การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
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

นางปิยะฉัตร

อินสว่าง

แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕

๑๐

นายวันชัย

จันทร์พร

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๑

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๒

นายอนุรักษ์

บุญยัง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๓

นายสาธิต

ศิริสวัสดื

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๔

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๕

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๖

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๗

นายนรินทร์

ทรงนิพิฐกุล

นายอําเภอพิมาย

๑๘

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

แทน นายอําเภอโนนสูง
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๑๙

นายเธียรชัย

อัจฉริยพันธุ์

นายอําเภอบัวใหญ่

๒๐

นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

๒๑

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๒

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๓

นายกําพล

สิริรัตตนนท์

นายอําเภอโชคชัย

๒๔

นายชาญชัย

ศรศรีวิชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๕

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๖

นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๗

นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๘

นายอํานวย

ปองนาน

แทน นายอําเภอชุมพวง

๒๙

นายเพียรศักดิ์

ประภากร

นายอําเภอประทาย

๓๐

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๑

ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์

ขําศรีบุศ

นายอําเภอเสิงสาง

๓๒

นายพงษ์พันธ์

ยมมาศ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๓

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๔

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๕

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๖

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอโนนแดง

๓๗

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๘

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๙

นายปรีดา

สุขใจ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๐

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอเมืองยาง

๔๑

นายชัยวัฒน์

เหล็กจันอัด

แทน นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๒

นายณัชวันก์

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอพระทองคํา
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๔๓

นายอรรถพันธุ์

สงวนเสริมศรี

นายอําเภอสีดา

๔๔

นายนิวัตน์

สุพจิตร

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕

นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๖

นายนัฐนันทน์

คล้ายเมืองปัก

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๗

นายเศกสรร

สกุลรัตน์

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๘

นายณัฎฐ์ศาสตร์

สิทธิชัย

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๙

พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๐

นางสาวจันทร์จิรา

หวังวรวัฒนากุล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๑

นายเสน่ห์

เพียงขุนทด

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๒

นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๓

นายมงคล

ยอดนา

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๔

นางสาวบุญหัส

แก้ววารี

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๕

นางสาวสุมาลี

ชงจังหรีด

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๖

นางเสาวนีย์

ลิ้มชัยวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๗

นายสนอง

เจริญบุตร

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๘

นายประจบ

พันธุ์ชิน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๙

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๖๐

นายบุญเลิศ

คงหอม

ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว
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๖๑

นายศิริศักดิ์

คุ้มภัย

แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖๒

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๓

พ.ต.อ. สันติ

เหล่าประทาน

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๔

ร.ต.อ. ประจวบ

ตันจริง

แทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๕

ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ผกก.ฝสส.๔สส.

๖๖

พ.ต.ท. ยุทธพงษ์

รอดนาม

แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๗

พ.ต.ท. ประกอบชัย

ปิดตะคุ

แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๘

พ.ต.ท. จักรกฤษณ์

ศรีสุนทร

แทน ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๙

พ.ต.ท. สิทธิพล

ทิมสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๐

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗๑

พ.ต.ท. สุทิน

หวังกลับ

แทน ผกก.สภ.ครบุรี

๗๒

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๓

พ.ต.ต. จักรวาล

ภัทรพรทิพย์

แทน ผกก.สภ.จักราช

๗๔

พ.ต.ท. ธวัชชัย

สร้อยทิพย์

แทน ผกก.สภ.ประทาย

๗๕

พ.ต.ท. จักรพล

ตาลทรัพย์

แทน ผกก.สภ.โนนสูง

๗๖

พ.ต.ท. อานุภาพ

พรหมสาขา

แทน ผกก.สภ.คง

๗๗

พ.ต.ท. อาทิพย์

ซิมดอน

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๘

พ.ต.ต. วิวัฒน์

สอนครบ

แทน ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๙

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๐

พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๘๑

พ.ต.ท. ประสิทธิ์

พันธุ์วิชัย

แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๒

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๓

พ.ต.ท. ธรณิศ

ไตรวงศา

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง
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๘๔

พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๕

พ.ต.ท. ภักดี

ศรีทรัพย์

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๖

พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๗

พ.ต.ท. ยงยุทธ์

แชจอหอ

แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๘

พ.ต.ท. จรัญ

คูณกิ่ง

แทน ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๘๙

พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชุยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๐

พ.ต.ท. ปรีชา

สารถี

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๑

พ.ต.ต. ไพรัตน์

แก้วสระยศ

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๒

พ.ต.อ. มาโนช

เกิดขวัญ

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๓

พ.ต.ท. ควรจิต

ควานจิตร

ผกก.สภ.สีดา

๙๔

พ.ต.ท. มงคล

สุริโย

แทน ผกก.สภ.บัวลาย

๙๕

พ.ต.ท. หิรัญยสุทธ์

อินทร์ชัย

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๖

ร.ต.ต. ชัยณรงค์

บุญมั่น

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๙๗

ร.ต.อ. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๘

พ.ต.ต. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๙๙

พ.ต.ท. เอกราช

จันทะดี

แทน ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

๑๐๐ พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๑๐๑ ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

๑๐๒ ร.ต.ท.ศราวุธ

วงศ์อาษา

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

๑๐๓ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๔ นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

กระทรวงอุตสาหกรรม
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กระทรวงพาณิชย์
๑๐๕ นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๖ นางศิริพร

ปัญญาพฤทธิ์พงศ์

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๗ นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๘ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๐๙ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๑๐ นายธนณัฎฐ์

สากระสันต์

แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๑ นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙

๑๑๒ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๓ นางเรณู

เนินทอง

แทน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

๑๑๔ นางณชลนิภา

ทวินันท์

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๕ นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๑๖ รศ.ดร.สงวน

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๑๗ รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๘ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จ.นม.

๑๑๙ นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๐ นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

๑๒๑ นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๒๒ นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๒๓ นายมาโนช

สายแก้ว

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕

๑๒๔ นายถวัลย์

ฉัตรแข็งขัน

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖

๑๒๕ นางพัชราภรณ์

ชุ่มเมืองปัก

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๖ นางพรศรี

อินทร์ช่าง

แทน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๒๗ นายถวัลย์

คุ้มกลาง

แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๒๘ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๒๙ นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๐ นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๑ นาย ส.จิรศักดิ์

คชินทร์

แทน ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๒ นายสมควร

รอดเริญ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๓๓ นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓๔ นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๓๕ นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๓๖ นายวิฑูร

นรารัตน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๓๗ นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๓๘ นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๓๙

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๐

นางสาวกนกทิพย์

ประเสริฐ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๑

นายขจร

มุกมีค่า

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๔๒

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๓

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๔

นางสาวพิมพ์นารา

กิจโชตประเสริฐ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
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๑๔๕

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๔๖

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔๗

นายสมบูรณ์

ซารัมย์

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๘

นายอมรศักดิ์

พันธุรักษ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๙

นายอนุรักษ์

สังข์รักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๐

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑

ว่าที่ ร.ท. สมพร

กุลบุญ

แทน ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๒

นายเจริญ

อุดมการ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๕๓

นายภานรินทร์

ภานุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๑๕๔

นายภานรินทร์

ภานุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๕๕

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๕๖

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๕๗

ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย

ค่ายใส

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๑๕๘

นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๕๙

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๖๐

นางอุมาพร

พลกล้า

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๖๑

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๖๒

นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๖๓

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๖๔

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๖๕

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๖๖

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง
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๑๖๗

นางสุนันทา

อาชารณชัย

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๖๘

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๖๙

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๗๐

นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

๑๗๑

นางอุมาพร

พลกล้า

แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

๑๗๒

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๗๓

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

กระทรวงการคลัง
๑๗๔

นางสาวอุลัยวัน

ปินะกาตา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๗๕

นายนพวัชร์

อติวรรณาพัฒน์

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๖

นายชาญวิทย์

เปรื่องการ

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๗๗

นายกมล

ศรีสถาพร

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๗๘

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๗๙

นางพรรณอร

ประยงค์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๘๐

นายจริยะ

สัตยารักษ์

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๘๑

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๘๒

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๓

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๘๔

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๑๘๕

นายสุรเชษฐ์

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๘๖

นายอนันต์

อ่อนแสน

ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๘๗

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา
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๑๘๘

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๙

นางอัญชลี

ลือชัยวิทย์วงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๙๐

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙๑

นางสาวพรทิพย์

สมวงศ์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๒

นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

ถิรชัยพาณิชย์

แทน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
นครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศ
๑๙๓

นางธนพร

กระทรวงพลังงาน
๑๙๔

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๕

นายรังสรรค์

รังสิกรรพุม

หัวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา
เครื่องที่ ๓-๔ (กฟผ.)

กระทรวงกลาโหม
๑๙๖

พันตรี ฤทธิรณ

ต่อสกุล

แทน ผู้อํานวยยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๙๗

พันเอก อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๘

พันโท ธนา

ธนาสูรย์

แทน สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๙

นายเศรษฐวิทย์

ทะคง

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๐๐

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๑

นางนัฎญา

จิตรเกาะ

ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
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๒๐๒

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๐๓

นางสาวอรนุชา

มงคลรัตนชาติ

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๐๔

นางอังศุณิชฐา

ศิริพูลรัตนา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๐๕

นางพะเยาว์

สุพรรณชาติ

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๐๖

นายแข่งขัน

สีตะธนี

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

๒๐๗

ว่าที่ ร้อยตรี สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘ นายเอกพันธ์

จิระสถิตย์

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๙ นายธานี

พาเขียว

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๐ นางนิธิอร

บุญญานุสิทธิ์

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑ นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๒ นายบรรทม

อมรพิพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๑๓ นางรัชนี

เนียมอินทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

กระทรวงแรงงาน

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๑๔

นางอาฒยา

ทองเฟื่อง

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕

นางทิวาพร

แสนเมืองชิน

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖

นายวีระพงษ์

ศิริวัน

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๑๗

นายสุหฤทธิ์

ชาญวนังกูร

ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๑๘

นายพาณิชย์

สินสุข

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๒๑๙

นายพาณิชย์

สินสุข

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐

นายพิเชฐ

เดชะคําภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑

นางสาวปริยากร

สุบันทมา

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๒

นายวิชัย

อุดมรัตนะศิลป์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น.ม.

๒๒๓

นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๒๔

นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๒๕

นายประยุทธ

ภาคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๒๖

นายสุทัศน์

เทาขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๒๗

นายพรชัย

กัณห์อุไร

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๒๘

นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๒๙

นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๓๐

นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๓๑

นายสุพล

บุปผาพรหม

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๒

นายมาโนช

ทุมสงคราม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๓๓

นางสาวบุศรา

ภาคสุวรรณ

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๓๔

นายเกรียงศักดิ์

เอกอัจฉรา

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๕

นายถาวร

เผาะสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๓๖

นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ
๒๓๗

นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๘

นายกฤตชัย

พรมวัน

แทน ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๙

นายชยานนท์

สุวรรณทรัพย์

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๐

นายพลชัย

ศรีวัฒนากุล

แทน ผอ.สนง.กส.ทช.เขต ๗

พรชัยพฤกษ์

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม

ภาคเอกชน
๒๔๑

นายพิชาญ
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๒๔๒

นายอนันต์

สินมานนท์

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๔๓ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๔ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๕ นายวีระชัย

ทองไพบูลย์

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๔๖ นายปรีชา

จันทรรวงทอง

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๔๗ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๔๘ นายสมศักดิ์

จงหมื่นไวย์

แทน ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๔๙ นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นม.

๒๕๐ นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๒๕๑ นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สนจ.นม.

ผู้ไม่มาประชุม
๑
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๓

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๓

ติดราชการ

๗

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

๘

ผกก.สภ.โนนไทย

ติดราชการ

๙

ผกก.สภ.พิมาย

ติดราชการ

๑๐

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

ติดราชการ

๑๑

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๒

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ
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๑๓

ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา ติดราชการ

๑๔

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๑๗

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

๑๘

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

ติดราชการ

๑๙

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

ติดราชการ

๒๐

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

ติดราชการ

๒๓

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๔

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๑

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๒

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ
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๓๗

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๓๘

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๙

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

ติดราชการ

๔๔

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๗

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๙

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๕๑

คลังเขต ๓

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๕๔

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบตั ิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๗

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๘

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ
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๖๑

ผู้อํานวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

๖๒

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓

ผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๕

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๖

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๗

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๖๘

ผอ.สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๙

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๗๐

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๗๑

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๗๒

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๗๓

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

ติดราชการ

๗๔

ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๗๕

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๖

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๗๗

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๘

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๗๙

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๘๐

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๘๑

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๘๒

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ
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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีรับบัตรขอบคุณพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อ
กิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดําเนินการจัดสร้างอาคารภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานบริการโลหิตให้ครบวงจร ได้แก่ การรับบริจาคโลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต
การตรวจคุณภาพโลหิต การจ่ายโลหิตและห้องปฏิบัติการพิเศษเพื่อหาโลหิตให้กับผู้ป่วยในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ชัยภู มิ บุรีรัมย์ และสุ ริน ทร์ ต้ องใช้ งบประมาณในการก่ อสร้ างจํา นวน ๑๐๐ ล้า นบาท โดยได้ รับงบประมาณจาก
สภากาชาดไทย จํานวน ๗๐ ล้านบาท ส่วนอีก ๓๐ ล้านบาท ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์ โดย
จังหวัดนครราชสีมาจัดหาจํานวน ๑๕ ล้านบาท อีก ๓ จังหวัด ๆ ละ ๕ ล้านบาท
ผู้มอบเงินสนับสนุนการบริจาค เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ๕๐,๐๐๐
บาท
๒. นายพรพจน์-นางมธุรส ชัยวรพร
๕๐,๐๐๐
บาท
๓. สโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช
๔๐,๐๐๐
บาท
๔. หจก.อู่ ช.ยานยนต์อะไหล่
๑๐,๐๐๐
บาท
รวม
๑๕๐,๐๐๐
บาท
 พิธีมอบโล่การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การแต่งกาย
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา ดําเนิน
โครงการพัฒ นาสื่อปลอดภั ยและสร้ า งสรรค์แ ห่ ง ชาติ โดยจัด กิ จกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ การ
แต่งกายที่ถูกกาลเทศะตามโอกาสและสถานที่ในการไปติดต่อสถานที่ราชการและไปทําบุญที่วัด ภายใต้หัวข้อแต่งกายดี
สวย มีคุณค่า น่าชื่นชม จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์แต่งกายเสร็จเรียบร้อย
แล้ว มีโปสเตอร์ของนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวั ลการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณงค์การแต่งกาย จํานวน ๙
รางวัล ดังนี้
ระดับอายุ ๑๓ – ๑๘ ปี
รางวัลที่ ๑ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ ๒ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ ๓ ด.ช.ธรรมภิมา บุญมี โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
รางวัลชมเชย ๑. นางสาวจตุรพร ผ่านกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
๒. ด.ช.บัญฑิต จองคอยกลาง โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
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๓. ด.ช.เศกสรรค์ ยันพิมาย โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
ระดับอายุ ๑๙ – ๒๓ ปี
รางวัลที่ ๑ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ ๒ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ ๓ นางสาวธัญรัตน์ ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลชมเชย ๑. นางสาวกาญจนา วัฒนากูร และนางสาวนงลักษณ์ เวชเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
๒. นางสาววรางคณา บุตรสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓. นางสาวปวีร์ แสนฤาชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔. นางสาวธาริณี มนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันปาฐกถาวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประจําปี ๒๕๕๘ เรื่อง “โตไปไม่โกง”
: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธงชัย ลืออดุลย์) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะ
การแข่งขันปาฐกถา วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจําปี ๒๕๕๘ เรื่อง “โตไปไม่โกง” จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวนิธิพร สรสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา
๒. นายพีรพงษ์ ดาวไธสงค์ โรงเรียนเมืองยางศึกษา
๓. นางสาวสุพรรษา เฉยกลาง โรงเรียนมหิศราธิบดี
 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณริมอ่าง
เก็บน้ําลําตะคอง (มอปลาย่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย : ขอขอบคุณการสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ราชพัสดุบริเวณริมอ่างเก็บน้ําลําตะคอง (มอปลาย่าง) โดยการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุก องค์การบริหาร
ส่วนตํา บลหนองสาหร่ ายได้ ออกคํา สั่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติค วบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้ บังคั บกั บผู้ บุกรุกที่ ดิ น
ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะคอง และได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด จนมีการรื้อถอนอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ , ๑๕ และ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔๖ หลัง และวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ หลัง รวมทั้งหมด ๕๖ หลัง ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
และบัดนี้การดําเนินการได้สําเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบพระคุณ ท่านธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมนี้ เพื่อประกาศคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์สืบไป องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสาหร่ายจึงขอมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังรายนามต่อไปนี้
๑. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๒. แม่ทัพภาคที่ ๒
๓. นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๔. ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓
๕. นายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
๖. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๗. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑
๘. รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ฝ่ายทหาร)
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๑๐. นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช
จังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟ
ความเร็ ว สู ง ในอนาคตช่ ว งนครราชสี ม า-หนองคาย ภายใต้ โ ครงการศึ ก ษาและออกแบบรถไฟความเร็ ว สู ง
สายกรุงเทพ ฯ – หนองคาย ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น องค์ ก รธุ ร กิ จ เอกชน สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ และภาคประชาชน ภายในจั ง หวั ด
นครราชสีมา รวมประมาณ 400 คน
-วั น ที่ 2 กั น ยายน ที่ ห้ อ งมู ล นิ ธิ เ ปรมติ ณ สู ล านนท์ ชั้ น 2 ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายธงชัย ลื ออดุลย์ ผู้ว่าราชการจัง หวั ดนครราชสี มา ให้ การต้ อนรับ นายดับเบิลยู แพทริกเมอร์ ฟีย์ (W.Patrick
Murphy ) อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานทูต ที่เดินทาง
มาเยือนจังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ ๓ กันยายน ที่มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้งสว่างเมตตาธรรมสถาน นายประเสริฐ บุญชัยสุข
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้ง ทาน (ซิโกว) ประจําปี ๒๕๕๘ โดยมี
ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมรับสิ่งของภายในงานเป็นจํานวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
-วั น ที่ 7 กั น ยายน ที่ สหกรณ์ การเกษตรพิ มาย จํ า กั ด อํ า เภอพิ มาย จั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกของตกลงความร่วมมือ ด้านการ
ผลิตและจําหน่ายข้าว ตามโครงการส่งเสริมการทํานาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์นําร่อง ระหว่างกลุ่มเกษตรผู้ผลิตข้าว GAP ของจังหวัดนครราชสีมา กับสหกรณ์
การเกษตรพิมาย จํากัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุงเน้นให้เกษตรดําเนินการผลิตข้าวแบบรวมกลุ่มผลิต
และใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับตลาด
-วันที่ 8 กันยายน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจําปี 2558
จัดขึ้นโดยสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นบุคลากรทุกระดับในสังกัดสํานักงาน
กศน จังหวัดนครราชสีมา ภาคีเครือข่ายๆจากทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรู้หนังสือ และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือของประชาชนอย่างจริงจังทั้งนี้การจัดงานได้มีบุคลากร ของสํานักงาน กศน จังหวัด
นครราชสีมา ร่วมงานกว่า 1,000 คน
-วันที่ ๙ กันยายน ที่ห้างสรรพสินค้าดอะมอลล์นครราชสีมานายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการแถลงผลงานในรอบ 1 ปี ของจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้หัวข้อ มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานการพัฒนา และ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล
- วันที่ ๑๐ กันยายน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นายสุเทพ ชิตยวงษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ 8+1 โคราชรวมใจสู่อาเซียน
ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม
ความเข้มแข็งแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน 3 เสาหลัก ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- วันที่ 11 กันยายน นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวินัย
วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นํากําลังเจ้าหน้าที่ทั้งทหารกองทัพภาคที่ 2 ตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมาอาสาสมัครรักษาดินแดน (อ.ส.)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพ.ปร.), อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง กว่า 500 คน พร้อม
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เครื่องจักรกลหนัก ทั้งรถบรรทุก รถยก รถกระเช้า รถแบ็กโฮและอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เข้าปฏิบัติการรื้อถอนอาคาร
ตามแผนทวงคืนพื้นที่จากผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารที่บุกรุกที่ดินราชพัสดุ ริมอ่างเก็บน้ําละตะคอง หรือ มอปลา
ย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่เป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า 20 ปี ตามแผนระยะที่ 2 หลังจากก่อน
หน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาได้เข้ารื้อถอนอาคารตามแผน ระยะ
ที่ 1 ไปแล้ว
-วัน ที่ 14 กั นยายน ที่สโมสรร่ วมเริ งไชย ค่ า ยสุ รนารี กองทัพภาคที่ 2 จัง หวั ดนครราชสี มา
พลโทธวั ช สุ กปลั่ ง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้ อมด้ วยนายธงชัย ลื ออดุ ลย์ ผู้ว่า ราชการจัง หวั ดนครราชสี มา นายวิเ ชี ย ร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบลองกองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บ้านช้างให้ตก อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือและรับสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากมีลองกองจํานวน
มาก เกินกว่าความต้องการของตลาดในพื้นที่ ทําให้เกษตรกรเดือดร้อนไม่สามารถจําหน่ายลองกองได้
-วันที่ 14 กัน ยายน ที่ สโทสรร่วมเริง ไชย ค่า ยสุรนารี กองทั พภาคที่ 2 จั งหวัด นครราชสีมา
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินเชื่อตามโครงการ สนับสนุนสินเชื่อ
กองทุ น หมู่ บ้า นและชุ มชนเมื อง ภายใต้ การส่ ง เสริ มความเป็ น อยู่ ระดั บหมู่ บ้า นของรั ฐ บาล เพื่ อ สร้ า งโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเพื่อเพิ่มอํานาจการใช้จ่าย
ของคนในภาคชนบท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง
-วั น ที่ 15 กั น ยายน ที่ โ รงแรมปั ญ จดารา อ.เมื อ ง จ.นครราชสี ม า นายบุ ญ ยื น คํ า หงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการกําแพงแก้ว หลักสูตร คนไทยสุจริต ถวายพ่อหลวงของ
แผ่น ดิน 90 พรรษา รุ่น ที่ 6 ซึ่ง จัด ขึ้น โดยมู ลนิ ธิพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อสัง คมและสิ่ งแวดล้อม เพื่ อสรรหาผู้
ประพฤติ ปฏิบัติตนดี ผู้สร้างสังคมดี มีวินัย มีคุณธรรมและจรริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี เพื่ อ
ประโยชน์สุขส่วนร่วม
- วั น ที่ 15 กั น ยายน ที่ โรงแรมปั ญ จดารา อ.เมื อง จ.นครราชสี มา นายจั ตุ พร บุ ญ ระดม
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิง
ปฎิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขตที่ 5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ ระหว่าง สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ กษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตที่ 5 โรงเรียนในสัง กัด นักประชาสัมพั นธ์ของศูน ย์พัฒ นาศักยภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
- วั นที่ 16 กั นยายน ที่ โรงแรมดุ สิ ตปริ้ นเซส อ.เมื อง จ.นครราชสี มา นายบุ ญยื น คํ าหงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโรดโชว์มหัศจรรย์สีสันตะวันออกภายใต้หัวข้อ สีสีนสู่
อีสานแซ่บนัว ส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ โดยสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
วันนี้(18กย58)นายบุญยืน คําหง ษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ รัฐบาล
อิเล็กทรอนิคส์ เชื่อมโยงทุกภาคส่วนราชการเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 หรือ EGA Roadshow : e-Government for
All ซึ่งจัดขึ้นโดยสํา นักงานรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ซึ่งอยู่ภ ายใต้ การกํากับดูแลของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจของ EGA รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การบริการต่างๆ ของ EGA ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
-วันที่ 22 กันยายน ที่โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาล ภายใต้หัวข้อ มหาราชก้าวไกล
ทุกโรคภัยเราพร้อม โดยมีนายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
เป็นประธานในพิธี
-วันที่ 23 กันยายน ที่วัดดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายบุญยืน คําหงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและจัดตั้งแหล่งน้ํา
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โครงการปลาหน้าวัด เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ในด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และเป็นพื้นที่รองรับ
น้ําใช่ช่วงฤดูฝน ช่วยลดปัญหาน้ําท่วมขัง รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําของชุมชน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายฐิติพล ทศรฐ ตําแหน่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่น
๒) นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ ตําแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ตําแหน่งเดิม นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น
๓) นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ ตําแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
๑. นายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
๒. นายณรงค์ รักร้อย หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ยินดีที่จะร่วมงานกับทุกท่าน อะไรที่เป็นประโยชน์
ก็ยินดีให้ความร่วมมือ
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
วันนี้จะมาลาทุกท่าน ด้วยความประทับใจที่ผ่านมาได้เขียนหนังสือเป็นความในใจอาจเป็น
ประโยชน์ในการทํางานให้กับท่านได้บ้าง และขอฝากเรื่องที่เป็นห่วงก่อนที่จะพ้นความเป็นข้าราชการ
เรื่องน้ํา ได้ประชุมหารือร่วมกันไปแล้วทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ ปีที่แล้วสิ้นฤดูฝนมี
น้ําอยู่ในแหล่งเก็บน้ําขนาดใหญ่เฉลี่ย ๕๐% ขณะนี้ยังมีน้ําเพียง ๓๐% อ่างที่เกิน ๕๐% คืออ่างลําพระเพลิง เนื่องจาก
มีพื้นที่รับน้ํามาก ปีที่แล้วมีน้ํา ๕๐% ยังต้องบริหารน้ําแบบจํากัดมาก เคยเปิดอ่างลําตะคองวันละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
สถานการณ์ ช่ ว งแล้ ง มาจํ า กั ด เหลื อ เพี ย ง ๒๐๐,๐๐๐ กว่ า ลบ.ม. แล้ ว มาบริ ห ารแบบอ่ า งพวงเชื่ อ มกั บ ลํ า แชะ
ศาลพิพากษาให้นําน้ําจากอ่างลําแชะมาทําประปาได้เมื่ อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ทําประปาในเมืองวันละ ๓๕,๐๐๐
ลบ.ม. แทนอ่างลําตะคอง ส่วนอ่างลําตะคองให้หล่อเลี้ยงอําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ เป็นหลัก
ถึงผ่านมาได้อย่างหวุดหวิดในปีที่ผ่านมา แต่ขณะนี้เรามีน้ําเพียง ๓๐% จึงต้องมีการเตรียมการ ได้ประชุมส่วนราชการ
และภาคเอกชนแล้ว เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันหนึ่งใช้น้ํา ๒,๐๐๐ ลบ.ม. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
๑,๐๐๐ ลบ.ม. ขึ้ น ไป ต้ อ งมี แ ผนสํ า รองแล้ ว ได้ แ จ้ ง โรงพยาบาลไปแล้ ว ให้ ก รมทรั พ ยากรน้ํ า ไปสํ า รวจพื้ น ที่ ใ น
โรงพยาบาลว่าบริเวณไหนมีแผนที่น้ําใต้ดินหรือไม่ เตรียมงบประมาณไว้ น้ําช่วงจากวันนี้ไปถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ถ้าไม่มีฝนมา ไม่มีน้ําเข้าอ่างลําตะคอง อาจจะต้องเจาะบ่อน้ําบาดาลเป็นน้ําสํารอง ภาคเอกชนก็บอกว่าจะลดการใช้
น้ําลง เช่น อ่างเลี้ยงปลาเคยเปลี่ยนน้ําทุกสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนเป็น ๒ สัปดาห์ครั้ง ทําอย่างไรจะลดการใช้น้ําลงได้
รวมทั้งเร่งสูบน้ําเข้าเก็บกักในพื้นที่สําหรับทําประปา อาทิตย์ที่ผ่านมาไปดูที่อําเภอขามสะแกแสง นํารถสูบส่งทางไกล
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปที่สูบส่ง ๓ กิโลเมตรได้ หอประปามีระบบผลิตประปา แต่ไม่มีน้ําที่แหล่ง
ผลิตน้ําดิบ น้ําแห้งสูบโดดมา ๓ กิโลเมตร ๒ สระ สูบมาเป็นอาทิตย์แล้ว ต้องใช้เงินค่าสูบ ค่าน้ํามัน ประมาณ ๑๒,๐๐๐
บาท / สระ ก็จําเป็นต้องทํา ของอ่างห้วยบ้านยาง ให้สูบน้ําที่วัดใหม่บ้านดอน ตอนนี้สูบเก็บไว้ที่อ่างห้วยบ้านยาง
๒๐๐,๐๐๐ กว่า ลบ.ม. แล้วนําเครื่องของกระทรวงพลังงาน สูบมา ๒ เดือนแล้ว ทั้งหมด ๑๐ เครื่อง ปตท.ให้น้ํามันฟรี
ถ้าเครื่องเสียหรือชํารุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะซ่อม และการเคลื่อนย้ายที่สูบให้ทาง อบจ. เทศบาล และชลประทาน
ขณะนี้ก็นําเครื่องสูบน้ําไปสูบสต๊อกหมด นี่คือวิธีที่ดําเนินการอยู่ และอยากจะเตือนไปยังทุกท่านให้เตรียมแผนสํารอง
อื่น ๆ ไว้สําหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้น้ําจํานวนมาก เวลาที่ฝนตกให้สูบเก็บน้ําเข้าไป อย่าไปหวังว่าจะมีฝนเหมือน
ปกติ ขณะนี้ สถานการณ์น้ํ า หนั กกว่ า ปี ที่แล้ ว ปี ที่แ ล้ วน้ํ า ๕๑% เมื่ อสิ้ นฤดู ฝนเรายั ง ต้ องลดพื้ นที่ การเพาะปลู ก
เราเพาะปลูกฤดูแล้งได้ ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ ปีที่แล้วลดเหลือ ๖,๐๐๐ ไร่ ปีนี้หากสิ้นฤดูฝนแล้วเรามีน้ําเพียง ๓๐% หรือ
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๔๐% ก็ต้องบริหารการใช้น้ําอย่างจํากัดที่สุด จึงขอให้ทุกท่านไปเตรียมการด้วย หลังจากนี้ไปถึง ๑๕ ตุลาคม ซึ่งคาดว่า
ยังจะมีพายุเข้ามา ก็ฝากทางชลประทานด้วย ประปาสีคิ้วที่เวลาจะใช้น้ํา ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. ต้องให้ชลประทานเปิดน้ํา
มาเป็นแสนคิวถึงจะมาถึงได้ โครงการที่จะวางท่อสูบตรงจากอ่างก็ต้องไปลอดถนนมิตรภาพ กรมทางหลวงก็ไม่อนุญาต
ให้ขุดเจาะผิวจราจร ต้องทําท่อลอดอย่างเดียว ต้องใช้งบประมาณเพิ่ม ๑๐ ล้านบาท ได้บอกทางประปาให้ทําหนังสือ
มาเพื่อที่จะได้เสนอไปที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องหางบประมาณให้มาทําท่อลอดถนน แต่ก็ยังไม่เห็นหนังสือจากการ
ประปาเสนอมา หรืออาจจะให้ กองทั พภาคที่ ๒ ทํ า หนัง สื อไปถึ งอธิ บดี กรมทางหลวงโดยตรง เฉพาะกรณี ไม่ มีง บ
๑๐ ล้านบาท ต้องหาทางออก หากไม่มีน้ําก็จะเกิดความเสียหมายอย่างมาก นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมการ
พื้นที่วังน้ําเขียว ขณะนี้ได้ข้อยุติแล้วทั้งทางฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ตํารวจ ภาคเอกชน
ได้มาหารือกันแล้วว่าการใช้พื้นที่วังน้ําเขียวจะใช้ประโยชน์อย่างไร โดยคํานึงถึงความเป็นมาตั้งแต่ ๖๖/๒๓ ตั้งแต่การ
ตั้งหมู่บ้านกันชนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แล้วก็มาดูพื้นที่เขตป่าสงวน ป่าเขาภูหลวง เขตอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน และการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน สปก. ทั้งหมด ก็ มีข้อยุติแล้ ว ได้ลงนามหนังสื อถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อหยิบยกขึ้นมานําเข้าไปเป็นมติคณะรัฐมนตรี ถ้าไม่ได้มติคณะรัฐมนตรี ก็จําเป็นต้องออกเป็นกฤษฎีกา เพื่อให้มี
ทิศทางที่ชัดเจน เราได้ข้อยุติที่เห็นพ้องต้องกันจากพื้นที่น่าจะดีที่สุด แล้วเป็นมาตรฐานที่สามารถนําไปใช้ได้ทุกจังหวัด
ได้เสนอไปที่เลขาคณะรัฐมนตรี อีกฉบับหนึ่งส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาให้การสนับสนุน ก็ขอฝาก
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามด้วย
และที่อําเภอครบุรี ที่นําคนออกจากพื้นที่ต้นน้ําลําแชะ เริ่มต้นจาก ๓๙ ครัวเรือน ไปอาศัยอยู่ที่
วั ด บ่ อ ลิ ง จากการประชุ ม ที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ และประชุ ม ที่
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ก็มีความชัดเจน ได้งบประมาณมาจัดหาที่ดินทั้งหมด
๕๒๗ ไร่ จัด ๓๙ ครัวเรือน สละสิทธิ ๓ ครัวเรือน เหลือ ๓๖ ครัวเรือน ลงไปในแปลงทํากิน รวมทั้งนําผู้ยากไร้ที่ขึ้น
บั ญ ชี ไ ว้ กับ สปก. อี ก ๕๐ ครั วเรื อน ก็ จะลงแปลง ๙๐ ครั วเรื อน ต้ องขอบคุ ณ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ที่ ไปรั ง วั ด
แบ่งแปลงให้ เขาจะจัดรูปแบบให้อยู่ในหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการจัดระบบสาธารณูปโภคให้ครบวงจร หลังหนึ่งได้ที่ดิน
๒ งาน ทํากิจกรรมในครัวเรือนเป็นรายได้ได้ด้วย ที่เหลืออีก ๑ ไร่ ให้ไปทําประเภทรายได้เป็นเดือน เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกผัก เลี้ ยงปลา อี ก ๓ ไร่ ก็ ไปทํามั นสํ าปะหลั ง หรือที่ทํารายได้/ปี นี่ คือรู ปแบบที่ กระทรวงเกษตรออกแบบให้
ขอฝากทุกหน่วยงานด้วยไม่ว่าจะเป็น สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานปศุสัตว์ สํานักงานประมง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มจัดแปลงก็ขอให้ท่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเหล่านี้ด้วย อยากทําให้ครบกระบวนการ เราเอาเขา
ออกจากป่า เหมือนเอาออกจากมอปลาย่าง การดําเนินคดีก็ดําเนินไปเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกัน
เราก็ต้องฟื้นฟูพวกเขาให้กลับมาเป็นพลังของชาติ ไม่ใช่ปล่อยเขาเป็นภาระของเราอยู่อย่างนี้ต่อไป ออกจากเรือนจํา
มาก็ไปรุกพื้นที่ใหม่ เราทําให้ครบกระบวนการเขาก็จะกลับมาเป็นพลังของชาติ เป็นพลังของครอบครัวเขาเอง
เรื่องขยะ ขณะนี้เราได้รับงบประมาณมา ๒๐๐ กว่าล้านบาท เพื่อมาจัดการขยะตกค้างสะสมซึ่ง
มีอยู่เดิม ๒๐๐,๐๐๐ กว่าตัน อยากให้ทุกท่านรับรู้ว่าโคราชมีขยะสะสมถึง ๒๐๐,๐๐๐ กว่าตัน เพราะฉะนั้นขยะจํานวน
นี้ตั้งจ่ายอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะมีปัญหาแต่บางท้องที่ที่จะไม่เห็นด้วยกับการให้ อบจ.เข้าไป
จัดการ ก็ได้พยายามเรียกมาคุยกันแล้วว่าจะเก็บไว้ทําไม ในเมื่อรัฐบาลให้เงินมาก็ให้ อบจ. เขาเข้าไปจัดการ ซึ่งสุดท้าย
มีข้อยุติคือให้ อบจ. เป็นผู้ดําเนินการนําขยะออกไปให้หมด ก็ฝากให้ทุกท่านได้รับทราบไว้ด้วย
มอปลาย่าง เราเริ่มต้นด้วย ๓ แผนงาน ๑ คือรื้อย้าย ขณะนี้เสร็จสิ้นลงแบบเบ็ดเสร็จ และมั่นใจ
ว่าทุกอย่างน่าจะปลอดภัย อยากให้ท่านย้อนกลับไปตอนจะรื้อครั้งแรกๆ ที่มีความกดดันมาเรื่อย ๆ ซึ่งใครที่ยอมออก
จากพื้นที่ให้มาหาที่ศาลากลางจังหวัด และได้เขียนบันทึกปากคําด้วยตัวเองในห้องทํางาน ก็มาครั้งละ ๑๐ – ๒๐ คน
รายไหนเขียนไม่ทันก็นัดไปที่จวนวันเสาร์-อาทิตย์ อยากบันทึกปากคําด้วยตัวเองเพราะระหว่างเขียนไปก็ได้คุยไปด้วย
ซักถาม สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล ใครเกี่ยวข้องบ้าง ใครเอาอะไรมาจากไหน แล้วสังเกตว่ามาจริงหรือแค่มาชิมลาง รวมทั้ง
พอเขียนเสร็จก็ปิดคดีแพ่งคดีอาญาไปในตัว เขาก็ยอมเซ็นต์ เพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้น และนําไปสู่การรื้อย้ายวันแรก
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ไปนั่งเขียนแถลงการณ์การรื้อถอนเอง เพื่อต้องการให้ขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่มีความ
เชื่อมั่นว่าการเรื้อครั้งนี้ถูกกฎหมายอย่างแน่นอน เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่าย เป็นการรื้อบ้านคนครั้งที่ ๔ ในชีวิต
ราชการ ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คจก. และบุกรุกอุทยาน ๗ ป่าที่ทับลาน มาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ในแถลงการณ์ระบุไว้ว่าเราจะรื้อหลังไหนบ้าง หลังที่รื้อคือหลังที่มาบันทึกยินยอม เพราะไม่มีคดีแพ่งคดีอาญาอยู่แล้ว
แต่มีบรรทัดหนึ่งบอกว่า ทั้งนี้ หากมีเวลา มีกําลังคน และมีเงื่อนไขตามกฎหมายถูกต้องแล้ว อาจรื้อเพิ่มเติมขึ้นกว่าที่
ประกาศไว้ก็ได้ แล้วก็เป็นไปตามแผน พอเข้าไปก็ดําเนินการ ๔ หลังนี้ก่อน ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มีการ
วางแผนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จ ครั้งสุดท้ายที่เราไปรื้อโรงแรมม่านรูด ที่เคยถูกศาลพิพากษาปรับว่าเปิด
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กิจการโรงแรมโดยไม่ชอบอยู่ ๗ ห้องปรับอากาศ เขาก็เอาคํ าพิพากษาศาลปี ๒๕๔๗ มาแจกจ่าย มายื่ นต่อ อบต.
จนคนเสียขวัญไปหมด เพราะศาลได้พิพากษาไว้ว่าการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๐ วิธีพิจารณา
ทางการปกครอง คือเราไปสั่งให้เขารื้อย้ายโดยอ้างว่าบ้านเรือนเขาไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ แต่ไม่ให้
เขาชี้แจงว่าทําไมถึงแก้ไขไม่ได้ ไม่เปิดโอกาสให้เขาใช้สิทธิตามมาตรา ๓๐ กรณีนั้นอยู่ในที่สาธารณะ ๖ หลัง พอจะรื้อ
ตอนเช้าวันที่ ๑๑ กันยายน ท่านรอง วินัยฯ เอาคําพิพากษาศาลที่ทางอัยการสีคิ้วฝากมาให้อ่าน แต่ก็ไม่อ่านแล้ว ๗
หลังสุดท้ายเดินหน้าสถานเดียว ต้องปลุกขวัญกําลังใจขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปดําเนินการรื้อ พอรื้อเสร็จวันที่ ๑๒ ได้เรียก
นิติกรที่ทําการปกครองมาบอกให้ไปดูข้อเท็จจริงอาจแตกต่างเรื่องประเภทของที่ดิน เรื่องเงื่อนไขการปลูก จะหา
ข้อเท็จจริงที่มันต่างออกไป ก็ไปค้นเจอคําพิพากษาปี ๒๕๕๗ ศาลพิพากษาบอกว่าพวกนี้ไม่มีสิทธิแต่แรกอยู่แล้ว กรณี
ที่พูดถึงในปี ๒๕๔๗ คือเขามีสิทธิอยู่แล้ว แต่อันนี้มันไม่มีสิทธิแต่แรก เพราะเข้าไปอยู่ในที่ของคนอื่น เมื่อช่วงวันที่ผ่าน
มาศาลปกครองได้อ่านคําพิพากษากรณีที่เขาฟ้องมาตรา ๓๐ อ่านไปในแนวทางเดียวกันกับคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดในปี ๒๕๕๗ ก็คือเราปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้ว เพราะพวกนี้เริ่มต้นจากการไม่มีสิทธิ อยู่ ๆ ก็ลุยเข้าไปอาศัยอยู่
นี่ก็เป็นเรื่องที่เรารื้อย้ายเบ็ดเสร็จแล้ว
พื้นที่รองรับ ก็พัฒนาไปไกลแล้ว พรุ่งนี้มีการทําบุญชุมชนมอปลาย่างใหม่ หากใครว่างก็ขอเชิญ
ไปร่วมงาน เราร่วมกันทําบ้านให้เขา ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ พื้นที่ที่เป็นห่วงคือพื้นที่ที่ได้คืนมา เราตกลงกันว่า
ให้หน่วยงานไปออกแบบแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตติดต่อผ่านทางท่านชวน ศิรินันท์พร ว่าจะให้เงิน ๓๐ ล้านบาท เพื่อ
นํามาปรับปรุงพื้นที่ตรงที่ได้คืนนี้ให้เป็นสวนสาธารณะสวยงาม ซึ่งเห็นว่าน่าจะทําเป็นสวนไม้พุ่มเตี้ย ๆ แล้วไม่ต้องให้
ใครเข้าไป เพราะจะมีการขายของเร่ตามมาอีก แค่ขับรถผ่านมองเห็นสวนหย่อมเตี้ย ๆ สวย ๆ ก็พอแล้ว ก็ฝากท่านช่วย
ดําเนินการต่อไปด้วย ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องคดีความที่ฟ้องผมอยู่ก็จะเอาคืนหมด ประการที่ ๑ คือ ฟ้องผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมากับพวกว่าบุกรุกทําให้เสียทรัพย์ แต่ย้อนไปเมื่อ ๕ ถึง ๖ เดือนที่แล้ว เขาดําเนินคดีโรงแรม
ซีฟู้ด ใช้ชื่อน้องภรรยาไปรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของโรงแรม ศาลลงโทษปรับ ต้องมีคนเบิกความเท็จเมื่อคราว ที่แล้ว
ให้การในชั้นสอบสวนเท็จ กําลังให้รวบรวมคําพิพากษาคดีโรงแรมกับคําฟ้องที่ฟ้องผู้ว่าฯ เดี๋ยวจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับพนักงานสอบสวนที่ สภต.หนองสาหร่าย ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประการที่ ๒ ที่ฟ้องคดีแพ่ง ค่าเสียหาย
๑๕๐ ล้านบาท บอกว่ามีรายได้เดือนละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ได้ทําหนังสือถึงสรรพากรเขตพื้นที่ว่ามีการเสียภาษีครบถ้วน
หรือไม่ หากยื่นแบบแสดงรายการไว้ไม่ตรงกับที่ฟ้อง หรือไม่ได้ยื่นแบบรายการแสดงรายการเลย เป็นความผิดทาง
อาญาตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ ให้พิจารณาดําเนินความผิดทางอาญาและทางแพ่งที่จะต้องเรียก ปรับคืน สอง
ข้อหานี้ฝากทางผู้กํากับกาตํารวจภูธร ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หนึ่งคดี และสรรพากร ในการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี
อีกไม่กี่วันก็ต้องพ้นหน้าที่ราชการ ตอนที่มาปฏิบัติราชการที่โคราช มีความวิตกกังวลเพราะมี
เวลาทํางานเพียง ๑๖ เดือน วิตกว่าจะทําอะไรได้แค่ไหน จะนําพาท่านไปในทิศทางที่ถูกที่ควรและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนได้สําเร็จหรือไม่ด้วยเวลาอันจํากัด เป็นรองผู้ว่าราชการ ๕ ปี ๖ จังหวัด เฉลี่ยแล้วไม่ถึงปี มาเป็นผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ๖ เดื อนกว่ า บุ รีรั มย์ ๑๑ เดื อ น ๑๐ วั น ที่ เ หลื อก็ ม าที่ โ คราช เป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ค รบปี เ มื่ อวั น ที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้เขียนหนังสือไว้ ก็พยายามเขียนตามเวลาที่มีเพื่อให้ท่านได้ดูแนวทาง ตอนที่มากําหนดไว้ว่าจะทํา
อะไรบ้าง ๑๐ เรื่องเก่าที่ค้างอยู่ ตั้งเป้าว่าจะทําให้ได้ เรื่องในภาวะการณ์ปัจจุบันต้องทําสิ่งดีๆ อะไรให้เกิดขึ้นได้บ้าง
เรื่องระยะยาวต้องทําอะไรบ้าง ถึงวันนี้พิสูจน์ได้ว่าเราได้ทําอะไรให้กับบ้านเมืองที่นี่ไว้บ้าง ถ้ามีความสําเร็จก็ถือว่าทุก ๆ
ท่านมีส่วนช่วยในการทํางานอย่างมาก และคิดว่าสังคมก็ยอมรับเรา ได้ใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่กับพื้นที่นี้อย่างเต็มกําลัง
ได้ รั บ เสี ย งตอบรั บ ว่ า คนทั่ ว ไปให้ ค วามสนใจติ ด ตาม หั น มาให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
ศูนย์ราชการแห่งนี้ ที่เขียนสรุปในเล่มเป็นผลงานของทุกคน เราได้อะไรมาเยอะมาก ระหว่างปีตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมา ท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ท่านประจิน จั่นตอง ท่านยงยุทธ ยุทธวงศ์
เราไม่ เ คยเสี ย โอกาสที่ มี ผู้ใ หญ่ เ ข้ า มาในพื้ น ที่ เราได้ สิ่ง ดี ๆ มาให้ บ้ า นเมื องแห่ ง นี้ เ ยอะมาก การซ่ อมบํ า รุ ง รั ก ษา
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อาคารศาลากลางจังหวัด แนวรั้ว ต้นไม้ ต้องตัดสินใจเฉียบขาดในเวลาจํากัด เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะจะมีแขกบ้านแขกเมืองเข้ามา เพราะฉะนั้นจึงอยากเรียนทุกท่าน ผมทํางานมา
๑ ปี ๖ เดือน ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การ
สนั บ สนุ น ให้ ค วามเมตตามาโดยตลอด เช่ น มอปลาย่ า งที่ เ ราได้ พื้ น ที่ ร องรั บ ๒๔ ไร่ กํ า หนดวั น รื้ อ ย้ า ย
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์หาผู้บัญชาการทหารบกให้จัดกําลังสนับสนุน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไปติดต่อ ธอส. เอาบ้านมาลงให้ ๓๐ หลัง และท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ถามก่อนจะขึ้นรถกลับว่าอยากได้อะไรเพิ่ม จึงขอท่านให้ยกฐานะโรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งต้องใช้
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งบประมาณ ๒๓๑ ล้ า นบาท นี่ คื อ ความเมตตาของผู้ ใ หญ่ ที่ ใ ห้ ม า มาในพื้ น ที่ ข องเราตั้ ง แต่ ก องทั พ ภาคที่ ๒
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ เพื่อนข้าราชการทุกหมู่เหล่า ท่านให้ความร่วมไม้ร่วมมือ ให้การสนับสนุนในการ
ทํางานกับผมเป็นอย่างดี หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาลนคร ให้การสนับสนุนการทํางาน
มาทั้งสิ้น วันรื้อมอปลาย่าง อบต. อบจ. ส่งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นหัวหน้าชุดรื้อ นี่คือน้ําใจที่ท่านให้กับผม เป็น
ปรากฎการณ์ที่เหลือเชื่อ ลงไปจนถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า หมู่บ้าน ตําบล ให้การตอบรับเป็นอย่างดี พูดแต่เรื่อง
ดี ๆ พูดให้ กําลัง ใจ มาจนถึงสื่อมวลชน ที่ผ่านมาไม่มีสื่อไหนตําหนิติเ ตียนหรือเขี ยนบิด เบือนให้เ สียกํา ลังใจแม้แ ต่
ประโยคเดียว ทั้งสื่อทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ ทั้งที่เป็นคนไม่สุภาพ นี่ก็เป็นอีกน้ําใจหนึ่งจากพี่น้องสื่อมวลชน นี่คือสิ่งที่พวก
ท่านให้มาโดยตลอด ต้องกราบขอบคุณในน้ําใจไมตรีของทุกท่าน อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สุภาพเรียบร้อยไปบ้าง แต่
เจตนาต้องการกระตุ้นให้ท่านมีความตื่นตัว ทันการณ์ ไม่รู้จะตอบแทนทุกท่านได้อย่างไร ก็พยายามสนับสนุนช่วยเหลือ
ถึงแม้จะหมดหน้าที่การงานไปแล้ว แต่หากอะไรที่ยังรับใช้ ช่วยเหลือท่านได้ ขอให้บอกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือ
เรื่องราชการ และจากการทํางานมีอานิสงห์ส่วนหนึ่งที่ทําให้ปีนี้เราได้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ ท่าน ไปดํารงตําแหน่ง
ที่จังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์ ได้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑ ท่าน ไปกาฬสินธุ์ และยังมีได้รับแต่งตั้งดํารงตําแหน่งอีกหลาย
ท่าน ด้วยอานิสงห์จากการทํางานของพวกท่านทั้งสิ้น ทั้งหมดนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่พบกับความสําเร็จในการรับ
ราชการ
การรับบริจาคการก่อ สร้างอาคารภาคบริก ารโลหิตแห่ง ชาติที่ ๕ เงิ นบริจาคมียอดถึง ๓๐
ล้านบาท ซึ่งเกินความคาดหมาย จังหวัดชัยภูมิให้มา ๒ ล้านบาท จังหวัดสุรินทร์ให้มา ๒ ล้านบาท จังหวัดบุรีรัมย์
๕๐๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นเป็นเงินบริจาคของโคราชทั้งสิ้น
ท่านรองชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมภ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นเดือนที่ ๒
แต่ยังช่วยราชการหัวหน้าสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ยังอยู่ในระหว่างช่วยราชการ
กระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้มาปฏิบัติงานเต็มที่ แต่ก็เป็นผู้ประสาน เป็นผู้ดูแลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงาน
ระหว่างจังหวัดกับกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอย่างดี และวันนี้ท่านได้มาเซ็นต์รับมอบงาน
สิ่ ง ที่ จ ะสามารถตอบแทนท่ า นได้ ในวั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๘ นี้ ขอเชิ ญ ร่ ว มงานแสดง
มุทิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับผู้ที่เลื่อนตําแหน่ง ที่โรงแรมสีมาธานี และ
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีทําบุญเลี้ยงพระที่ศาลากลางจังหวัด และจะเลี้ยงอาหารกลางวันที่
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ และขอให้เชิญบุคลากรในสังกัดมาด้วย เพราะพวกเขาคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จใน
การทํางาน อยากตอบแทนน้ําใจที่ทํางานด้วยกันมา
สุดท้ายนี้ ถ้าได้ทําอะไรไปที่ไม่สุภาพเรียบร้อยกับท่านหรือทําให้ท่านไม่สบายใจ ขอกราบขอขมา
ท่านด้วยแต่ไม่มีเจตนาที่ไม่ดี และช่วงที่มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโคราช ไม่มีการเมือง ไม่มี ส.ส. ไม่มีรัฐมนตรีในพื้นที่
ต้องการให้ประชาชนอยู่ได้ เพื่อให้เขาเชื่อมั่นในสถาบันข้าราชการอย่างเต็มเปี่ยม ให้ประชาชนพึ่งข้าราชการได้โดยไม่มี
การเมือง ได้วางแผนงานโครงการ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เป็นเมนให้ทุกคนเดินไปทางนั้น แต่มั่นใจว่าเราเรียกศักดิ์ศรี
ขึ้นมาได้มาก ถึงเวลาที่เราควรจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบราชการที่เป็นสถาบันเก่าแก่คืนมาให้ได้
เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะดูดุดัน ก็ต้องขออภัยทุก ๆ ท่าน ด้วยจุดยืนและความเชื่อมั่นในการทํางาน หากยอมอย่างหนึ่งอาจ
ส่งผลอี กอย่า งหนึ่ง ขอให้ ทุกท่า นเข้า ใจ เมื่อเป็น ผู้นํ าภาคราชการก็ต้องเป็น ตัวแบบที่ เป็ นมาตรฐาน ขอฝากไว้ทุก
ภาคส่วนอีกครั้ง ขอขอบคุณ ขอถือโอกาสนี้กราบลาทุกท่าน
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
- การจัดงานวันปิยมหาราช ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา )
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. เสด็จฯ ไปทรงเปิดระบบลําเลียงแสงผลึกศาสตร์และทรงฟังการบรรยาย
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการระบบลําเลียง ที่ ๕ : XAS (SUT Nanotec-SLRI) ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๓. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ถนนมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
-การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว
การจัดงานวันปิยมหาราช ประจําปี ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- จังหวัดกําหนดจัดงานวันปิยมหาราช ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ท้าวสุรนารี รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ร่วมพิธี
พร้อมกัน เวลา ๐๗.๐๐ น. การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา (โครงการชลประทานนครราชสีมา)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๑ และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๒
ผู้แทน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า
หนองระเวียง ๑ และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๒ เป็นโครงการของบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี ๑ จํากัด และบริษัท กัลฟ์ เอ็น
อาร์วี ๒ จํากัด ซึ่งมีแนวคิดจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๑ และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๒ ซึ่งจะใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ เป็น เชื้อเพลิง ดัง นั้น การที่จะนํ าก๊า ซธรรมชาติส่ง เข้า มาให้กับโรงไฟฟ้า ได้ จะต้ องมีการพั ฒนาโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าทั้ง ๒ โรงขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ สนับสนุนและส่งเสริมให้
โรงไฟฟ้าทั้ง ๒ แห่ง สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
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ที่ตั้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่บริเวณ หมู่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา ตําบล
หนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา ท่อส่งก๊าซเป็นท่อเหล็กขนาด ๑๒ นิ้ว จุดเริ่มต้นจาก Sale Tap Vale ภายใน
สถานี ค วบคุ มแรงดั น ของบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด (มหาชน) เริ่ มจากหมู่ ๔ บ้ านหนองบัวศาลา จากนั้ น วางท่อส่ งก๊ า ซ
ในพื้นที่เขตทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ และพื้นที่เขตทางของเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ผ่านพื้นที่หมู่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่
และหมู่ ๓ บ้านหนองปลิง ตําบลหนองบัวศาลา ไปสิ้นสุดในพื้นที่หมู่ ๖ บ้านทับช้าง ตําบลหนองระเวียง รวมระยะทาง
ประมาณ ๖.๗ กิโลเมตร และมีการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด ๘ นิ้ว เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซโรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๑ และ
โรงไฟฟ้าหนองระเวียง ๒ เป็นระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หากผ่านมติของ สผ. และ EIA ได้รับความเห็นชอบแล้ว
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๙ ก่อสร้างพร้อมกับโรงไฟฟ้าทั้ง ๒ โรง ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๑๕ เดือน
ขั้ น ตอนการศึ ก ษา เนื่ อ งจากสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมได้กําหนดไว้ว่าโครงการประเภทขนส่งปิโตรเลียม หรือระบบขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ จะต้องจัดทํา
รายงาน EIA ซึ่งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าทั้ง ๒ โรง เข้าข่ายต้องดําเนินการทํารายงาน EIA ด้วย ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา และมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ ในพื้นที่ศึกษา
ตําบลหนองระเวียง และตําบลหนองบัวศาลา ในวันที่ ๒๓ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
พื้นที่ศึกษา จะมีรัศมีศึกษาในส่วนของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓๐๐ เมตร จากแนวท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุม หมู่ ๖ บ้านทับช้าง ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ การจัดงาน “มหกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
- จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ระหว่างวันที่ ๒๔
–๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง นิทรรศการแสดงผลสําเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมจากทุกจังหวัดในภาคอีสานและภูมิภาคอื่น ๆ สาธิตอาชีพ
เลื อกซื้ อผลผลิ ต ผลิ ต ภั ณฑ์ ชุมชนจากหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ผลิ ต ภั ณฑ์ OTOP ๓ – ๕ ดาว จากทั่ วประเทศ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รําโทน รํากันตรึม
๔.๓ ด้านสังคม
- การนําส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และการขยายความคุ้มครองลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายชั่วโมง
ของส่วนราชการ (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา)
- ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ เป็ น ต้ น ไป สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนําส่งเงินสมทบที่ได้แก่ไขปรับปรุงใหม่ ดังนี้
๑. นายจ้างต้องนําส่งเงินสมทบและยื่นแบบแสดงรายการนําส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐)
ให้แก่สํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้
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๒. หากนายจ้างไม่นําส่งแบบแสดงรายการนําส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ จะมีโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้นายจ้างนําส่งภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ หากนําส่งเงินสมทบล่าช้ากว่ากําหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละสอง
ต่อเดือน เช่น เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
- นําส่งเงินสมทบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑๕ วัน
- นําส่งเงินสมทบวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑ เดือน ๓ วัน
การขยายความคุ้มครองลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายชั่วโมง ของส่วนราชการ
- ด้ ว ยกระทรวงแรงงาน โดยสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมได้ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่ง
สาระสําคัญตามมาตรา ๔ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนลูกจ้างของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้ องถิ่ น เปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม และได้ จัด ทํ า ตารางเปรี ย บเที ย บพระราชบั ญ ญั ติ ประกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ กับ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ตารางเปรี ย บเที ย บพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ กับ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเอกสารแนบ)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

ที่ประชุม : รับทราบ

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๒ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๖.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับจ่ายโลหิตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และแผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้วันที่ ๑ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จั ง หวั ด นครราชสี ม ากํ า หนดจั ด งานวั น รั ฐ พิ ธี วั น คล้ า ยวั น สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรม
ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการจัดพวงมาลาดอกไม้สด ถวายราชสักการะ
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นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทํางาน
ตลอดที่ผ่านมา เมื่อพ้นตําแหน่งหน้าที่ราชการแล้วหากสามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็ยินดี ขอถือโอกาสนี้กราบลาทุกท่าน
ที่ประชุม : รับทราบ

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

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

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

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

