให้ได้รับวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น
ถ้าบูรณาการดี ๆ ซึ่งในกรรมาธิการชุดใหญ่ก็จะเน้นเรื่องเป้าหมายการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ตัวชี้วัด ซึ่งขณะนี้
หากเราดูการกําหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานยังไม่บูรณาการกัน นี่คือปัญหาที่สําคัญในการจัดการงบประมาณของ
สํานักงบประมาณซึ่งเรากําลังพยายามปรับปรุงอยู่
ประธาน : ขอบคุณผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๓ และยินดีต้อนรับเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัด
มีหลายเรื่อง เช่น เงินทดรองราชการของกระทรวงการคลังที่เขียนโดยกรมบัญชีกลางซึ่งระบุว่า หากน้ําท่วมจะใช้ถุงยัง
ชีพไปช่วยเหลือราษฎรได้ก็ต่อเมื่อมีน้ําท่วมขังบ้านเรือนตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป แต่ในข้อเท็จจริง อยู่ต่างจังหวัดน้ําไปท่วมไร่
นามีความเสียหายเป็นพันไร่ซึ่งความเสียหายมันมากกว่าท่วมบ้านแต่ช่วยอะไรเขาไม่ได้ ต้องไปขอถุงยังชีพจากมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ สภากาชาดไทย จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ขอพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาทดแทน เพราะขวัญกําลังใจเสียมากกว่า
น้ําท่วมบ้านอีก ขวัญ
กําลังใจของราษฎรเสีย มีผลกระทบทั้งด้านการเมืองและการปกครอง ประชาชนเขาไม่เข้าใจว่าทําไมไม่จ่ายถุงยังชีพ
เพราะคนไปเขียนระเบียบไว้อย่างนั้น ไม่เขียนระเบียบให้ตรงกับความจําเป็นให้มีเหตุมีผล
ถ้าสํานักงบประมาณ
ได้ลงมาทํางานพื้นที่อาจจะได้เห็นความจริงว่าบางอย่างจะต้องทําอย่างไร ยกตัวอย่างจากท่าน พลเอก ชาติชาย ชุณ
หะวัณ ในปี ๒๕๓๐ พลเอกชาติชายฯ บอกว่า โคราชต้องมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องไปเดินมุดป่าสํารวจ
แนวเขต ใช้เงินงบประมาณเป็นพันล้านสร้างมหาวิทยาลัย ขณะนั้นมีความรู้สึกว่าสิ้นเปลืองมาก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดโรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรนารี ทําไมพลเอกชาติ
ชายฯ ถึงมองการณ์ไกลล่วงหน้ามาถึง ๓๐ ปี ทําไมท่านถึงรู้ว่าโคราชต้องมีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่จะผลิตแพทย์
ออกมา ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเปิดเตียงเป็น ๙๒๐ เตียงในปี ๒๕๖๐ ในขณะที่โรงพยาบาล
มหาราชมี ๑,๓๐๐ เตียง บุคลากร ๕,๐๐๐ คน ซึ่งแออัด แน่น รถติด แต่พลเอกชาติชายฯ ได้มองการณ์ไกล นี่คือการ
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ผ่านชีวิตจริงของการบริหารจัดการแผ่นดิน ซึ่งต่างกับการเป็นผู้นั่งเขียนกฎเกณฑ์ แต่สิ่งเหล่านี้จะได้มาเชื่อมโยงกันเมื่อ
ได้มาอยู่ด้วยกันและได้มาทํางานร่วมกัน
ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงาน (ผู้อํานวยการสูง) สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
๒) นายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒
จังหวัดราชบุรี
๓) ร้อยโท วสันต์ สุขสมบูรณ์ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอด่านขุนทด
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอขามทะเลสอ
๔) นายชนะ ธรณีทอง ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอขามทะเลสอ
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอสีดา
๕) ว่าที่ ร้อยตรี วรพจน์ ขําศรีบุศ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเสิงสาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอเทพารักษ์ รักษาการในตําแหน่ง
นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเสิงสาง
๖) นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๗) นายปรีดา สุขใจ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตําแหน่ง จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘) นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง
๙) นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) อําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
ประธาน : ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ย้ายเข้ามารับราชการใหม่ และยินดีกับผู้ที่เลื่อนระดับ
ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
-จั ง หวั ด นครราชสี มา กํ า หนดจั ด งานเฉลิ มพระเกี ย รติ สมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๘ โดยมีกําหนดการดังนี้
- เวลา ๐๗.๐๐ น. พิ ธี ทํ า บุ ญ ตั กบาตรพระสงฆ์ (ข้ า วสาร-อาหารแห้ ง ) ภาคเช้ า ณ
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- เวลา ๐๘.๔๐ น. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล (ภาคค่ํา) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ขอให้หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
- ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
(BIKE FOR MOM)
ประธาน : วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พร้อมที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เริ่มปั่น
เวลา ๑๕.๐๐ น.ไปตามเส้นทาง ผ่านหน้าย่าโม ไปตามถนนมิตรภาพ ไปเลี้ยวลงตรงแยกอัมพวัน เลี้ยวขวาหน้าวัดอัมพ
วันไปทางชลประทาน ออกสามแยกปัก ไปพักที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นจุดพักแรก มีการแสดงวงโยธวาทิต
ของโรงเรียนสุรนารีวิทยา มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เสร็จแล้วออกมาผ่านเข้า บน.๑ เข้ามาในกองทัพภาคที่
๒ กลับมาที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมพิธีปิดพร้อมกันกับทางกรุงเทพฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เป็นองค์ประธาน ตั้งแต่ทรงปั่นและทรงปิดงาน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมามีการจัดนิทรรศการ
แม่ของแผ่นดิน โครงการต่าง ๆ ขอให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรม เสื้อพระราชทาน ๑,๐๐๐ ตัวจะมอบให้ในวันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๘ คนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์คนที่ ๑-๑,๐๐๐ มารับเสื้อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส่วนลําดับถัดไป
ก็ จ ะมี เ สื้ อ สี ฟ้ า ที่ ท่ า นสุ วั จ น์ ลิ ป ตพั ล ลภ สนั บ สนุ น ๒,๐๐๐ ตั ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ๑,๐๐๐
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ๑,๐๐๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ๑,๐๐๐ บาท
ประชุม : รับทราบ
- การถวายพระสมัญญานามพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและ
วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบ
การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และการ
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กําหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ที่มีความสําคัญและคุณูปการต่อวงการ
แพทย์แผนไทย
๒. กระตุ้ น และปลุ กจิ ต สํ า นึ กให้ ค นไทยทั้ ง ชาติ ได้ รู้จักและตระหนั กในคุ ณค่ า ของภู มิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย อันเป็นภูมิปัญญาประจําชาติที่มีมาช้านาน
๓. สร้างกระแสและเป็นกลไกผลักดันในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตลอดจนการใช้
กลไกการคุ้มครองภู มิปัญญาการแพทย์แ ผนดั้งเดิมในระบบบริการสุขภาพ ระบบ
เศรษฐกิจ และการพึ่งตนเองของสังคมไทย
๔. เปิดโอกาสให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเป็นการรวบรวม อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาดังกล่าวของชาติไทยสืบไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ - สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้แทนคลังจังหวัดนครราชสีมา : ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมาได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ๓๑,๑๕๕.๙๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๖,๒๘๖.๖๓๐ ล้ านบาทเศษ คิดเป็ น
ร้อยละ ๘๔.๓๗ งบลงทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๕๔๖.๙๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๗๔๒.๙๓๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๙
งบประมาณจังหวัด รายจ่ายในภาพรวมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๕.๙๐๗
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๑๘.๗๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๘ รายจ่ายประเภทงบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในภาพรวม ๒๐๒.๖๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๕๙.๐๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๔
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ในภาพรวม ๒๙๒.๔๒๘ เบิกจ่าย ๒๐๕.๓๑๑ คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๒๑ รายจ่ายงบลงทุน ๑๙๕.๙๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๑.๕๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๕
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๕,๒๙๘.๔๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔,๒๑๑.๗๓๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๙
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้แทนคลังจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-GP หลักการสําคัญของการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากการนําเอา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ คือ ในส่วนของระเบียบที่ถือปฏิบัติทางด้านการบริหารพัสดุ คือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงถือระเบียบดังกล่าวในการบริหารพัสดุในภาพรวม แต่การเปลี่ยนแปลงจะ
เปลี่ยนเฉพาะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างบางประเภทเท่านั้นกล่าวคือ หลักการจัดซื้อจัดจ้างเดิมได้มีการนําแนวคิดเรื่องการใช้
วงเงินงบประมาณมาเป็นตัวกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีถ้าส่วนราชการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่
เกิน ๑ แสนบาท ตามระเบียบปี ๒๕๓๕ เดิม กําหนดให้สามารถดําเนินการด้วยวิธีตกลงราคา แต่หากการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้ างที่ มีวงเงิน เกิน กว่า ๑ แสนบาท แต่ ไม่เ กิน ๒ ล้า นบาท กํ าหนดให้ ส่วนราชการต้องดําเนินการด้ วยวิ ธี
สอบราคา และหากจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตั้ ง แต่ ๒ ล้ า นบาทขึ้ น ไป ก็ ใ ช้ วิ ธี จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารประกวดราคาด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auction นี่คือตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเดิม
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สําหรับการพัฒนาระบบใหม่ เข้าสู่ระยะที่ ๓ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เปลี่ยนแปลงหลักการที่นําเอาวงเงินงบประมาณมาเป็นตัวกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะพิจารณาจากตัวสินค้า
ลักษณะของสินค้าที่จะดําเนินการจัดหามาเป็นตัวกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแทนหลักการเดิม โดยแยกวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างแทนของเดิม คือสอบราคาและประกวดราคาก็จะยกเลิกไป และนําวิธีใหม่ ๒ วิธีนี้มาถือปฏิบัติแทน โดยกําหนด
ว่าในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไป ส่วนราชการต้องมาพิจารณาว่าลักษณะของสินค้าที่จะต้อง
ดํ า เนิ น การจั ด หาในครั้ ง นั้ น เข้ า ข่ า ยลั กษณะสิ น ค้ า ซั บ ซ้ อนหรื อไม่ ซั บซ้ อน คํ า ว่ า “ซั บ ซ้ อ น”และ “ไม่ ซั บซ้ อน”
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เป็นผู้พิจารณาและกําหนดไว้ ซึ่งในปัจจุบันทางสํานักงานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
หรือ กวพ. กําหนดลักษณะของสินค้าที่เข้าข่ายว่าเป็นสินค้าที่ไม่ซับซ้อนอยู่ ๗ รายการ โดย ๕ รายการแรก จะเป็น
รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย กระดาษ แฟ้มเอกสาร หมึกพิมพ์ และเทป กาว ต่าง ๆ
รายการจัดซื้อยาอีก ๒ ชนิด เป็นยาแก้โรคข้อเข่าและต่อมลูกหมาก ซึ่ง กวพ. กําหนดลักษณะสินค้าดังกล่าวไว้เป็น
สินค้าที่ไม่ซับซ้อน โดยลักษณะของการจัดหาที่เป็นลักษณะสินค้าไม่ซับซ้อน จะให้ใช้วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
e-market ซึ่งวิธีดังกล่าว การดําเนินการพิจารณาหาตัวผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจะเป็นผู้คัดเลือก สามารถ
คัดเลือกออกมาหาผู้ชนะได้จากระบบโดยอัตโนมัติ โดยส่วนราชการไม่ต้องมีการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาผลแต่ประการใด กั บอีกลั กษณะหนึ่ง คือ ลั กษณะสินค้าที่ซับซ้ อน ซึ่งลักษณะสิ นค้าที่ ซับซ้อนคือสิ นค้า ที่
นอกเหนื อ จากรายการสิ น ค้ า ที่ ไม่ ซั บซ้ อ น นอกเหนื อ จากการจั ด หา จั ด ซื้ อสิ น ค้ า ๗ ชนิ ด ดั ง กล่ า วแล้ ว ก็ ต้ องมา
ดําเนินการด้วยวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เนื่องจากขณะนี้สํานักงาน
คลังจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา จัดทําโครงการเพื่อประชุม
ชี้แจงให้กับหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบหลักการสําคัญและรายละเอียดแนวทางการดําเนินการอื่น ๆ คาดว่าจะ
สามารถจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงให้ กั บ ส่ ว นราชการในจั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ ท ราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในช่ ว งเดื อ น
สิงหาคม ๒๕๕๘
จากหลักการสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้มีหนังสือหรือประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-market และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีหนังสือที่เกี่ยวข้อง
คือ หนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการกําหนดหน่วยงานที่
จะต้องนําร่องตามแนวทางปฏิบัติที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ โดยส่วนราชการในส่วนภูมิภาคที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมา ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานนําร่องซึ่งจะต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยกเว้นเฉพาะในส่วนของสถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าอาจจะถูกกําหนดให้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมีหนังสือฉบับ
ล่าสุด คือหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการระบุข้อยกเว้นและ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากแนวทางปฏิบัติที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ ส่วนราชการต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สรุปใน ๓ ประเด็น ประเด็นแรก ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หรือ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการของแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการต้องมีการจัดทําร่างประกาศและให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ว่าจะนําร่างประกาศนั้นขึ้นเผยแพร่เพื่อรับฟังคําวิจารณ์จากสาธารณชนหรือไม่ แต่
หนังสือฉบับล่าสุดได้มีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมแยกออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือ ระบุว่าถ้าเป็นการจัดหาพัสดุ
ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ง มี ราคาเกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิ น ๕ ล้า นบาท ในกรณี นี้ก็ยั งถื อปฏิ บัติต ามแนวเดิ ม คื อให้ อยู่ ใน
ดุ ลยพิ นิ จของหั วหน้ า ส่ ว นราชการว่ า จะนํ า ร่ า งประกาศนั้ น ขึ้ น เผยแพร่ เ พื่ อรั บฟั ง คํ า วิ จารณ์ ก่อนหรื อไม่ ไม่ บัง คั บ
ส่วนที่ ๒ กรณีการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า ๕ ล้านบาท ในกรณีนี้ต้องถูกกําหนดบังคับต้องมีการนําร่าง
ประกาศขึ้นประกาศรับฟังคําวิจารณ์ก่อน
ประเด็นที่ ๒ หลักประกันการเสนอราคา สืบเนื่องจากภายหลังหน่วยงานนําร่องดําเนินการไป
ซักระยะแล้วได้พบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้หลักประกันกําหนดให้ผู้ค้าภาครัฐต้องมีหลักประกันในการ
เสนอราคาซึ่งกําหนดไว้ว่าตั้งแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไป ในกรณี e-bidding ทุกกรณีจะต้องมีหลักประกัน ทําให้เป็นภาระ
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ของผู้ค้าภาครัฐ หนังสือฉบับนี้จึงมีข้อยกเว้นไว้ว่าในกรณีที่ผู้ค้าหรือส่วนราชการกําหนดให้ผู้ค้าจะต้องมีหลักประกันใน
การเสนอราคาก็จะใช้เฉพาะในกรณีที่เป็นการจัดหาพัสดุที่มีราคาเกินกว่า ๒ ล้านบาทขึ้นไป
ประเด็ น ที่ ๓ หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สิ่ ง ที่ จ ะนํ า มาใช้ ใ นการเป็ น หลั ก ประกั น ในการเสนอราคา
วิธี e-bidding ตามแนวปฏิบัติที่วางไว้เดิม ได้กําหนดวิธีการ ยกเลิกหลักประกันลักษณะซอง ที่กําหนดว่าใช้เงินสด
พันธบัตร หนังสือค้ําประกัน ยกเลิกหมดเลย แล้วให้ใช้เป็นหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแทน ซึ่งจะ
ทํ า ให้ ผู้ค้ า ภาครั ฐ หลายรายมี ข้ อจํ า กั ด หนั ง สื อจึ ง มี การยกเว้ น โดยนอกเหนื อ จากที่ ผู้ค้ า ภาครั ฐ จะนํ า เอาหนั ง สื อ
ค้ําประกันที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นหลักประกันในการเสนอราคาแล้ว สามารถที่จะนําเอาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็น
เช็คลงวันที่ที่ใช้ในเช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ มาใช้เป็นหลักประกันได้ สามารถที่จะ
นําเอาพันธบัตรรัฐบาลไทยมาใช้เป็นหลักประกันในการเสนอราคาได้ สําหรับแนวทางหรือวิธีการใช้หลักประกัน ทาง
สํานักงานคลังจังหวัดจะมีการแจ้งเวียนรายละเอียดหนังสือฉบับดังกล่าวให้กับทุกส่วนราชการได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : การซื้อขายภาครัฐจะเกิดขึ้นได้ รัฐต้องเข้าใจหลักเกณฑ์
ผู้ประกอบการต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ ที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดอบรมผู้ประกอบการหลายครั้งแล้วแต่ครั้งหนึ่งรับ
จํานวนผู้เข้าอบรมประมาณ ๒๐๐ คน จึงขอนําเรียนว่าจังหวัดน่าจะมีการจัดอบรมให้ผู้ประกอบการได้มีความเข้าใจ
มีผู้ประกอบการหลายรายร้องมาเรื่องหลักประกัน เพราะผู้ประกอบการที่ไม่พร้อมจริง ๆ จะไม่สามารถซื้อขายได้เลย
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ฝากสํานักงานคลังจังหวัดรับข้อเสนอไปพิจารณา
สํ า หรั บ ภาคเอกชน อาจจะให้ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด สนั บ สนุ น วิ ท ยากร แล้ ว ทางสภาอุ ต สาหกรรมจั ด ประชุ ม
ผู้ประกอบการ และทางสภาอุตสาหกรรมสามารถทําหนังสือไปที่ กวพ. เสนอข้อปัญหาให้ กวพ. ได้รับทราบ
ประธาน : สํานักงานคลังจังหวัดให้ไปทําโครงการจัดประชุมสัมมนาในเรื่องนี้ โดยเชิญภาคเอกชนมาเข้าร่วมประชุม
ให้รีบทําความเข้าใจให้ส่วนราชการได้เข้าใจ ไม่อยากให้มีการทุจริตหรือผิดพลาดเกิดขึ้นในการใช้งบประมาณ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : สภาวะอากาศในรอบเดือนที่ผ่านมา ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
เป็นช่วงที่อยู่กลางฤดูฝน เป็นระยะที่มีเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นช่วงที่คาดการณ์ไว้แต่มีฝนตกเร็วกว่าปกติ ทําให้
สถานการณ์ภัยแล้งลดลงได้มาก ตัวการหลักคือร่องมรสุมมีการขยับเลื่อนลงมา ลมที่พัดทําความชื้นเข้ามาเสริมทําให้
ฝนในบ้ านเราดีขึ้น ฝนรวมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ๔๔๙ มิ ลลิเมตร มีฝนตกแล้ว ๕๐ วั น ค่ากลางอยู่ ที่ ๕๑๔
มิลลิเมตร ฝนจะตกอยู่ที่ ๕๙ วัน ซึ่งตอนนี้เหลืออีก ๓ วัน มีโอกาสที่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จะมีร่องมรสุมหรือร่องฝนที่เป็นตัวแปรหลักจะทําให้ฝนในพื้นที่ของ
ประเทศไทยตอนบนรวมทั้งพื้นที่โคราชมีฝนตกมากขึ้น มีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ รวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมี
กําลังแรง ทําให้มีฝนดีขึ้นโดยลําดับ ตามการคาดการณ์ก็จะมีความชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม มีฝนตกมากขึ้น
เรื่องพายุ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนจนถึงเดือนกันยายน
ที่จะเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาในประเทศไทย โดยคาดการณ์ในปีนี้จะมีพายุ ๑ ลูก
ประธาน :
เขื่อนมูลบนเก็บน้ําได้ ๑๔๑ ล้าน ลบ.ม. ตอนนี้มีน้ํา ๔๐ ล้าน ลบ.ม. เขื่อนลําแซะ เก็บน้ําได้ ๒๗๕
ล้ า น ลบ.ม. เหลื อ อยู่ ๗๘ ล้ า น ลบ.ม. ลํ า ตะคอง ๓๑๔ ล้ า น ลบ.ม. เหลื อ ๖๔ ล้ า น ลบ.ม. ลํ า พระเพลิ ง ๑๕๕
ล้าน ลบ.ม. มีน้ําเหลืออยู่ ๒๓ ล้าน ลบ.ม. ฝนตกในช่วงที่ผ่านมามักจะตกท้ายเขื่อน ไม่ตกหน้าเขื่อน แต่น้ําที่เหลืออยู่
ทั้งหมดสามารถอยู่ได้ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ๒ เดือนข้างหน้ายังมีน้ํากินน้ําใช้อย่างแน่นอน น้ําเพื่อการเกษตรจากการ
ประเมินสถานการณ์ขณะนี้ มีข้าวเสียบ้างอยู่ที่อําเภอเสิงสางกับอําเภอด่านขุนทด ฝนตกมาตั้งแต่ ๑๓ กรกฎาคม ทําให้
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การเกษตรฟื้นขึ้นมา วันนี้จะมีการประชุมหารือหน่วยงานบริหารจัดการน้ําทั้งหมด เราจะลดการปล่อยน้ําอย่างที่เรา
ปล่ อ ยจากลํ า ตะคองขณะนี้ วัน ละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. จะลดลงเหลื อ ๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
จํากัดการปล่อยน้ํามากขึ้น เพื่อทําประปาเท่านั้น เพราะฝนท้ายเขื่อนเริ่มมีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องปล่อยมาที่ไร่นา เราจะ
สต๊อกน้ําไว้จนกว่าน้ําจะเข้าเขื่อนมากกว่านี้ ตั้งแต่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เข้าอ่างเพียง ๒ ล้าน ลบ.ม.
เท่านั้น เขื่อนอื่นก็มีเข้าเล็กน้อย
ฝากทางฝนหลวงดําเนินการทําฝนเพิ่มเติม โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนทั้งหมด ขณะนี้กระทรวง
พลังงานให้เครื่องสูบน้ํา ๔๑ เครื่อง แต่นําเข้ามาในพื้นที่แล้ว ๖ เครื่อง ขนาด ๘ นิ้ว – ๑๒ นิ้ว ให้เครื่องมา ให้น้ํามันฟรี
โดย ปตท. ให้ค่าขนย้าย ค่าซ่อมแซมเครื่องในกรณีชํารุดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สูบอยู่ที่โคกกรวดเพื่อส่งน้ํามาบ้านใหม่
๒ ตัว อยู่ที่อําเภอโนนแดง อําเภอปักธงชัย ทั้งหมด ๖ เครื่อง ขณะนี้สูบไปสต๊อกสําหรับทําประปา แต่อยากให้เน้นสูบ
ไปที่ไร่นา พืชผลการเกษตร ฝากทางเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ ประสานงานกับนายอําเภอและสื่อไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรที่สามารถนําไปสูบตามลําห้วยนําเข้าไร่นา เป็นเรื่องปาก
ท้องของชาวบ้าน ขอฝากไว้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
-ไม่มี๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๒
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็ จพระสัง ฆราช มี ดําริ ที่จะเสริ มสร้ างความปรองดองสมานฉัน ท์ให้ เกิด ความสงบร่มเย็น ในบ้ านเมือง โดยเป็ น
โครงการที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เรียกว่าระยะที่ ๑ และจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มาถึงปัจจุบันเป็นการ
ขับเคลื่อนระยะที่ ๒ เป้าหมายสําคัญคือ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน ได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนโดยเขียนใบสมัครเพื่อแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชน แสดงตนเป็นผู้มีศีล โดยต้องขับเคลื่อนให้ได้จํานวน ๕๐%
ของพุทธศาสนิกชนทั้งหมดในหน่วยงาน เช่น สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีบุคลากร ๓๐ คน เขียนใบสมัคร
อย่างน้อยต้อง ๑๕ คน ตัวเลขนี้จะปรากฏที่ส่วนกลาง ถ้าหน่วยงานไม่มีการสมัครก็จะมีตัวเลขเป็นศูนย์ ระยะแรกเป็น
การรณรงค์ เ ชิ ง ปริ ม าณ ระยะที่ ๒ จะเป็ น การรณรงค์ ใ นเชิ ง คุ ณ ภาพ ณ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จั ง หวั ด
นครราชสีมามีผู้สมัครอยู่ในลําดับที่ ๑๗ ของประเทศ มีจํานวน ๒๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป้าหมายจะต้องมีผู้สมัครอย่างน้อย
๑,๓๐๐,๐๐๐ คน ให้ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านได้เขียนใบ
สมัครโดยเข้าไปโปรแกรม www.sila5.com มีใบสมัคร การคีย์ข้อมูล สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลด
ใบสมัครได้
ประธาน : ให้ไปดําเนินการตามโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ไปพูดโครงการให้เด็กได้รับฟังและแจก
ใบสมัครให้เด็กนักเรียน เป็นการนําความคิดสู่การปฏิบัติ เพราะศีล ๕ เป็นการเตือนสติ
ที่ประชุม : รับทราบ
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๔.๓.๒ - โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กําหนดจัดโครงการ
ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การสหประชาชาติ
กรุงเทพฯ และอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ทแอนสปา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
เด็กและเยาวชนทั้งที่พิการ ปกติ และ ผู้ด้อยโอกาส ครูอาจารย์ผู้สอนศิลปะ ผู้ปกครองเด็กพิการ จํานวน ๔๕๐ คน
ประธาน : ฝากนายอําเภอปากช่องไปดูแลอํานวยความสะดวกด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
- กิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
-กํา หนดจั ด พิ ธีเ วีย นเที ย นเนื่ องในวั น อาสาฬหบู ชา ประจํ า ปี ๒๕๕๘ ในวั น
พฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสุทธจินดา พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา โดยร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ให้ทาน รักาษศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศานาให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป
- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
- กําหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ
วัดป่าสาละวัน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์
พอ.สว. และพระราชทานของที่ระ0ลึก
- ขอเชิญร่วมบริจาคทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.)
- งดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.)
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
- มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
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๖.๒ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
- ขอเชิญชวนศึกษาเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน
๖.๓ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่องขอความร่วมมือประหยัดน้ําประปา
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๖.๖ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับจ่ายบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๖.๗ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๘ สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา
- ผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน : เรื่องที่ขอฝากไว้
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์
พอ.สว. ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านคลองเมือง ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช การเตรียมการรับเสด็จ
ในครั้งนี้ ประการแรก เรื่องการจัดเตรียมสถานที่เส้นทางเสด็จทั้งหมด เส้นทางหลัก เส้นทางรองที่เตรียมไว้ ฝนตก
ตลอดถนนเสียหายมาก ฝากทาง อบจ. ดูเรื่องถนน สิ่งไหนที่ขอไม่ทันให้ใช้วิธีพิเศษมาได้เลย เส้นทางรองขอให้ซ่อมด้วย
เพราะฝนตกทุกวัน ที่ลงเฮลิคอปเตอร์ ๑๐ ลํา ต้องทําเป็นแอสฟัลท์ทั้งหมด หากทําไม่ได้ก็น่าจะต้องใช้แผ่นคอนกรีต
หรื อแผ่น โลหะจากกองบิ น ๑ หากต้ องใช้ง บประมาณและต้องใช้ วิธีพิเ ศษ ก็ข อให้ ดํา เนิ น การมาจะอนุ มัติให้ต าม
สมเหตุสมผล นี่คือการเตรียมสถานที่
เรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. ฝากส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิต
ศรัทธาด้วย ทุกวันนี้คนไข้ที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ตามโครงการ พอ.สว. ที่ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่นฟอกเลือด
ตลอดปี อยู่ในโครงการ การทําบุญในโครงการจะได้บุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ ขอให้ไปประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับ
ผู้บริจาค
๒. การมอบทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ประมาณช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ต้องหาเงินบริจาคปีละประมาณ ๖ ล้านบาท ทางบริษัท ซีพี เดิมให้ปีละ ๑ ล้านบาท ปีที่ผ่านมาขอรับ
การสนับสนุนไป ๒ ล้านบาท ปีนี้ จึงให้ ๒ ล้านบาทเหมือนเดิม ช่ วงประมาณกลางเดือนกั นยายน พลเอกเปรมจะ
เดินทางมามอบทุน
ฝากเรื่องเป็นห่วงหน่วยงานราชการ
๑. คสช. ออกคําสั่งเรื่องเด็กแว้น ห้ามรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะที่จะนําไปสู่การแข่งรถ
ในทางอั น เป็ น ความผิ ด ที่ ต้ องรั บโทษตามกฎหมาย หากมี ก ารกระทํ า ผิ ด ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของพ่ อแม่
ผู้ปกครองจะต้องรับโทษด้วย
๒. การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้บริเวณสถานศึกษา
๓. พ.ร.บ. ควบคุมการชุมนุม
๔. พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เช่น การยื่นคําร้องมาที่
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ป่ า ไม้ อุ ต สาหกรรม ปกครอง ขอสถานบริ การ ขอใบอนุ ญ าตพกพาอาวุ ธ ปื น ยื่ น ที่ ตํ า รวจ ขอใช้ เ สี ย ง หรื ออื่ น ๆ
หน่วยงานราชการต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จ ต้องให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
กฎหมายทั้ง ๔ ฉบับนี้อยากให้ทุกท่านไปศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้และทําการประชาสัมพันธ์ไปด้วย
โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน นายอําเภอ หัวหน้าสถานีตํารวจ ต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่าน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เช่น การขายเหล้าใกล้บริเวณสถานศึกษา เรื่องเด็กแว้น ไปประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าพ่อแม่จะเดือดร้อน
เรื่ อ งขยะมู ล ฝอย มี ข ยะตกค้ า งอยู่ โ คราช ๖๘๐,๐๐๐ ตั น รั ฐ บาลให้ เ งิ น ๒๑๖ ล้ า นบาท
ให้ อบจ.เป็นผู้บริหารจัดการเอาขยะออกไป เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดําเนินการเอาขยะออกจาก อบต. จาก เทศบาล
รวม ๕๐ แห่งในโคราช ปัญหาคือบางแห่งมีผลประโยชน์จากการจ้างเอกชนขนขยะ มีบาง อบต. บางเทศบาล มีการ
หวงขยะเพราะไปจ้างขนเอง อาจขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ แต่ทุกแห่งจะต้องให้ อบจ. เข้าไปดําเนินการ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ฝากนายอําเภอไว้ด้วย
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบปกติ งบยุทธศาสตร์จังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ส่วนราชการต้องไปเร่งรัด
การเบิกจ่าย
การร้องเรีย น การชุมนุมเรียกร้อง ฝากทุกส่วนราชการ ถ้ามี การชุมนุมเรี ยกร้องเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ขอให้ช่วยแก้ไขให้แล้วเสร็จในระดับพื้นที่ อย่าให้ไปถึงทําเนียบรัฐบาล ไม่ใช่ปิดกั้นแต่ต้องบริหารจัดการในพื้นที่ให้
ได้ก่อน
เรื่องค้างคา ๑. เรื่องท่อน้ําจากเขื่อนลําแชะ ซึ่งก็ผ่านไปแล้ว ๒. พื้นที่มอปลาย่าง ก็สามารถ
ผ่านไปได้ ๓. การแก้ไขปัญหาพื้นที่ ซึ่งเราต้องหาแนวทางกันเองเพื่อเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี ขณะนี้ให้ รองฯ วินัย
เป็นหัวหน้าคณะทํางาน เพื่อเสนอไปยังส่วนกลางให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่
ให้สมเหตุสมผล
ปัญหาแนวเขตเทศบาลจอหอ บ้านเกาะ มีประกาศแนวเขตออกมาแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม
๒๕๕๘ ปัญหาขยะตกค้าง การจราจรในเขตเมือง ทั้งหมดทําไป ๔-๕ เรื่อง เจอมรสุมในการทํางานเยอะมากเนื่องจาก
เป็นเรื่องที่ปล่อยสะสมมานาน แต่ได้มารื้อเรื่องค้างคา มีศัต รูในการทํางานบ้ าง แต่ทั้งหมดต้องกราบขอบพระคุ ณ
ทุกท่าน ทุกคน ที่ได้ช่วยทํางานให้ทุกอย่างสําเร็จทั้งสิ้น
เรื่องงานปัจจุบัน การปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัด การปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ ไปจนถึงหมู่บ้าน ตําบล เมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แขกต่างประเทศก็เริ่มเข้ามา คณะทูต
คณะผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเราต้องปรับปรุงเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง สิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาหลายอย่าง เช่น
ช่องทางจักรยาน เส้นแรกของภาคอีสานที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี ประจิน จั่นตอง และอีก ๘ สายที่ได้รับอนุมัติ
จากรั ฐ มนตรี ก อบกาญจน์ วั ฒ นวรางกู ร การสร้ า งสะพานมู ล มะดั น รั ฐ การยกฐานะโรงพยาบาลบั ว ใหญ่ เ ป็ น
โรงพยาบาลจังหวัด สหกรณ์การเกษตรพิมายได้รับงบประมาณจากการมาปฏิบัติราชการของท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๘๐ กว่าล้านบาท ปรับโครงสร้างจากการซื้อข้าวปีละ ๓๐,๐๐๐ ตัน เป็น ๖๐,๐๐๐ ตัน
และการจั ดสร้า งพระชั ยเมืองนครราชสีมา ที่จะจั ดสร้า งเป็ นพระประจํ าจั งหวั ดและจะทํา พิธีปลุกเสกในวั นที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้
ที่ประชุม : รับทราบ
นายวินัย วิ ทยานุกูล รองผู้ ว่าราชการจัง หวัด นคราชสีมา :
วัน เสาร์ที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๕๘ จะทํ าพิ ธี
พุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมา มีพระเกจิต่าง ๆ ทั่วประเทศมาร่วมพิธีหลายรูป จะเริ่มพิธีบวงสรวงประมาณ
๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นประมาณ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จะทําพิธีหลังจากนั้นจะแจกจ่ายให้กับผู้สั่งจอง
จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ทําหนังสือขออนุญาตไปที่อธิบดีกรมศิลปากร
เพื่อขออนุญาตนําพระชัยเมืองนครราชสีมาองค์จริง อัญเชิญมาจังหวัดนครราชสีมา แต่อัญเชิญมาได้ประมาณ ๔ - ๕
วัน หลังจากนั้นก็ต้องอัญเชิญไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครเหมือนเดิม จังหวัดได้กําหนดอัญเชิญพระชัยเมือง
นครราชสีมาองค์จริงมาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จะเข้าเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณเขตติดต่อมวกเหล็ก
กลางดง ก็จะมีการทําพิธีต้อนรับและอัญเชิญพระชัยเมืองฯ ขึ้นรถแห่ขบวนมาเรื่อย ๆ ตามเส้นทางถนนมิตรภาพ จะมา
แวะที่ปากช่องให้พี่น้องประชาชนชาวอําเภอปากช่องได้สักการะบูชาประมาณ ๑ ชั่วโมง และจะมาวะที่อําเภอสีคิ้ว
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อําเภอสูงเนิน แห่งละ ๑ ชั่ว หรือ ครึ่งชั่วโมงตามความเหมาะสม หลังจากนั้นจะอัญเชิญมาบริเวณหน้าย่าโมในตอนเย็น
ของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยจะอัญเชิญไว้ที่หน้าย่าโมก่อน หลังจากพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะอัญเชิญพระชัยเมืองฯ จากหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปที่หน้าศาลากลางจังหวัด
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการบูชา และวันรุ่งขึ้น วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เราจะอัญเชิญพระชัยเมืองนครราชสีมา
ไปเยี่ยมพี่น้องตามอําเภอต่าง ๆ ประมาณ ๔ อําเภอ เช่นอําเภอปักธงชัย อําเภอโชคชัย อําเภอพิมาย หรืออําเภอ
บัวใหญ่ จะมีการหารืออีกครั้ง ซึ่งจากที่คณะกรมการได้หารือกันในเบื้องต้น เย็นวันที่ ๑๔ สิงหาคม ก็อัญเชิญกลับมา
วันที่ ๑๕ จะอัญเชิญเข้าพิธีพุทธาภิเษก และในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จะอัญเชิญเดินทางกลับกรุงเทพฯ ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
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