รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑

นายธงชัย

ลืออดุลย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายวินัย

วิทยานุกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายบุญยืน

คําหงษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายณรงค์

รักร้อย

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายมลศักดิ์

จงรักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖

นางวิไลวรรณ

ไกรโสดา

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมบัติ

ไตรศักดิ์

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๙

นายวันชัย

จันทร์พร

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายสุรพล

บุญพันธ์

แทน ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๑

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕

๑๒

นายอนุรักษ์

บุญยัง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๓

ว่าที่ ร้อยตรี นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๔

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๕

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๖

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๗

นายเธียรชัย

อัจฉริยพันธุ์

นายอําเภอบัวใหญ่
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๑๘

นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

๑๙

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๐

นายกําพล

สิริรัตตนนท์

นายอําเภอโชคชัย

๒๑

นายชาญชัย

ศรศรีวิชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๒

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๓

นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๔

นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๕

นายเพียรศักดิ์

ประภากร

นายอําเภอประทาย

๒๖

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๒๗

ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์

ขําศรีบุศ

นายอําเภอเสิงสาง

๒๘

นายพงษ์พันธ์

ยมมาศ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๒๙

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๐

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๑

นายนภดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๒

นายศิริโรฒม์

ศิลป์ประกอบ

แทน นายอําเภอโนนแดง

๓๓

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๔

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๕

นายปรีดา

สุขใจ

นายอําเภอเทพารักษ์

๓๖

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอเมืองยาง

๓๗

นายสําเริง

หลงเทพอรชุน

แทน นายอําเภอลําทะเมนชัย

๓๘

นายอรรถพันธุ์

สงวนเสริมศรี

นายอําเภอสีดา

๓๙

นายวีระศิลป์

ทินราช

แทน นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด

หน้า ๓ จาก 37

๔๐

นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๑

นายนัฐนันทน์

คล้ายเมืองปัก

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๒

นายเศกสรร

สกุลรัตน์

แทน อัยการจังหวัดพิมาย

๔๓

นางชุติมา

คํานวน

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๔

นายวัฒนา

ทองสาร

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๔๕

นายจรรยา

โตอ้น

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๔๖

นายสมบูรณ์

ศิลา

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๔๗

นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๔๘

นายนคร

เจริญชีพ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๔๙

นางชฎาพร

รักษาทรัพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๐

นายศุภกฤษ

ตะภา

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๑

นางเสาวนีย์

ลิ้มชัยวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๒

นายสนอง

เจริญบุตร

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๓

นายเฉลิมชัย

บัวจันอัด

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๔

นายพันธ์ศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

แทน ผู้อํานวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๕๕

นายบุญเลิศ

คงหอม

ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

๕๖

นางพนมพร

คล้ายสงคราม

แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๕๗

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
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ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๕๘

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๕๙

พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๐

พ.ต.อ. ภัทรพล

เล่าเปี่ยม

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๑

พ.ต.อ. จักรกฤษณ์

ศรีสุนทร

แทน ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๒

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๖๓

พ.ต.อ. บรรพต

มุ่งขอบกลาง

ผกก.สภ.โชคชัย

๖๔

พ.ต.อ.ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๖๕

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๖๖

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๖๗

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๖๘

พ.ต.อ. ประสงค์

อุทัยศรี

ผกก.สภ.โนนสูง

๖๙

พ.ต.ท. อาทิพย์

ซิมดอน

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๐

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๑

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๗๒

พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๗๓

พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๗๔

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๗๕

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๗๖

พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๗๗

พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๗๘

พ.ต.อ. การณ์กิตตณ์

เสนาะวรานนท์

ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๗๙

พ.ต.ท. ยงยุทธ์

แขจอหอ

แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
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๘๐

พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๘๑

พ.ต.ท. นิติพงษ์

ติวาชัยวิรัตน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๘๒

พ.ต.ท. ปรีชา

สารถี

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๘๓

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พนประทีป

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๘๔

พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๘๕

พ.ต.อ. จุมพล

สุวนาม

ผกก.สภ.สีดา

๘๖

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๘๗

พ.ต.ท. ทัศนัย

นคราวนากุล

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๘๘

ร.ต.ต. ชัยณรงค์

บุญมั่น

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๘๙

ร.ต.อ. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๐

พ.ต.ต. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๙๑

พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๙๒

ร.ต.ท. กฤษฎาพัฒน์

สกุลสีหรัตน์

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๙๓

ร.ต.ท. ธนาเวช

หมู่มาก

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

กระทรวงอุตสาหกรรม
๙๔

นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๙๕

นางสาวอํานวยพร

ศิริพงษ์ไพบูลย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

กระทรวงพาณิชย์
๙๖

นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๙๗

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา
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กระทรวงสาธารณสุข
๙๘

นายวิชัย

ขัตติยวิทยากุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๙๙

นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๐ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๐๑ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๐๒ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผอ.สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๐๓ นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙

๑๐๔ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๐๕ นางเรณู

เนินทอง

แทน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

๑๐๖ ว่าที่ ร.ต.หญิงภริดา

น้อมระวี

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๐๗ นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๐๘ รศ.ดร.สงวน

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๐๙ ดร.นิรันดร์

คงฤทธิ์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๐ นางศิริลักษณ์

จันทร์สว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๑๑ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๒ นายชูเกียรติ

วิเศษเสนา

ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๑๓ นางยุวดี

กล่ํามอญ

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

๑๑๔ นายวีระพัฒน์

อติพงษ์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

๑๑๕ นายจิวรรธน์

วงศ์สิทธิ์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๑๖ นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๑๗ นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕

๑๑๘ นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖

๑๑๙ นายดิลก

ศิรินาคติยา

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๐ นางสาวเสาวนีย์

พัฒนะนาวีกุล

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๑ นายยงยุทธ

สุทธิชาติ

แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๒๒ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๒๓ นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๒๔ นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๒๕ นายชนุตร์

พัฒนโพธิ์วัชร์

แทน ผอ.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๒๖ นาย ส.จิรศักดิ์

คชินทร์

แทน ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๒๗ นายสมควร

รอดเริญ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๒๘ นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๒๙ นางสาวกมลนัทธ์

นราวงศ์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๓๐ นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๑ นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๓๒ นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๓๓ นายวิฑูร

นรารัตน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๓๔ นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๓๕ นางกาญจนา

กระจ่างโพธิ์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.
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กระทรวงวัฒนธรรม
๑๓๖

นางสาวภัคพิศุทธิ์

คลังกูล

แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๗

นายพงศกร

ทิพยะสุขศรี

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๓๘

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๓๙

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๐

นางปริญญา

สุขใหม่

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๑

นายมนตรี

ธนภัทรพรชัย

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๔๒

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๔๓

นางสาวภัคพิศุทธิ์

คลังกูล

แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔๔

นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๕

นางสาววาสนา

เนียมสูงเนิน

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๖

นายวัชระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๔๗

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๘

นายชํานาญ

กลิ่นจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๙

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

แทน ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๐

นายเจริญ

อุดมการ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๕๑

นายอธิวัฒน์

ธนวุฒิศิรวัชร์

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๕๒

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๕๓

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๕๔

นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๕๔

ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย

ค่ายใส

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๑๕๕

นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
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๑๕๖

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๕๗

นายประวัติ

นกอิ่ม

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๕๘

นางสาวรัชดา

ปรัชเจริญวานิชย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๕๙

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๖๐

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๖๑

นางพัฒนี

สุนามะ

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๖๒

นายสมพร

รชตเจริญ

ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๖๓

นางนิภา

วรธรรม

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๖๔

นายสุทธิ

สิทธิวนกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕

๑๖๕

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๖๖

นางศิริรัตน์

โสภณ

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

๑๖๗

นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

๑๖๘

นายวิชัย

ดีพร้อม

แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

๑๖๙

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๗๐

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๑

นายโกมล

อินทนุพัฒน์

ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

กระทรวงการคลัง
๑๗๒

นางสาวมัณฑนี

กิตติวัจนสกุล

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๗๓

นายสุทธิพากย์

ศรีเทพ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๗๔

นายนพวัชร์

อติวรรณาพัฒน์

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๕

นายธีระพันธ์

ธรรมโชติ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๗๖

นายกมล

ศรีสถาพร

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๗๗

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
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๑๗๘

นางสาวสกลสุภา

โพธิ์ขุนทด

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๗๙

นายสมพร

เฟืองกฤษฎา

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๘๐

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๘๑

นางสาวนิตยา

สุวรรณราชัย

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๒

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๘๓

นายอติชาติ

บุญยัง

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๘๔

นางนันทิญา

รักษาคลัง

แทน ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๘๕

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๘๖

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๗

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๘๘

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๙

นางสาวพรทิพย์

สมวงศ์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๐

นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

ถิรชัยพาณิชย์

แทน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
นครราชสีมา

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศ
๑๙๑

นางธนพร

กระทรวงพลังงาน
๑๙๒

นายอุทัย
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๑๙๓

นายบรรจง

จบสูงเนิน

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

๑๙๔

นายรังสรรค์

รังสิกรรพุม

หัวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา
เครื่องที่ ๓-๔ (กฟผ.)

กระทรวงกลาโหม
๑๙๕

พันเอก อาจอง

บัวชุม

แทน ผู้อํานวยยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๙๖

พันเอก ราชันย์

ประจันตะเสน

แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๗

พันโท ธนา

ธนาสูรย์

แทน สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๘

นายเศรษฐวิทย์

ทะคง

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๑๙๙

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๐

นางอนงค์นาฏ

คุณวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๐๑

นางเสร่

ศรีนวลจันทร์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๐๒

นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๐๓

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๐๔

นายประยุทธ

พานิชนอก

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๐๕

นายชม

ช่างเกวียน

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

๒๐๖

ว่าที่ ร้อยตรี สันทนา

ศรีโพธิ์

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗ นางทิพวรรณ

กลิ่นแก้ว

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘ นางชมมณี

ศรีไชยรัตน์

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๙ นายพงศวัฒน์

เพชรวิเชียร

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
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๒๑๐ นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑ นายบรรทม

อมรพิพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๑๒ นายเกษมสันต์

เครือเจริญ

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๑๓

นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๔

นายเอกชัย

บูรณกิจ

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕

นางอรพินทร์

ฤทธิ์ไธสง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๑๖

นายธงชัย

แสนทวีสุข

แทน ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๑๗

นายพาณิชย์

สินสุข

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๒๑๘

นายพาณิชย์

สินสุข

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๙

นายชอบ

สร้อยจิตต์

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐

นางสาวปริยากร

สุบันทมา

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๑

นายวิชัย

อุดมรัตนะศิลป์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น.ม.

๒๒๒

นางพิมพร

ขุนทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๒๓

นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๒๔

นางผกามาศ

บุตรไสว

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๒๕

นายสุทัศน์

เทาขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๒๖

นายพรชัย

กัณห์อุไร

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๒๗

นายอัสวินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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๒๒๘

นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๒๙

นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๓๐

นายสมเกียรติ

อินทรสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๓๑

นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๓๒

นายสมศักดิ์

เทียนพลกรัง

แทน ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ศอฉ.)

๒๓๓

นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๔

นายพงศธรณ์

ลิ้มศิริ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๓๕

นายอัมพร

คงเศก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๖

นางทิพรัตน์

ล้อมแพน

แทน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ
๒๓๗

เรือโท สมควร

มั่นคง

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๘

นายศรีพงศ์

อุดมสินานนท์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๓๙

นายชยานนท์

สุวรรณทรัพย์

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๐

นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้า สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
นครราชสีมา

เนียมสาคร

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภาคเอกชน
๒๔๑

นางสาวลัญชนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๔๒ นายชนะชัย

ชอบบัว

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓ นายชนะชัย

ชอบบัว

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๔ นายวีระชัย

ทองไพบูลย์

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
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๒๔๕ นายทินธรรม

บุญประกอบศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๔๖ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๔๗ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๔๘ นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจงนม.

๒๔๙ นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.นม.

๒๕๐ นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สนจ.นม.

ผู้ไม่มาประชุม
๑
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓

นายอําเภอพิมาย

ติดราชการ

๔

นายอําเภอโนนสูง

ติดราชการ

๕

นายอําเภอโนนไทย

ติดราชการ

๖

นายอําเภอชุมพวง

ติดราชการ

๗

นายอําเภอพระทองคํา

ติดราชการ

๘

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัด ติดราชการ
สีคิ้ว (ปากช่อง)

๙

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัด ติดราชการ
คดีศาลแขวงนครราชสีมา

๑๐

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ติดราชการ
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๑๑

ผอ.ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๑๒

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๓

ติดราชการ

๑๓

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ติดราชการ
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๑๔

ผกก.ฝสส.๔สส

ติดราชการ

๑๕

ผกก.สภ.โนนไทย

ติดราชการ

๑๖

ผกก.สภ.คง

ติดราชการ

๑๗

ผกก.สภ.โนนแดง

ติดราชการ

๑๘

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๙

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๒

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๓

ประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา

ติดราชการ

๒๔

รก.ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๐

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๑

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ
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๓๖

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๓๗

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๗

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ที่ ๑

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการสํานักงานงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

๕๗

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๘

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ
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๕๙

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๖๑

ผอ.สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๒

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๔

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๖๕

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๖

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๗

ผอ.สนง.กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๖๘

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๙

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๐

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๗๑

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๒

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๗๓

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๗๔

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๗๕

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๗๖

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
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 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิจุฬาภรณ์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ
นางพรชนก ชัยพันธุ์ ที่มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่บุตรจํานวน ๒ คน จนกว่าจะ
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมูลนิธิได้ส่งเงินทุนพระราชทานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ มายังจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ดังนี้
๑. นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จํานวนเงิน
๒๔,๕๕๐ บาท
๒. ด.ญ.ฑิตยาพร จินตวร ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุขานารี จํานวน ๑๓,๒๕๐ บาท
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : รายนามผู้บริจาคเงินก่อสร้างสํานักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๑. กองทัพภาคที่ ๒ โดย พลโท ธวัช สุขปลั่ง
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ห้างทองเพชรสุวรรณ โดยคุณศักดา – คุณณภัทร นันทคุณาธิป จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. วิทยาลัยช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๗. มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘. คุณธนวัฒน์ ประสิทธิพรกุล
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. คุณประพัฒน์ อินทนากรวิวัฒน์
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณประวิทย์ อัศวินชัย
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณอุไรวรรณ อภัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท
 พิธีมอบพระชัยเมืองนครราชสีมาประจําอําเภอ
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้จัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา โดยมีพิธีมหาพุทธาภิเษก
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วนั้น ในการนี้ ทางจังหวัด
นครราชสีมาได้จัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมาเป็นพระพุทธรูปบูชา หน้าตัก ๙ นิ้ว เพื่อมอบให้กับอําเภอทุกอําเภอ
ทั้ง ๓๒ อําเภอ
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 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประจําปี ๒๕๕๘ “โครงการจับมือไว้ เราไปด้วยกัน
สร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง WE ARE TOGETHER” (จํานวน ๘๔ ราย)
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทําโครงการริเริ่มสร้างสรรค์
ประจําปี ๒๕๕๘ โครงการ “จับมือไว้ เราไปด้วยกัน สร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง (WE ARE TOGETHER)” ขึ้น เพื่อ
ค้นหารูปแบบ (Model) ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทํางานระหว่างภาคราชการและภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน มีการบูรณาการความร่วมมือและจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อ (MOU) ของหน่ วยงานในระดั บจั ง หวั ด และในระดั บพื้ น ที่ จํ า นวน ๖ หน่ วยงาน คื อ “ที มพั ฒ นาโคราช”
ประกอบด้ วย เจ้ าพนั กงานปกครอง (ปลั ดอํ าเภอผู้ รับผิ ดชอบตํ าบล) นั กวิ ชาการส่ งเสริ มการเกษตร (เกษตรตํ าบล)
สาธารณสุขตําบล ครู กศน. หรือ ครู ศรช. (ประจําตําบล) นักพัฒนาชุมชน (หรือปลัด อบต.) นักวิชาการพัฒนาชุมชน
(พัฒนากรรับผิดชอบตําบล) ซึ่งเป็นกลไกภาคราชการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกภาคประชาชน (เครือข่ายองค์กร
ชุมชนระดับหมู่บ้าน “คชม.” และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล “ศอช.ต.”) ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม/
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ตําบลพัฒนานําร่อง จํานวน ๓๒ ตําบล และดําเนินการขยายผลในตําบลพัฒนา
ขยายผล จํานวน ๑๑๙ ตําบล
การดําเนินงานตามโครงการ “จับมือไว้ เราไปด้วยกัน สร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง (WE ARE TOGETHER)”
ทําให้เกิดการขับเคลื่อนขององค์กรภาคราชการและภาคประชาชน ในการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล ได้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน จังหวัดนครราชสีมา ได้
จัดงานมหกรรมนําเสนอผลงานของตําบลพัฒนานําร่องดีเด่น ตําบลพัฒนาขยายผลดีเด่น เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อําเภอเมืองนครราชสีมา และได้คัดเลือกผลงาน
ตําบลพัฒนานําร่องดีเด่น ตําบลพัฒนาขยายผลดีเด่น คัดเลือกทีมพัฒนาโคราชและองค์กรภาคประชาชนที่มีผลการ
ดําเนินงานดีเด่นของตําบล จํานวน ๔ ประเภทๆ ละ ๖ ทีม/คณะ ประกอบด้วย
(๑) ทีมพัฒนาโคราชตําบลพัฒนานําร่องดีเด่น จํานวน ๖ ทีม
(๒) ทีมพัฒนาโคราชตําบลพัฒนาขยายผลดีเด่นจํานวน ๖ ทีม
(๓) เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน (คชม.) ดีเด่น จํานวน ๖ คณะ
(๔) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น จํานวน ๖ คณะ
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนานําร่องดีเด่น และ
“ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนาขยายผลดีเด่น เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน (คชม.) ดีเด่น
และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง จึงเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนานําร่อง
รางวัลชนะเลิศ : ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
๒
๓
๔

นางสาวสิรวีร์ หิรัญบวรพงษ์
นางสาวนันทยา ลัดกลาง
นายวชิรญาณ์ มนต์กระโทก
นางวิไลลักษณ์ คําปิคา

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ครู กศน. ตําบลลุงเขว้า
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๕
นางสมจิตร เบี้ยกระโทก
นักพัฒนาชุมชน
๖
นายศราวุธ ยุชิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนานําร่อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นางนันทวรรณ เพียรทํา
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
๒
นายดนัย ตรวจงูเหลือม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
๓
นายยงยุทธ เถื่อนกลาง
ผอ.รพ.สต. โตนด
๔
นางวารุณี ยวงกลาง
ครู กศน. ตําบลโตนด
๕
นางกรรณิกา ศรีอินทร์
นักพัฒนาชุมชน
๖
นางสมบูรณ์ โมราศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนานําร่อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นายทวีศักดิ์ ภาษี
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน
๒
นางนวลละออง คล้ายสงคราม
เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
๓
นางสาวหนูน้อย จันทะสา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔
นางจันทนี ศรีนอก
หัวหน้าครู กศน. ตําบลเมืองพะไล
๕
นางกําไร พนัสนอก
นักพัฒนาชุมชน อบต. เมืองพะไล
๖
นางสาวสิริอร ทองดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนานําร่อง
รางวัลชมเชย : ตําบลทุ่งอรุณ อําเภอโชคชัย จํานวน ๘ คน ประกอบด้วย
๑
นายปรัชญา มันตาทร
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
๒
นายจารพัฒน์ ไตรพัฒนจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓
นางจุไรรัตน์ อุตสาหพงษ์
ผอ.รพ.สต. หนองปรึก
๔
นายดนุพล เจียร์สุคนธ์
ครู กศน. ตําบลทุ่งอรุณ
๕
นายรัตนโชติ วัฒนะ
นักพัฒนาชุมชน ๖ ว
๖
นางสาวลัดดา มมตะขบ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนานําร่อง
รางวัลชมเชย : ตําบลพะงาด อําเภอขามสะแกแสง จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นางอนัญญา ไทยดํารงเดช
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
๒
นางธิดารัตน์ สําเร็จรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓
นางสานิตย์ ซาจันทึก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๔
นางสมพร มุ่งค้ํากลาง
ครู กศน. ตําบลพะงาด
๕
จ.ส.อ.ยรรยง ยะมุงคุณ
นักพัฒนาชุมชน
๖
นายจักรพงศ์ พงษ์ไพฑูรย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

หน้า ๒๑ จาก 37

รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนานําร่อง
รางวัลชมเชย : ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นายบรรพต เกตุคํา
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
๒
นางสาวอรุณี นิคงรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
๓
นางวิไลลักษณ์ ด่านแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๔
นางสาวณัฐภรณ์ ดีหนุก
ครู กศน. ตําบลโนนยอ
๕
นายวีรกาล อุปนันท์
นักพัฒนาชุมชน
๖
นางสาวนาตยา พรหมบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนาขยายผล
รางวัลชนะเลิศ : ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นายสรายุทธ นาคผสม
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
๒
นายแสงอุทัย ช่างเกวียน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
๓
นางเนาวรัตน์ เอกอุ่น
ผอ.รพ.สต. โนนกอก
๔
นายดุษฎีโดม ศรีบุญยมาลา
ครู กศน. ตําบลสามเมือง
๕
นางสุภาวดี แสนภูมิ
นักพัฒนาชุมชน
๖
นางจริพร ทีนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนาขยายผล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ : ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นายนพรัตน์ โคตุดร
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
๒
นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
๓
นายปรัชญา รักษานา
ผอ.รพ.สต. สําพะเนียง
๔
นายนราชิวาส อภัย
ครู กศน. ตําบลสําพะเนียง
๕
นางจํานง รองตะกั่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง
๖
นางมณี ศรีประเสริฐศักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนาขยายผล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ : ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นายธีรวัฒน์ บัวดก
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
๒
นายนรินทร์ รักษ์จันทึก
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๓
นายเกรียงศักดิ์ มุ่งโตกลาง
ผอ.รพ.สต. สีคิ้ว
๔
นายวิรุจน์ แวงสูงเนิน
ครู กศน. ตําบลหนองน้ําใส
๕
นางสาวฐราภัทร ตั้งธีรภัทร
นักพัฒนาชุมชน ๗ ว
๖
นางวรรณศิริ นพรัตน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนาขยายผล
รางวัลชมเชย : ตําบลหนองบุนนาก อําเภอหนองบุญมาก จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นายพิชาญ ตราผักแว่น
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
๒
ว่าที่ร้อยเอกสกุลไชย ขําประถม
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
๓
นายยุทธการ ขําหินตั้ง
ผอ.รพ.สต. หนองบุนนาก
๔
นายประทวน ชายโพธิ์กลาง
ครู กศน. ตําบลหนองบุนนาก
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๕
นางสาวปาริชาติ สุขชาตะ
นักพัฒนาชุมชน
๖
นายดิเรก สารพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนาขยายผล
รางวัลชมเชย : ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นางอรไท พันจันทึก
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
๒
นายคูณ ลาน้ําเที่ยง
เจ้าหน้าที่การเกษตรชํานาญการ
๓
นางนุศราพร ส่วนบุญ
ผอ.รพ.สต. กระเบื้องนอก
๔
นางสิริกาญจน์ เอื้อไธสง
ครู ศรช. ตําบลกระเบื้องนอก
๕
นางทิพย์ประภา พันธ์เหล็ก
นักพัฒนาชุมชน
๖
นางสาวจิราภรณ์ ศรีพรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รางวัล “ทีมพัฒนาโคราช” ตําบลพัฒนาขยายผล
รางวัลชมเชย : ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑
นางสาวณัฐนิชา สุขทองกร
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
๒
นางธิดารัตน์ สําเร็จรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓
นางสาวพันธ์ทิพา ทุมกลาง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔
นางสาวปราณีรัตนา เฟื่องสันเทียะ
ครู กศน. ตําบลชีวึก
๕
นายรุ่ง วัดศรีพะเนา
นักพัฒนาชุมชน
๖
นางสาวสุดจิต พิศพล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รางวัลเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน (คชม.) ดีเด่น
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประเภทรางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน (คชม.) ดีเด่น
ประธาน คชม. บ้านโนนเพ็ด ม. ๕ ตําบลโนนเพ็ด
ประธาน คชม. บ้านโนนด่าน ม. ๑๑ ตําบลโตนด
ประธาน คชม. บ้านส้มกบงาม ม. ๙ ตําบลเสมา
ประธาน คชม. บ้านจิตประสงค์ ม. ๑ ตําบลลุงเขว้า
ประธาน คชม. บ้านหวาย ม. ๙ ตําบลสําพะเนียง
ประธาน คชม. บ้านหนองมะเขือ ม. ๙
ตําบลละหานปลาค้าว
รางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น
ที่
ประเภทรางวัล
เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน (คชม.) ดีเด่น
๑ ชนะเลิศ
ประธาน ศอช.ต. สามเมือง
๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประธาน ศอช.ต. เสมาใหญ่
๓ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประธาน ศอช.ต. ทัพรั้ง
๔ ชมเชย
ประธาน ศอช.ต. พะงาด
๕ ชมเชย
ประธาน ศอช.ต. บึงสําโรง
๖ ชมเชย
ประธาน ศอช.ต. ทุ่งอรุณ

อําเภอ
ประทาย
โนนสูง
สูงเนิน
หนองบุญมาก
โนนแดง
เมืองยาง
อําเภอ
สีดา
บัวใหญ่
พระทองคํา
ขามสะแกแสง
แก้งสนามนาง
โชคชัย
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 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเงินออมเพื่อน้อง สนับสนุนการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนธนาคารออมสินภาค ๑๓ : ในนามของธนาคารออมสิน จัดโครงการเงินออมเพื่อน้อง สนับสนุนทุนการศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศที่เป็นลูกค้าของธนาคารออม
สิน สําหรับจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจํานวน ๒๘๔ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๒๘๔,๐๐๐ บาท (มอบให้แก่ตัวแทนผู้รับมอบทุน)

 นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
ประธาน
: ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุม ขณะนี้จังหวัด
กําลังเร่งปรับปรุงหอประชุมเปรมติณสูลานนท์และอาคารศาลากลางจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และหาก
ปรับปรุงเสร็จแล้วก็จะทําบุญเลี้ยงพระ
: การรับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ขอให้นําเงินทุนไปใช้ให้เป็นไปตามพระราช
ประสงค์ที่พระราชทานมาสําหรับการศึกษาเล่าเรียน และขอให้ตั้งใจเรียน
: การบริจาคสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ยอดเงินประมาณ
๒๖ ล้านบาท ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกท่านทั้งสิ้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ แห่งนี้จะมีความพร้อมทุกด้าน
เงินทุกบาทที่ได้รับการบริจาคจะโอนให้บัญชีของสภากาชาดไทย และในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง
: การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นํา กลุ่ม เครือข่ายชุมชน ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่จัดให้มีโครงการขึ้น
ทําให้คนมีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นทําเรื่องดี ๆ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และรวมไปถึงการ
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาล ๑๐๐% ขอให้ทุกท่านร่วมกันทํา
ความดีเพื่อสังคมต่อไป
 แม่ทัพภาคที่ ๒ มอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
แม่ทัพภาคที่ ๒ : มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ จริง ๆ แล้วมีความตั้งใจที่จะมามอบเงินบริจาคสร้างอาคารภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติที่ ๕ แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้พบปะในสถานะของการเป็นผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๒ และผู้ บั ญ ชาการกองกํ า ลั ง รั กษาความสงบเรี ย บร้ อ ยกองทั พ ภาคที่ ๒ ที่ ดู แ ลทั้ ง ๒๐ จั ง หวั ด ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ ไ ด้ ร่ ว มทํ า งานกั บ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพราะ
กองบัญชาการตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครราชสีมา แต่ดูแลในภาพรวมทั้งหมด มีเรื่องที่จะต้องขอชื่นชมและขอบคุณหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่ านที่ เป็ น กลไกหลั กในการทํา งานของจั งหวั ดนครราชสี มาเกี่ ยวกั บเรื่ องของงานรั กษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ เป็นที่ทราบแล้วก่อนที่จะมีการควบคุมอํานาจสืบเนื่องจากความแตกแยกในสังคม มีความ
ขัดแย้งกันจนถึงขั้นมีการเผชิญกําลังที่ก่อให้เกิดความแตกแยก เป็นปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องแก้ไขจนมาถึงปัจจุบันนี้เรา
ได้ร่วมมือร่วมใจทํางานในฐานะเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูแลพี่น้องประชาชน จนสถานการณ์
บ้านเมืองสงบเรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่บ้าง แต่พวกเราทุกคนก็ยังช่วยกันทํางานไป
ด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้เรายังเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ตลอดจนการแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน ซึ่ ง ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น จั ง หวั ด ใหญ่ มี ๓๒ อํ า เภอ ได้ ป รึ ก ษาหารื อกั บ ท่ า นผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา ใช้กําลัง รส. ของนครราชสีมา ช่วยกันมาโดยตลอดตั้งแต่การแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่อง
ศูนย์ดํารงธรรมที่ทางจังหวัดได้จัดตั้งขึ้นและฝ่ายทหารได้จัดกําลังเข้ามาเป็นส่วนประกอบ จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย
อํานวยการในการทํางาน เราก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินต่าง ๆ ที่ถูกบุกรุกในหลายแห่ง ได้พื้นที่คืนมาเป็น
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จํานวนหมื่นไร่ คืนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นที่สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ และได้สนับสนุนทางจังหวัดเกี่ยวกับการเข้า
ไปช่วยหนึ่งตําบล หนึ่งล้านบาท ทําให้การทํางานเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการ
มอบหมายมาจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ให้ทางฝ่ายทหารเข้าไปช่วย ไม่ได้มีหน้าที่เป็นแกนนํา เพียงแต่ต้องการให้
งานนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยโดยเร็ว ได้เรียนชี้แจงผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาโดย
ตลอดอย่างต่อเนื่อง มีแนวความคิดว่าการทํางานต่อไปในอนาคตคงจะต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการทํางาน
ต่อไป ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราทํางานกันมาก็ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดทั้ง ๒๐ จังหวัด ไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกตอนที่เข้ามารับหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคที่ ๒ และครั้งที่ ๒ ที่มี
การปรั บ เปลี่ ย นผู้ ว่า ราชจั ง หวั ด แนวทางต่ า ง ๆ คงไม่ เ ปลี่ ย นแปลง ยกเว้ น ในเดื อ นตุ ล าคมที่ จ ะถึ ง นี้ ซึ่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ เพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน
ต้องเกษียณอายุราชการ ฝ่ายทหารยังไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งในตอนนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงก็
จะมีการมอบนโยบายกันใหม่ หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านในจังหวัดนครราชสีมา
ต่ อ ไป และพร้ อ มกั น นั้ น กองทั พ ภาคที่ ๒ ซึ่ ง มี ก ลไกหลั ก ในการทํ า งานผนึ ก กํ า ลั ง ทหารที่ ว างอยู่ ทั้ ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบทุก ๒๐ จังหวัด แต่เรามีหน่วยทหารวางอยู่เป็นจํานวนมาก เราปวารณาตัวว่ากําลังพล
และยุทโธปกรณ์ที่กองทัพมีอยู่ ถือว่าเรามีขึ้นได้เนื่องจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชน เราพร้อมที่จะนํากําลังพลและ
ยุทโธปกรณ์เหล่านี้เข้ามาสนับสนุนการทํางานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทุกประเภท ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ เราแสวงหาความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้กับรัฐบาล
อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น ในโอกาสต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กองทัพภาคที่ ๒ ขอยืนยันว่าจะยืนหยัดอยู่เคียงข้าง
กับพี่น้องประชาชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและบรรเทาความเดือดร้อนทั้งปวงที่ได้รับการร้องเรียนมา จะ
รวบรวมทั้ ง หมดและจะประสานงานกั บท่ า นผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด อย่ า งต่ อเนื่ องต่ อไป และขอขอบคุ ณอี กครั้ ง หนึ่ ง
สุ ด ท้ า ยนี้ ข อกราบอาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย เดชะพระบารมี อั น แผ่ ไ พศาลแห่ ง
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่ท่านเคารพ
นับถื อ ได้ โปรดดลบั น ดาลพระราชทานพรให้ ท่านและครอบครั วประสบความสุ ข ความเจริ ญ คิ ด หวัง สิ่ ง ใดที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมก็ขอให้สัมฤทธิ์ผลดังที่ปรารถนาทุกประการ
ประธาน : ในนามของฝ่ายพลเรือน ขอเรียนว่างานของพลเรือนเองก็ประสบความสําเร็จเยอะมากโดยการให้การ
สนับสนุนทั้งกําลังพล ทั้งงบประมาณ ทั้งความคิดและวิธีการจากกองทัพภาคที่ ๒ มีผลเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้งานประสบ
ความสําเร็จและส่งผลไปยังพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และยังได้สมทบเงินสร้างอาคารภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ ๕ อีกจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นอย่างยิ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 5 สิงหาคม ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และ พ.ท.หนุน ศันสนาคม กรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก พร้อมด้วยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจําหน่าย ประชาชนผู้ซื้อ และสํารวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับการ
จําหน่ายสลากฯ ตามราคาที่กฎหมายกําหนด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้ค้าสลากฯ รวมถึงผู้พิการเข้าร่วม
กว่า 80 คน ที่ลําน้ําสวายเรียง หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วง ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายวินัย
วิทยานุกูล รองผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ดนครราชสีมา เป็ นประธานในพิ ธีปล่อยพัน ธุ์สัตว์ น้ํ าเนื่องในโอกาสวัน เฉลิ ม
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พระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
-วันที่ 7 สิ งหาคม ที่ บริเวณสนามหน้ าศาลากลางจั งหวัด นครราชสี มา นางกรคณา ลืออดุลย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ําพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่
ผู้ ต กงาน ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และผู้ ป ระสบความทุ ก ข์ ย ากเดื อ ดร้ อ น เพื่ อ น้ อ มเกล้ า ฯถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมงานกว่า 1,000 คน
-วันที่ 8 สิงหาคม นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบบ้าน ตามโครงการ “ธอส.
บ้ า นสุ ข ยั่ ง ยื น จ.นครราชสี ม า” ณ บริ เ วณพื้ น ที่ ร องรั บผู้ อ พยพเคลื่ อ นย้ า ยจากมอปลาย่ า ง บ้ า นคลองทราย
หมู่ที่ 19 ริมถนนมิตรภาพ กม.65-66 ต.หนองสาหร่าย โดย มี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวรายงาน
-วันที่ 12สิงหาคม เวลา 07.00 น ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมพลโทธวั ช สุกปลั่ง แม่ ทัพภาคที่ 2 และหัวหน้าส่วน
ราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน กว่า 1,000 คน ร่วมกัน ประกอบพิธี
ทําบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 83 พรรษา
มหาราชินี
เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ประธานประกอบพิ ธีถ วายพระพรชั ย มงคล ลงนามถวายพระพร เนื่ องในวั น เฉลิ มพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพิธีลงนามถวายพระพร พิธีทางศาสนา พิธีกล่าวถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ร่วมพิธีเป็น
จํานวนมาก
เวลา 19.00 น นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําส่วนราชการ ร่วมพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 14 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า
โครงการก่ อ สร้ า งสะพานมู ล มะดั น รั ฐ ต.ท่ า ช้ า ง อ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ จ.นครราชสี ม า โดยมี น ายธงชั ย ลื อ อดุ ล ย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และชาวบ้าน อ.เฉลิมพระเกียรติ กว่า 200 คน ให้การต้อนรับ
วันที่ 16 สิงหาคม ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
อดีตรองนายรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12
สิงหาคม 2558 โดยมี พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม กว่า 10,000 คน
วันที่ 17 สิงหาคม ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 14 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 เพื่อตรวจติ ดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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-วั น ที่ 19 สิ ง หาคม ที่ โ รงแรมสบายโฮเทล อ.เมื อ ง จ.นครราชสี ม า กองการศึ ก ษาและ
ประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการการ
สร้างความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์โดยมี นายบุญยืน
คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
-วั น ที่ 20สิ ง หาคม ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารเลี้ ย งสั ต ว์ ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ต.ขุ น ทอง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเกษตรกร
และผู้สนใจ เข้าร่วมพิธี จํานวนมาก
-วันที่ 21 สิงหาคม ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้า
คณะจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายวินัย วิทยานุกูล รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่บริเวณประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ที่จะมีการปรับปรุงสร้างเป็นหอพระพรชัยเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้แก่ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไป ในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักคําสอนในพุทธศาสนา
-วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.00 น ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จ.นครราชสีมา
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 และสมาชิกคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จํานวน
22คนเดินทางมาพบปะหารือกับส่วนราชการของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริ โภค และปั ญหาต่า งๆ โดยมีน ายธงชั ย ลืออดุ ลย์ ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด นครราชสีมา ให้ การต้ อนรับและ
บรรยายสรุปจากนั้น เวลา 13.30 น นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 พร้อมด้วย
สมาชิกคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส่วนราชการของจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชน ณ
เทศบาลตําบลกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
-วันที่ 24 สิงหาคม ที่วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พระพรหมเสนาบดี
เจ้าคณะภาค7ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานใน
พิธีบําเพ็ญกุศลครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการมรภาพของพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณฯ ปริสุทโธ อดีตที่
ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เพื่อถวายแด่หลวงพ่อคูณฯ ซึ่งได้มรณภาพ ตั้งแต่วันที่ 16
พฤษภาคม 2558 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
-วันที่ 25 สิงหาคม ที่ศาลาการเปรียญ วัดศาลาเย็น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ท.
ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประกอบพิธีทําบุญเลี้ยงพระจํานวน 9 รูป และปล่อยนกจํานวน 96 ตัว
ปล่อยปลา จํานวน 1,999 ตัว ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ครบรอบ 95 ปี ในวันที่ 26 ส.ค. 2558โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะ
นายทหารระดับสูงของกองทัพภาคที่ 2และส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาต่างๆ เข้าร่วมพิธี
-วันที่ 26 สิงหาคม ที่โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเตล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญยืน
คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาขั้นตอนการพิจารณาการอนุญาตประทาน
บัตรทําเหมืองแร่ใต้ดินซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและทํา
ความเข้ าใจกระบวนการยื่นคํ าขอประทานบั ตรทําเหมืองใต้ดิน เพื่อเป็น การเสริมสร้า งองค์ค วามรู้ ในการเข้าร่วม
ตรวจสอบ การสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
-ไม่มี๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ในรอบเดือนที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการในการให้ความร่วมมือปฏิบัติงาน
: การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่โรงเรียน
คลองเมือง อําเภอจักราช ได้รับการชมจากทีมงานของสมุหราชองครักษ์ ๑.เรื่องความพร้อม ขั้นตอนพิธีการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยดีมาก ๓.พี่น้องประชาชนที่มารับเสด็จฯ มีเป็นจํานวนมาก และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๓.ยอดเงิน
ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนหน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้เงินบริจาค ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นยอดเงินบริจาคสูงที่สุด
ที่พระองค์ได้เสด็จมาในภาคอีสาน จริง ๆ แล้วไม่ได้วัดที่จํานวนเงินมากหรือน้อย เพราะการเสด็จมาแต่ละครั้งจะรับ
คนไข้เข้าในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนาน การเสด็จคราวนี้มีคนป่วยถึง
๖ คน ที่รับเข้าในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันทําให้งานให้ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวั ดนครราชสีมาที่เ ป็น เจ้า ภาพหลัก สํา นักงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดนครราชสีมา นายอํ าเภอจักราช
รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
: กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ “Bike For Mom” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเรา
จะมีคอมเพลนเข้ามาเยอะมาก ก็ได้ตอบขอโทษใน facebook และตามรายการต่าง ๆ สําหรับข้อบกพร่อง การจัดรูป
ขบวน การปั่นจักรยานมีความพร้อมเพรียงสวยงาม แต่เราไม่มีสื่อทําข่าวออกทีวี จังหวัดอื่นมีทุกจังหวัด บาร์โค้ดก็ผ่าน
แค่ ๑,๑๔๐ คน ทั้งที่คนปั่นมีจํานวนมากกว่านั้น ขอโทษในความผิดพลาด แต่อยากให้แต่ละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไป
ทบทวนเป็นบทเรียน การที่มีผู้คนมาอย่างพร้อมเพรียงด้วยความตั้งใจ แต่เรามีความบกพร่องในบางจุด บาร์โค้ดให้
นักศึกษาไปดําเนินการโดยไม่มีผู้ใหญ่ไปควบคุมกํากับ งานประชาสัมพันธ์จังหวัดต้องมีการปรับปรุงอีกมาก
: สภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมาชี้แจง รับฟังความคิดเห็น และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งต้องการให้ข้าราชการมารับฟัง แต่ส่วนราชการมาจํานวนน้อยและมาช้า และไม่มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเข้าร่วม
ประชุม นี่คือความละเอียดรอบคอบในการทํางาน ต้องจําเป็นบทเรียน เราต้องละเอียดรอบคอบและรู้ล่วงหน้าว่าใคร
เป็นใคร มีการนําเสนอปัญหา ซึ่งได้เสนอปัญหาที่อําเภอครบุรี ที่จะซื้อที่ดิน ๕๒๔ ไร่ มาจัดแปลงให้ผู้อพยพจากต้นน้ํา
ที่อาศัยอยู่วัดบ่อลิง ๓๖ ครัวเรือนเพื่อลงแปลง และที่ขึ้นบัญชีไว้อีก ๕๐ ครัวเรือน ซึ่งเราได้รับงบประมาณอนุมัติให้ซื้อ
ที่ดิน ๕๒๔ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
: ขอบคุณ สปก. ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง มีคนถูกอพยพออกจาก
เหนือเขื่อนลําแชะ และไม่มีที่อยู่จํานวน ๓๙ ครัวเรือน ขณะนี้เหลืออยู่ ๓๖ ครัวเรือน นําไปอาศัยอยู่ที่วัดบ่อลิง ครั้ง
สุดท้ายที่เข้าไปเยี่ยมใช้เงินจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเหล่ากาชาดจังหวัด จํานวน ๑๙๕,๐๐๐
บาท สําหรับเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ทาง สปก. ทําเรื่องขอเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินมาจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดแปลงให้พวก
เขาอยู่ เราต้องการทําเพื่อแก้ไขปัญหาให้ครบกระบวนการ แก้ปัญหาให้ประชาชน เมื่อนําคนออกแล้วไม่มีพื้นที่รองรับ
มันไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ และเป็นปัญหากดดันต่อไปข้างหน้า เรื่องนี้เป็นปัญหาของประเทศทั้งสิ้น เมื่อเขาทําผิด
กฎหมายคดีก็ว่ากันไป แต่อะไรที่ทําให้เกิดการพัฒนาขึ้นก็ต้องทําต่อเนื่อง คราวนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายใน
ชีวิตราชการที่สามารถทําสําเร็จ ทาง สปก.จังหวัดก็ดูแลอย่างดี เป็นความสําเร็จที่ภาคภูมิใจอีกชิ้นงานหนึ่งที่อยู่โคราช
จัดแปลง ๕๒๔ ไร่ ให้คนทํากินได้ ๙๐ ครัวเรือน การดําเนินคดีก็ว่ากันไปตามความผิด แต่ครอบครัวส่วนที่เหลือของเขา
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ขอฝากทุกส่วนราชการด้วย ที่ดินก็ไปรังวัดแบ่งแปลง ไปเติมกิจกรรมเรื่องอาชีพ รายได้ให้กับ ๙๐
ครัวเรือนนี้ด้วย ฝากทางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ สํานักงานพัฒนาชุมชน นายอําเภอครบุรี ฝากให้ไปดูด้วย ต้อง
ขอขอบคุณทีมงานทั้งหมด เป็นผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเป็นการกระจายการถือครองที่ดิน
ครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่ง จาก ๕๒๔ ไร่ มีเจ้าของเพียงแค่ ๒ คน มาเป็นอยู่ในมือเกษตรกร ๙๐ กว่าคน เราได้แก้ไขปัญหา
เรื่องคนไปด้วย
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: เรื่องพระชัยเมืองนครราชสีมา ที่มอบให้นายอําเภอ อําเภอละ ๑ องค์ ความเป็นมาเริ่มจาก
กํ า นั น สมศั ก ดิ์ กาญจนวั ฒ นา ฟั ง รายการวิ ท ยุ ที่ พู ด ถึ ง พระชั ย เมื อ งนครราชสี ม า ทํ า ให้ เ กิ ด ความสนใจและมี
แรงบันดาลใจ จึงศึกษาค้นคว้าจนทราบว่าพระองค์นี้เป็นพระประจําเมืองโคราช มีอายุ ๒๐๐-๓๐๐ ปี เป็น ๑ ใน ๙
องค์ที่เป็นพระสําคัญอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยกํานันได้มาบอกให้ช่วยสร้างพระองค์นี้
ขึ้นเป็นพระประจําจังหวัด และไปปรึกษาท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ และหารือท่านรองฯ วินัย สรุปว่าการลงทุนก่อสร้าง
ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อทองคําทั้งหมด กํานันสมศักดิ์จะเป็นคนออกเงินให้ก่อน แล้วเมื่อออกเช่าบูชาเสร็จแล้วมีเงินเหลือ
เท่าไรจากการเช่าบูชาก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นําไปสมทบสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จึงได้ตกลง
สร้างพระชัยเมืองนครราชสีมาขึ้น และในรอบเดือนที่ผ่านมามีพิธีเททอง พิธีปลุกเสก จนเสร็จสิ้นไป และเมื่อวันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ไปรับพระชัยเมืองนครราชสีมาที่หน้าย่าโม ซึ่งท่านรองฯ วินัยได้ไปขออนุญาตจากกรมศิลปากร
เพื่ออัญเชิญมาในพิธีปลุกเสกที่โคราชเป็นเวลา ๓ วัน และให้ประชาชนได้สักการะบูชา และเมื่อเดินทางมาถึงกลางดง
ถึงอําเภอสิคิ้ว และโคกกรวด ได้เกิดปาฏิหาริย์พระอาทิตย์ทรงกรดทั้ง ๓ จุด ซึ่งก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น และจะ
จัดทําหอพระไว้บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งได้นําพระออกให้เช่าบูชา และเงินที่ได้มาก็จะใช้หนี้ให้กํานัน
สมศักดิ์ฯ ที่ออกค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง และจะรวบรวมที่เหลือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ สุดแท้แต่ท่านผู้ว่าฯ จะ
นําไปดําเนินการอย่างไร โดยไม่มีหนี้เอาไว้ให้ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยนําออกเช่าบูชาและร่วมพิธีต่าง ๆ
: ยอดเงินบริจาคของศูนย์สภากาชาดภาคที่ ๕ วันนี้เกือบ ๒๖ ล้านบาท และทางจังหวัดบุรีรัมย์
ชัย ภู มิ และจั งหวั ด สุริน ทร์ จะนํ า มาเพิ่มอี ก สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี จะเสด็จทรงวาง
ศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ฉะนั้นเงินที่เหลือจากการเช่าบูชาพระชัยเมืองนครราชสีมา จะจัดประชุม
คณะทํางานไว้ครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณว่าจะนําเงินเหล่านี้ไปทําอะไร ให้มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ หรือนําไปสมทบสร้าง
ตึ ก โรงพยาบาลมหาราช ซึ่ ง ขาดอยู่ ป ระมาณ ๘๐ ล้ า นบาท หรื อ จะนํ า ไปทํ า สาธารณกุ ศ ลอื่ น ๆ แล้ ว แต่ ท าง
คณะกรรมการ โดยตัดเข้าสภากาชาดประมาณ ๕ แสนบาท
: วันนี้มีเงาะที่ส่งมาจากจังหวัดนราธิวาส กองทัพภาคที่ ๒ ให้จังหวัดช่วยจําหน่าย ๖ ตัน จึงใช้
วิธี ๓ ตั น แรกจ่ ายเงิ นไป ๖๐,๐๐๐ บาท ให้ส่งไปตามโรงพยาบาล ทั้ง ๓ โรงพยาบาล ตามวัด สถานสงเคราะห์
วันนี้จะมาอีก ๓ ตัน ให้หัวหน้าส่วนราชการมารับเงาะไปแจกจ่ายให้บุลากรในสังกัด เป็นการเลี้ยงอําลาเกษียณอายุราชการ
: สิ่งที่ตั้งใจจะทําไปจนถึงวันเกษียณ คือเรื่องมอปลาย่าง ขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจ
ทหาร พลเรือน รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น งานนี้หากไม่ได้ท่านให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่มีทางสําเร็จได้ เราทําสําเร็จได้
ด้วยความสามัคคี ความพร้อมเพรียง มีทัศนคติมุ่งหมายไปในทางเดียวกันจึงทําให้งานสําเร็จลงได้ และได้รับการยอมรับ
กระแสตอบรับดีมาก ที่ยังเหลื ออยู่คือ ร้ านพรทิพย์ ไก่ย่างที่ยั งยื้อข้อกฎหมายอยู่ ขณะนี้ศาลอุทธรณ์มีคํ าพิพากษา
แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดอ่าน ส่งไปที่ศาลชั้นต้นคาดว่าน่าจะอ่านปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า ซึ่งจะค่อมกับรีสอร์ท ๗ ห้อง
ของลําตะคองซีฟู้ดที่ซ่อนอยู่ด้านล่าง จะครบกําหนดตามกฎหมายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นกลุ่มแรกที่ต้อง
ดําเนินการภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๒ คือ พวกที่รื้อระเกะระกะอยู่ ให้ท่านรองฯ วินัย ไปจ้างเหมา
เศษที่กองอยู่ให้ขนออกให้หมด บ้านที่เว้นไว้ ๒ หลังที่เป็นของผู้ใหญ่บ้านกับ อบต. ก็ให้รื้อให้หมด ฝากท้องถิ่นจังหวัด
ไปหาข้ อ กฎหมายให้ อบต.ออกเทศบั ญ ญั ติ ห้ า มคนเข้ า ไปขายของเร่ ไ ด้ ขายของเร่ ต้ อ งมี ก ฎหมายเบื้ อ งต้ น จั บ
เปรียบเทียบปรับ แนะนําท้องถิ่นให้ตรากฎหมายนี้ออกมา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีอํานาจเข้าจับกุม ฝากแขวงการทาง
ที่ ๒ ของบประมาณทําแผงกั้นยาวไม่ให้รถเข้าไปเปิดท้ายขายของได้อีก แล้วทําสวนหย่อมเตี้ย ๆ ขับรถผ่านพอเห็นได้
ฝากท่านอัยการประจําศาลสีคิ้วในเรื่องนี้ด้วย แต่มั่นใจว่าไม่เคยคิดร้าย กังวลคนที่ถูกฟ้องร่วมกัน แต่ขออย่าให้ตกใจ
อย่าเสียขวัญ เพราะพร้อมที่จะดูแลทุกท่าน มั่นใจว่าทําหลักประกันให้ทุกท่านตั้งแต่วันที่รื้อถอน ได้เขียนคําแถลงการณ์
แล้วลงนามกํากับทุกแผ่น คือต้องการเอาตัวเป็นประกันว่าถ้ามีความผิดก็เป็นคนแรก ส่วนที่เหลือจะขอความร่วมมือ
ท่านอีกครั้ง เพื่อจัดการให้แล้วเสร็จ ฝากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บภาพไว้ด้วย ที่โรงแรมม่านรูดต่อท่อปล่อยน้ํา
เสียลงอ่างลําตะคองซึ่งไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
:
จะเร่งรัดซ่อมแซมอาคารศาลากลางและหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ และจะทําบุญ
เลี้ยงพระในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
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: การใช้ที่ดินวังน้ําเขียว ฝากคณะทํางานเร่งรัดการทํางาน คดีอาญา ๓๐๐ กว่าคดี สภาพัฒน์
คนหนึ่งพูดว่า วังน้ําเขียวเริ่มจาก ๖๖/๒๓ ที่นําคนมาตั้งหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง สุขสมบูรณ์ ไทยสามัคคี วันนี้
กลายเป็ นที่ ในเขตอุทยาน เปลี่ยนมือ สปก. แล้ วมาทํา รีสอร์ท ก็ต้ องหาจุ ดลงตัวให้ได้ ช่วยเขีย นเพื่อเสนอเป็ นมติ
คณะรัฐมนตรี ที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานทับลาน และที่ สปก. หากเป็นมติแล้วให้ใช้ได้ทั่วประเทศ แต่เราจะเป็นต้นแบบ
: ขอให้ไปเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จากวันนี้ไปจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ขณะนี้เงิน
ติดเยอะมาก เงินอุดหนุนของท้องถิ่นเบิกจ่ายไปเพียง ๒๐% ๑ ขอให้ทางท้องถิ่นไปเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย แต่ละ
หน่วยงานไปเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานตนเอง และติดอะไรขอให้ตามด้วย และในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย
หัวหน้าส่วนราชการไม่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง เพราะฉะนั้น วันนี้ หัวหน้าส่วนราชการขอให้ท่านช่วยเอาใจใส่ ติดตาม
อย่างใกล้ชิด กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอให้ไปช่วยเร่งรัดด้วย ฝากงบของกระทรวง ทบวง
กรม ที่เป็นฟังก์ชั่น ถึงไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชา แต่ให้จังหวัดเป็นคนเร่งรัด งบยุทธศาสตร์จังหวัด หน่วยงานไหนที่ใช้เงิน
ยุทธศาสตร์จังหวัดหากยังมีการค้างอยู่ให้ไปเร่งเบิกจ่าย งบยาเสพติด และงบอื่น ๆ ขอให้ช่วยไปเร่งรัดด้วย
: แผนงานระยะยาว ที่เราจะต้องมาทดแทนสิ่งที่เราได้ไปแล้ว เช่น เมกะโปรเจคเรื่องวงแหวน
เราได้แน่นอนเข้าแผนงานของรัฐบาลหมดแล้ว สามแยกปักธงชัยไปแหลมฉบัง มอเตอร์เวย์ ก็ได้แน่นอนแล้ว สิ่งใหม่ ๆ
ที่อยากจะทําคือเรื่องน้ํา เพื่อให้คนอยู่กับถิ่น ได้ทํามาหากินอุดมสมบูรณ์ น้ําในเขตชลประทานเพียงร้อยละ ๘ มีการจัด
ประชุมหลายครั้ง หากมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวอีกฉบับหนึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ของโคราช เพื่อเป็นแนวทางสําหรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านใหม่ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่จะมีการปรับเปลี่ยนในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ ได้
เป็นแนวทางในการเริ่มต้นงานที่คิดร่วมกันจากคนเก่า ๆ เราคิดอะไรต่อไปที่จะเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวม รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานที่แท้จริง
: ในรอบ ๑๕ เดือนที่ผ่านมา และเหลือเวลาอีก ๑ เดือนก่อนเกษียณราชการ หากสามารถช่วย
อะไรท่านได้ในการทํางานก็ยินดี ฝากทุกส่วนราชการไว้พยายามรักษาสถานภาพอย่าให้มีเหตุในหน้าที่การงานของ
ตนเอง ขอให้มีความตื่นตัว เพราะหากเกิดเหตุพลิกผันก็อาจมีผลต่อจังหวะชีวิตราชการ
: เรื่องเหตุด่วน เหตุร้าย เช่นที่ราชประสงค์ ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยดูแลสํานักงานของตนเอง
อย่าให้เกิดเหตุ แม้แต่เรื่องไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ขอให้ช่วยกันระมัดระวัง
: ฝากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และ
ผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัด จากเหตุราชประสงค์ สามารถเรียบเรียงเหตุการณ์ได้จากกล้องวงจรปิดทั้งสิ้น จึงฝากใน
เรื่องนี้ด้วย กล้องที่เสียอยู่ในตัวเมืองแม้แต่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขอให้ช่วยซ่อมแซมด้วย หรือถ้าซ่อม
ไม่ได้ก็จัด ซื้อใหม่ เพราะหากมีเหตุเกิดขึ้นแล้ว และเราได้ตัวผู้กระทําความผิดความเชื่อมั่นก็จะกลับคืนมา เพราะ
สามารถรู้ต้นสายปลายเหตุ แต่ถ้าเกิดเหตุแล้วเราไม่มีพยานหลักฐานที่จะเอาตัวผู้กระทําความผิดมารับการลงโทษ
ความเชื่อมั่นจะไม่กลับคืนมาเลย ความวิตกกังวลจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและขวัญกําลังใจของประชาชน จึงขอฝากทาง
อบจ. เทศบาลนคร และทางตํารวจ และขอให้ช่วยเน้นบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี เพราะมีคนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ หมายกําหนดการเปิดป้ายอาคาร “สิริวิทยาทร”
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ มาทรงเปิดป้าย “อาคารสิริวิทยาทร” ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน นามอาคาร
“สิริวิทยาทร” หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่ง
ความเอื้ อ อาทร และความรู้ อั น เป็ น มงคล และมี ห มายกํ า หนดการเสด็ จ เปิ ด อาคาร “สิ ริ วิ ท ยาทร” ในวั น ที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. ประชาสัมพันธ์ ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินเพื่อรับเข็มที่ระลึก อักษรพระนามาภิไธย “สธ”
จํานวน ๑๐๐ ท่าน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้มีผู้ยื่นความประสงค์แล้วประมาณ ๔๐ ท่าน ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ได้มีหนังสือไป
ถึงส่วนราชการทุกแห่ง หากประสงค์จะถวายเงินเพื่อรับเข็มที่ระลึก ขอให้ติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๑๑
และขอเชิญชวนทุกส่วนราชการไปร่วมด้วยช่วยกัน เรื่องการศึกษาของคนพิการของจังหวัด
นครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
- กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
มอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference
System) เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 14.3๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ว่ า ได้ จั ด ทํา สรุ ป ข้ อ สั่ ง การประชุ ม หารื อ ข้ อ ราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑.๑ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “ปั่นเพื่อแม่ หรือ
BIKE FOR MOM”
๑.๒ การเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบและการให้ความช่วยเหลือ
๑.๓ การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นและการสร้ า งความเข็ ม แข็ ง ให้ กั บ
เกษตรกร
1.3.1 การแก้ไขหนี้สินเกษตรกร
1.3.2 การจ้างงาน/แก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ
1.3.3 มาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1.3.4 มาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ที่กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
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1.4 คลองสวยน้ําใส
๒) ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
- วาระงานของกระทรวงมหาดไทยระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558
๓) ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต)
- กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “ปั่นเพื่อแม่ หรือ BIKE FOR MOM”
๔) ข้อราชการของกรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)
- หนี้สินเกษตรกร ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับปลัดจังหวัดประสานสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามรายชื่อที่กรมการปกครองได้สํารวจและส่งให้ดําเนินการ
๕) เรื่องอื่น ๆ
- กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว.255 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ : คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ โกเมศ)
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ - ผลการดําเนินงานที่สําคัญของรัฐบาล
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
: ตามที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและดําเนินมาตรการคืนความสุขให้กับคนไทย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นปัญหาสะสม
เรื้อรังมานาน โดยการคุ้มครองดูแลประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ จัดเวทีประชาคม/สานเสวนาลดข้อขัดแย้ง ลดความแตกแยกทางความคิดของประชาชน ลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง แก้ไขปัญหาของประชาชนที่
ประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง จ่ายเงินชดเชยให้ชาวนา/ชาวสวนยาง จํานวน ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ โครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชน และการสร้างศูนย์บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ (ศูนย์ดํารงธรรม) เป็นต้น ซึ่งผลการ
ดําเนินการที่สําคัญของรัฐบาล เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เป็นผลมาจากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ
: รัฐบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจํานวนมาก
ซึ่งที่ผ่านมาผลการดําเนินงานของรัฐบาลดังกล่าว ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบกันอย่างทั่วถึงเท่าที่ควร
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงได้สรุปภาพรวมผลงานสําคัญของรัฐบาลในหัวข้อ “ทําก่อน ทําจริง
ทําทันที” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ใช้เป็นแนวทางในการไปชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ในสังกัดได้รับทราบ และนําไปใช้ในโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ที่ส่วนราชการได้ไปปฏิบัติราชการหรือมีกิจกรรมในพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกส่วนราชการแล้ว ให้ช่วยเผยแพร่ผลงานสําคัญของรัฐบาลที่ได้
ดําเนินการไปแล้วโดยมีหัวข้อ ทําก่อน ทําจริง ทําทันที ฉะนั้น ในวาระการประชุมหรือในโอกาสที่จําเป็นเหมาะสม
ก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียดที่ส่งไปแล้ว
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ จังหวัดจัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในพื้นที่
ในหัวข้อ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ให้แยกงานนโยบาย โดยเฉพาะที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาปฏิบัติ
ราชการที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สิ่งที่เราได้มามากมาย สหกรณ์การเกษตรพิมายได้
งบประมาณ ๗๐-๘๐ ล้านบาท เพิ่มศักยภาพในการซื้อข้าวจาก ๓๐,๐๐๐ ตัน เป็น ๖๐,๐๐๐ ตัน เขื่อนลําพระเพลิง
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๔๐๐ กว่าล้านบาท เก็บน้ําเพิ่มได้ ๕๐ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน ๑๘,๐๐๐ ไร่ การยกฐานะ
โรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นโรงพยาบาลจังหวัด ๒๓๐ กว่าล้านบาท แต่ละโครงการมีความชัดเจน ที่ท่านรัฐมนตรีประจิน
จั่นตอง เดินทางมา ถนน ๔ เลน จากแยกไทยสามัคคีเข้าไปถึงสุขสมบูรณ์ ๙ กิโลเมตร พร้อมกับให้มีช่องทางจักรยาน
ด้วย ช่องทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงที่อําเภอวังน้ําเขียว แยกทางเข้าวังน้ําเขียวไปทางอ่างฯ ก็ได้มาตอน
ที่ รัฐ มนตรี ประจิ น จั่ น ตอง ได้ มาจากการที่ เ ราใช้ จั ง หวั ด โอกาสที่ รัฐ มนตรี เ ข้ า มาในพื้ น ที่ เป็ น การคื น ความสุ ข ให้
ประชาชนทั้งนั้น เป็นจุดไฮไลท์ทั้งนั้น ก็ไปเขียนมา โครงการของสํานักงานพัฒนาชุมชน สิ่งเหล่านี้ที่ได้มา
ที่ประชุม : รับทราบ

- การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
-ตามที่กรมการปกครองแจ้งแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการนั้น
๑. กรมการปกครองได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลาย
พื้นที่และก่อให้เกิดน้ําท่วมขัง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนตกทิ้งช่วง จึงให้จังหวัดดําเนินการดังนี้
๑.๑ แจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน และอําเภอในพื้นที่ บูรณาการการทํางาน
กันอย่างใกล้ชิด โดยประสานงานกับชลประทานจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยทหารพัฒนา
ทําการขุดลอกแหล่งน้ํา เปิดทางน้ําท่วมขังเพื่อให้น้ําไหลไปเก็บไว้ในแก้มลิงหรือบ่อสระที่ขุดไว้ เพื่อนําไปไว้ใช้เป็น
ต้นทุนต่อไป หากมีน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างให้สังเกตบริเวณพื้นที่ท้ายน้ําและให้สูบน้ําถ่ายออกไปพื้นที่อื่นที่เหมาะสม
เพื่อลดขนาดพื้นที่การท่วมขัง
๑.๒ แนะนําส่วนราชการ หน่วยงาน และอําเภอในพื้นที่ ให้พิจารณา
จัดทําแผนงาน/โครงการ ที่ไม่มีความซับซ้อนหรือไม่อต้องอาศัยวิชาช่างโยธาในการออกแบบ เช่น โครงการรัฐ-ราษร์อาสา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติดังกล่าว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครื่องมือของประชาชนที่มีอยู่แล้วไปดําเนินการได้
เลย โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ หรือรองบประมาณจากส่วนกลาง
๒. ขณะนี้หน่วยทหารพัฒนา และหน่วยทหารช่างของกองทัพภาคในพื้นที่ มี
ความพร้อมที่จะสนับสนุนการดําเนินการตามข้อ ๑ – ๒ จึงขอให้จังหวัด อําเภอ และหน่วยงานในพื้นที่ ประสานงาน
เพื่อกําหนดพื้นที่เป้าหมายและดําเนินการร่วมกัน โดยสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการดําเนินการ ทั้งนี้ การอนุมัติซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่ อสนับสนุนหน่ วยทหารในพื้นที่ต้ องได้ รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประเมินสถานการณ์และ
พิจารณาโครงการ พร้อมวงเงินตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การใช้เงิ นทดรองราชการตามมติค ณะรั ฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวั นที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๓
๓. รายงานผลการดําเนินการพร้อมภาพถ่ายให้กรมการปกครอง
๔. กรมการปกครองได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองและผู้ตรวจ
ราชการ กรมการปกครอง กํากับติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่รับทราบผลการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
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- การกําหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและมาตรการเมื่อเกิดเหตุและ

หลังเกิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
-ตามที่ วัน ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ได้ เ กิ ด เหตุ
ระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก
ซึ่งการก่อเหตุดังกล่าวมุ่งประสงค์ต่อชีวิตประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดนครราชสีมาได้เชิญ
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมประชุมกําหนดมาตรการ
เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และมาตรการเมื่ อ เกิ ด เหตุ แ ละหลั ง เกิ ด เหตุ สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา ณ ห้องประชุมศฃูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายธงชั ย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวั ดนครราชสีมา เป็น ประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันกํ าหนด
สถานที่เฝ้าระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. สถานที่ราชการ ได้ร่วมกันกําหนดมาตรการดังนี้
๑.๑ ให้ส่วนราชการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย และให้เพิ่ม
ความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ถ้าเห็นว่าจะให้ฝ่ายความมั่นคง ตํารวจ ทหาร และปกครอง ไปตรวจ
ตราช่วยเหลือ สนับสนุน ให้แจ้งมาที่จังหวัดหรือตํารวจภูธรจังหวัด
๑.๒ ให้ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน
รวมทั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร พื้นที่สาธารณะและจุดเสี่ยงต่าง ๆ
๑.๓ ให้ อํ า เภอและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และแจ้งข่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๒. สถานที่เอกสาร
๒.๑ สถานที่ระบบปิด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ให้ พร้ อมใช้ ง าน และกํ า ชั บเจ้ า หน้ า ที่ รักษาความปลอดภั ย ให้ ปฏิ บัติ หน้ า ที่ ต าม
คําแนะนําของคู่มือที่ตํ ารวจภู ธรจั งหวัดนครราชสีมาจัด ทํา ให้ ถ้า เห็ นว่า จะให้ฝ่ายความมั่ นคง ตํ ารวจ ทหาร และ
ปกครอง จัดสายตรวจไปตรวจตราความเรียบร้อย ให้แจ้งจังหวัดหรือตํารวจภูธรจังหวัดฯ
๒.๒ สถานที่ เ ป็ น ระบบเปิ ด ได้ แ ก่ ตลาดเซฟวั น ไนท์ บ าซ่ า ร์ ให้
ผู้ประกอบการตรวจ และองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานและ
หากไม่เพียงพอให้จัดหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่
๒.๓ ให้อําเภอควบคุมดูแลสถานประกอบการประเภทโรงแรม ให้ดําเนิน
กิจการตามระเบี ยบกฎหมายโรงแรมอย่ างเคร่ ง ครั ด โดยเฉพาะการจัด ทํ า ทะเบีย นบัญ ชี คนเข้า พั กให้ เป็ น ปัจจุ บัน
สามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เข้าพักได้
๒.๔ ให้ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จัดทําคู่มือแนวทางการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่แล้วมอบให้สถานประกอบการ ภาคเอกชน ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒
๓. สถานที่สํา คัญ ได้แก่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ การไฟฟ้ า การประปา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี บ้านพัก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วัดบ้านไร่ วิหารหลวงพ่อโต
พรหมรังสี อําเภอสีคิ้ว วิหาร ฮุก ๓๑ สวนสัตว์นครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และสถานที่
ท่องเที่ ยวอื่ น ๆ ให้ผู้ที่รับผิด ชอบและเจ้ า ของสถานที่ ตรวจสอบกล้ องวงจรปิด ที่มีอยู่ให้พร้ อมใช้ง านและหากไม่
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เพียงพอ ให้จัดหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ประสานการปฏิบัติกับตํารวจภูธรจังหวัด ในส่วนบ้านพักบุคคล
สําคัญ ให้ตํารวจภูธรจังหวัด รับผิดชอบ
ตามแนวทางข้ า งต้ น จัง หวั ด นครราชสี มาได้มีหนั ง สื อแจ้ ง ส่ วนราชการ สถาน
ประกอบการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา)
- สรุปผลการดําเนินการติดตามผลและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
งบประจํา ๒๔,๑๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒,๔๕๙.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๑๙
งบลงทุน ๘,๕๖๗.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๐๘๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๙๘
ภาพรวม ๓๒,๖๖๗.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘,๕๔๐.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๓๗
สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจั ง หวั ด งบประจํ า ๖๗.๗๓๓ ล้ า นบาท
เบิกจ่าย ๖๓.๙๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๘ งบลงทุน ๑๙๘.๑๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๒.๘๑๑ ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๑๖
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด งบประจํา ๙๘.๔๘๕ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๘๖.๙๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๒ งบลงทุน ๑๙๓.๙๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒๒.๘๖๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๕
สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี รวม ๕,๖๑๒.๖๖๒ ล้ า นบาท
เบิกจ่าย ๔,๓๙๕.๕๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๑
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : ประกอบไปด้วย อ่างขนาดกลางจํานวน ๒๒ แห่ง ความจุ
เก็บกักรวมทั้งหมด ๒๒๖ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ํารวมอยู่ที่ ๗๖ ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ ๓๓% อ่างขนาดใหญ่
จํานวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย อ่างลําตะคอง อ่างลําพระเพลิง อ่างมูลบน อ่างลําแชะ อ่างลําปลายมาศ ความจุรวม
ของอ่างขนาดใหญ่ทั้งหมด ๙๔๘ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําอยู่ ๒๓๔ ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ ๒๔%
ประธาน : อ่างขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ทําประปา โดยเฉพาะอ่างลําตะคอง ที่เหลืออยู่ประมาณ ๖๐ ล้าน ลบ.ม.
ตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นให้น้ําเข้าอ่างเพื่อจะดึงน้ํามาทําประปา ให้ไปชนฤดูฝนหน้าได้อย่างไร ซึ่งจะบริหารอ่างทุกอ่าง และต้อง
ร่วมมือกันใช้น้ําอย่างประหยัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา : ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ขณะนี้
คะแนนสะสมในระบบ e-report ๓.๓๗๒ คะแนน ปีที่ผ่านมาได้ ๔.๓๗๕ ซึ่งได้มีการประชุมหน่วยงานไปแล้วเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า ส่วนราชการ ๒๘๗ หน่วยงาน ปรากฎไม่มาประชุม ๖๘ หน่วยงาน ขณะนี้คะแนนที่ยังไม่ได้ตาม
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เป้าหมายเพราะยังไม่บันทึกในระบบ ๑๒๙ หน่วยงาน อยู่ระหว่างการติดตาม มีเวลารายงานและปรับปรุงแก้ไขได้
จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ควรจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ
ประธาน : ขอให้ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- การช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานบริษัท สตาร์ ซินเธติค ยานส์ จํากัด
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : กรณีข่าวการเลิกจ้างพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
ผู้ประกอบกิจการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันทั้งสิ้น ๔ ใบอนุญาต เป็นโรงงานผลิตพรมจากเส้นใยสังเคราะห์ โดยโรงงาน
ทั้ง ๔ โรง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตามที่ปรากฏข่าวมีการเลิกจ้างเนื่องจากยอดการสั่งซื้อของลูกค้าลดลงกว่า
๔๕% จึงต้องลดกําลังการผลิตและการจ้างงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ารับฟังปัญหาและ
ประสานการดําเนินการ สรุปได้ดังนี้
๑. การให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
ชุดใหม่ ๒๐-๓๐ ล้านบาท จะได้นําไปเพิ่มทุนเป็นสินทรัพย์ค้ําประกันธนาคารในการยื่นขอกู้เงินเพิ่มสําหรับเป็นทุน
หมุนเวียนในการประกอบกิจการโรงงานต่อไป
๒. ได้ติดต่อประสานงานกับทางผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรื อ SME BANK สาขานครราชสี มา เพื่ อให้ความช่ วยเหลื อในการยื่น ขอกู้เงิ นเพื่ อใช้คืน เงิน กู้เ ดิม หรื อ
Refinance ซึ่งเดิมผู้ประกอบการใช้ธนาคารทหารไทย
๓. ได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ดําเนินการช่วยเหลือโรงงานรายนี้
โดยให้เข้าร่วมออกร้านและจําหน่าย
สินค้าในงานไทยแลนด์อินดรัสตรีเอ็กโปร ๒๐๑๕ ซื้อของไทย ใช้ของดี ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
ณ เมืองทองธานี ขณะนี้ได้รับการตอบรับและผู้ประกอบการมีความพอใจในการดําเนินการทั้ง ๓ ประการที่กล่าวมา
และตามที่ได้มีรายงานข่าวการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านและเลิกจ้าง
พนั ก งานหลายพั น คนของโรงงานบริ ษั ท ศรี ไ ทยซุ ป เปอร์ แ วร์ จํ า กั ด (มหาชน) สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
นครราชสีมา ได้รับการยืนยันจากกรรมการบริษัทฯ เป็นเอกสารว่า ไม่มีนโยบายที่จะย้าย แต่มีนโยบายที่จะขยายฐาน
และไม่มีนโยบายเลิกจ้างแต่ประการใด
ประธาน : ไม่ใช่เรื่องตื่นตระหนกตามที่เป็นข่าว จริง ๆ แล้ว มีการเลิกจ้างของบริษัทซัมซุง ๑,๐๐๐ กว่าคน มีแผนการ
เลิ กจ้ า งอยู่ แ ล้ ว พนั กงานก็ทราบแล้ว การเลิ กจ้ า งโรงงานปฏิ บัติ ต ามกฎหมายแรงงาน จ่ า ยค่ าชดเชยเฉลี่ ย คนละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท ทางราชการเองก็ยังมีเงินที่จะจ่ายประกันการว่างงานอีก ๖ เดือน รวมทั้งหาตําแหน่งงานว่างให้ไป
สมัครใหม่ มีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ฟรีรวม ๆ แล้วจะมีเลิกจ้างประมาณ ๒,๕๐๐ กว่าคน ในสิ้นปีนี้ ดูจากตัวเลข
การลงทุนภาพรวมของโคราชยังสูงกว่าเดิม และมีเพิ่มขึ้นทุกเดือน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
- ประชาสัมพันธ์โครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในกรณีผ่าตัดที่นัดหมายล่วงหน้า
ผู้แทนโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา :
ข้า ราชการหรื อครอบครั วที่จะเข้า รั บการผ่า ตั ด หรื อทํา หั ต การ กรณี นั ด
หมายล่ ว งหน้ า จุ ด ประสงค์ โ ครงการนี้ กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ห ารื อ กั บ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเพื่ อ ตั ด คิ ว ลดคิ ว
ข้าราชการที่รอคิวการผ่าตัดหรือทําหัตการ เป็นเวลานาน กรมบัญชีกลางจะเบิกจ่ายให้ส่วนหนึ่ง ราคาที่เป็นส่วนเกิน
กรมบัญชีกลางก็เจรจากับโรงพยาบาล สําหรับโคราชก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มีทั้งหมด ๒๒ รายการ
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มีการวินิจฉัยและนัดหมายล่วงหน้า ใช้ได้ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ราชสีมา โทร. ๐๔๔-๔๒๙-๙๙๙ หรือ โทร. ๑๗๑๙
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
-แนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับจ่ายบริจาคโลหิต เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๖ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : เนื่องจากมีการแชร์ข้อความทางไลน์ไปยังสื่อต่าง ๆ เรื่องการตั้งจังหวัดใหม่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางกรมการปกครองแจ้งมาว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
ประธาน : ฝากนายอําเภอเมืองนครราชสีมานําไปเผยแพร่ด้วย และขอฝากให้พิจารณาก่อนการแชร์ข้อความ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในช่วงที่ผ่านมา สืบเนื่อง
จากเรื่ องการปรองดองและให้ ประชาชนได้ ยึ ด มั่น ในหลั กศี ลธรรม เจ้ า พระคุ ณสมเด็ จพระมหารัชมั ง คลาจารย์ ได้
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักของศีล ๕ ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วม
โครงการเพื่อฟื นฟู เตื อนสติต นเองในการรั กษาศีล ๕ ให้มั่นคง จึ งขอเชิ ญชวนหั วหน้ าส่ วนราชการทุก ๆ ท่าน ได้
เชิญชวนบุคลากรในสั งกัดร่วมสมัครในโครงการหมู่บ้านรักษาศี ล ๕ ในครั้งนี้ และในช่วงที่ ผ่านมาต้องขอขอบคุ ณ
นายอําเภอทุกอําเภอ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมสมัคร ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดผลดีใน ๒ ส่วน
คือ ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง เป็นการรักษาสภาพของตนเองในการยึดมั่นหลักศีลธรรม อีกส่วนหนึ่งเป็นการแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้แทนผู้อํานวยการอุทยานแห่งชาติทับลาน : ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบกับร่าง
แผนขับเคลื่อน Road map ในการบริหารจัดการกลุ่มป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น เขาใหญ่ ซึ่งมี ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
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๑. การป้องกันและปราบปราม
๒. การป้องกันและลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
๔.การบริหารจัดการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น เขาใหญ่ เป็น
แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน และไม่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย
ประธาน : ต่อไปหากใครจะทําอะไรกับอุทยานเขาใหญ่หรือทับลาน ก็จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ๔ ข้อนี้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อรักษาสถานะมรดกโลกไว้
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการที่ไปส่งเสริมพี่น้องที่มีผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
ชุมชนหรือสถาบันการศึกษา ราชทัณฑ์ ที่มีการส่งเสริมให้ผลิตสินค้า ตลาดนัดชุมชนที่บริเวณลานย่าโมช่วงวันเสาร์อาทิตย์ มีประชาชนมาอุดหนุนสินค้าจํานวนมาก เป็นการช่วยเหลือพี่น้องวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP
ประธาน : ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ผู้กํากับการสถานีตํารวจทุกแห่ง

.............................................

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

