รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑

นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายสุรพันธ์

ดิสสะมาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายณรงค์

วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายสุวิทย์

คําดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

รักษาการ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายไพโรจน์

บัวน่วม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นางวิไลวรรณ

ไกรโสดา

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายโชคชัย

ศรีหิรัญรัตน์

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายวีระพล

ปักคําไทย

แทน ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

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

๑๙

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

แทน นายอําเภอบัวใหญ่

๒
๒๐

นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

๒๑

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๒

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๓

นายชาญชัย

ศรศรีวิชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๔

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๕

นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๖

นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๗

นายอํานวย

ปองนาน

แทน นายอําเภอชุมพวง

๒๘

นายทวี

พิมพ์อุบล

แทน นายอําเภอประทาย

๒๙

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๐

นายชาตรี

ให้กระโทก

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๑

นายพงษ์พันธ์

ยมมาศ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๒

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๓

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๔

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๕

นายโกศล

ธรรมวิเศษ

แทน นายอําเภอโนนแดง

๓๖

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๗

นายเสกสรร

จงวงษา

แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๘

นายปรีดา

สุขใจ

นายอําเภอเทพารักษ์

๓๙

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอเมืองยาง

๔๐

พ.จ.อ. สําเริง

หลงเทพดอน

แทน นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๑

นายณัชวันก์

อัลภาชน์ เตชะเสน

นายอําเภอพระทองคํา

๔๒

นายอรรถพันธุ์

สงวนเสริมศรี

นายอําเภอสีดา

๔๓

นายนิวัตน์

สุพจิตร

นายอําเภอบัวลาย

๓
สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔

นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๕

นายนัฐนันทน์

คล้ายเมืองปัก

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๖

นายเศกสรร

สกุลรัตน์

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๗

นายศิริวงษ์

หลักคํา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔
ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๘

นางสาวณัฐพัน

จันท์มี

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๔๙

พ.ต.ต. วิสุทธ์พน

ฤทธิ์เนติธรรม

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

๕๐

นายธีระชัย

ไพรัชวรรณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

๕๑

นายพีระพงษ์

พานิชสุข

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๒

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๓

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๔

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๕

นายเทอดศักดิ์

อังพัฒนพงษ์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๖

นางสุดารัตน์

ภู่พันธ์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๗

นางกรรณิกา

วัชรินทรื

ผอ.สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

๔
๕๘

นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๙

นางสาววลัยลักษณ์

ชุ่มชื่น

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๖๐

นายสุทธิชัย

คล้อสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๖๑

นายพันธ์ศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

แทน ผู้อํานวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๖๒

นายบุญเลิศ

คงหอม

ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

๖๓

นายศิริศักดิ์

คุ้มไข่น้ํา

แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖๔

นายพิเชียรพัฒน์

อินทรพานิช

หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๕

พ.ต.อ. ภีมเดช

สาระกูล

แทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๖

พ.ต.อ. กัมปนาท

ฐาตุจิรางค์กุล

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๗

พ.ต.ท. จักรกฤษณ์

ศรีสุนทร

แทน ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๘

พ.ต.อ. บรรพต

มุ่งขอบกลาง

ผกก.สภ.โชคชัย

๖๙

พ.ต.อ. ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๐

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๑

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๗๒

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๓

พ.ต.ท. พันธ์กิตติคุณ

ราศีวรัตน์

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๗๔

พ.ต.ท. จักรพล

ตาลทรัพย์

แทน ผกก.สภ.โนนสูง

๗๕

พ.ต.ท. อานุภาพ

พรหมสาขา
สกลนคร

๗๖

พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๗

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๘

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๗๙

พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

ณ แทน ผกก.สภ.คง

๕
๘๐

พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๑

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๒

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๓

พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๔

พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๕

พ.ต.อ. การณ์กิตตณ์

ชนาเวทย์

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๖

พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๗

พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๘

พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๘๙

พ.ต.ท. นิติพงษ์

ติวาชัยวิรัตน์

รก.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.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

แทน ผกก.สภ.สีดา

๙๔

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

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.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๘

พ.ต.ท. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๙๙

พ.ต.ท. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๑๐๐ ร.ต.ท. สมคิด

สาลีรัมย์

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

๑๐๑ พ.ต.ท. ดิษย์ธนา

ธัญญนันท์

แทน ผกก.สภ.มะเริง

๑๐๒ พ.ต.ท. โยธิน

วรรณทวี

แทน ผกก.สภ.คลองไผ่

๑๐๓ พ.ต.ต. ปฐมพงษ์

ใจประเสริฐ

แทน ผกก.สภ.พลกรัง

๖
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๔ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๕ นางสาวณัฎรนันท์

ศรีประเสริฐ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๐๖ นายอดิเทพ

ศรีธิ

แทน ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต ๖ นครราชสีมา

สุวัตถิกุล

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๘ นพ.ทศพร

ศิริโสภิตกุล

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๙ พญ.สุวรรณี

เรืองเดช

ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๑๐ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๑๑ น.ส.รสสุคนธ์

พิไชยแพทย์

แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๒ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผอ.สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๓ นายสมนึก

โลหณุต

แทน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙

๑๑๔ นางธิดารัตน์

ปลื้มใจ

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๔ นางนาตยา

ทฤษฏิคุณ

ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

๑๑๕ นางสาวภิรมยา

อินทรกําแหง

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๖ ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

๑๑๗ นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๑๘ รศ.ดร.สงวน

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๑๙ รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒๐ นางสาวศิริลักษณ์

จันทร์สว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒๑ นายชูเกียรติ

วิเศษเสนา

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๗ นายสาโรจน์
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

๗
๑๒๒ นายอภิลักษณ์

เวรสันเทียะ

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

๑๒๓ นายวิชา

มานะดี

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

๑๒๔ นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๒๕ นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๒๖ นายจตุพร

บุญระดม

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๒๗ นายสนอง

สุดสะอาด

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๒๘ นายเฉลิม

ไชยโคตร

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๙ นางสาวพินิจ

กรินท์ธัญญกิจ

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

๑๓๐ นายปราโมทย์

กลีบทอง

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๒ นายสําราญ

หงษ์กลาง

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๓ นายสนั่น

มูลสาร

แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๔ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๕ นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๖ นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณโรจน

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๗ นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๘ นายชนุตร์

พัฒนโพธิ์วัชร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๙ นายณัฐพัชร์

พินพัฒนกุล

แทน ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๔๐ นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๑ นายสุพล

จอกทอง

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๔๒ นางสาวกมลนัทธ์

นะราวงศ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๘
๑๔๓ นางสุภาภรณ์

สุทธลักษณ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔๔ นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๕ นายวิทยา

สุทธิพันธ์

ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๖ นางสมจิต

มุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๗ นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๘ นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๙

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๐

นายธนพจน์

โพสมัคร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๑

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕๒

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๓

นางสาวพิมพ์นารา

กิจโชตประเสริฐ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๕๔

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๕

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๗

นางผ่องศรี

สิงหมารศรี

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘

นายมนตรี

เยี่ยมสูงเนิน

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙

นายปิยะ

รัตนชนกวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๐

นายวชิระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๖๑

นายวิรุณ

รักษามิตร

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๒

นางศรินทิพย์

กุลสุวรรณ

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓

นายเจริญ

อุดมการ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๙
๑๖๔

นายอุทัย

เตียนพลกรัง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๑๖๕

นายสมพงษ์

จันทรอมรพร

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๖

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๖๗

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๘

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๙

นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๗๐

นายไพโรจน์

ขําแวง

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๑๗๑

นายพิชัย

กมลมุนีรัตน์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๗๒

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๓

นางเสาวรี

บํารุง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๔

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๕

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๖

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๗

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๗๘

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๗๙

นางพัชรา

นันทโรปกรณ์

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๘๐

นางสาวอมรรัตน์

ปรีหะจินดา

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๘๑

นายบัณฑิต

วัฒนพุทธิกุล

ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑๘๒

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๘๓

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๔

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

๑๘๕

นางอุมาพร

พลกล้า

แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

๑๘๖

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๗

นายธีราวัฒน์

ยิ้มเนียม

แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

๑๐
กระทรวงการคลัง
๑๘๘

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๙

นายสามารถ

พิมพ์หนู

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๙๐

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๑

นางสุวรรณา

มีทอง

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๙๒

นายอุทัย

วัฒนวิเชียร

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๙๓

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๔

น.ส.ศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๕

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๖

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๗

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๘

นายปัญญา

ชูสกุล

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๑๙๙

นายสุรเชษฐ์

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๒๐๐

นางนันทิญา

รักษาคลัง

แทน ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๒๐๑

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๒๐๒

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๐๔

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๕

นางแสงอรุณ

บุญศรี

รก.สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๖

นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

๑๑
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

นพคุณ

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๗

นายตรีเทพ

กระทรวงพลังงาน
๒๐๘

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๙

นายบรรจง

จบสูงเนิน

แทน หัวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา
เครื่องที่ ๓-๔ (กฟผ.)

กระทรวงกลาโหม
๒๑๐

พันเอก ราชันย์

ประจันตะเสน

แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

แทน สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๒

นางญาศินี

สยุมภุริจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๑๓

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๔

นางนัฎญา

จิตรเกาะ

ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๕

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๖

นางสาวอรนุชา

มงคลรัตนชาติ

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๗

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๘

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๙

นายแข่งขัน

สีตะธนี

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และหัวหน้า
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐

นางนวลพรรณ

สุภาพ

แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

๒๒๑

ว่าที่ ร้อยตรี สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงแรงงาน
๒๒๒ นายเอกพันธ์

จิระสถิตย์

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๓ นายธานี

พาเขียว

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔ นายพงศวัฒน์

เพชรวิเชียร

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕ นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๖ นายธวัช

เบญจาทิกุล

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๒๗ นายเกษมสันต์

เครือเจริญ

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๘

นายอาทร

จันทร์พิลา

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙

นายเอกชัย

บูรณกิจ

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑

นายวีรพงษ์

ศิริวัน

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๓๒

นายเติมศักด์

บุญชื่น

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๓๓

นายสุหฤทธิ์

ชาญวนังกูร

ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๓๔

นายพาณิชย์

สินสุข

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๒๓๕

นายพาณิชย์

สินสุข

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๖

นายพิเชฐ

เดชะคําภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๗

นายสุเมธ

อําภรณ์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม.

๒๓๘

นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๙

นายอุโรม

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้าํ บาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

๒๔๐

นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๑๓
๒๔๑

นายยุทธชัย

ปัทมสนธิ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๔๒

นายพรชัย

กัณห์อุไร

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๔๓

นายอาคม

มณีกุล

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๔๔

นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๔๕

นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๔๖

นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๔๗

นายศุภพีระ

พันธ์วิริยะกุล

แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๔๘

นายสุพล

บุปผาพรหม

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๙

นายสุพล

บุปผาพรหม

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๐

นายสมเกียรติ

อินทร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๕๑

นายวินัย

ไฝกิ่ง

หัวหน้าไปรณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒

นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๕๓

นายจาริก

ตอหนู

แทน ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

๒๕๔

นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕

นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.
นครราชสีมา

๒๕๖

นางพัชรา

สายเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๕๗

นายสมศักดิ์

เตชะเทียมจันทร์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๘

นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๕๙

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย

จันทร์แก้ว

ผอ.สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จ.นม.

๒๖๐

นายกรเศก

จุโฑปะมา

แทน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๑๔
หน่วยงานอิสระ
๒๖๑

นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๒

นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค ๔

๒๖๓

นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๔

นางนันท์พจี

ภิญโย

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๕

นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
นครราชสีมา

เนียมสาคร

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภาคเอกชน
๒๖๖

นางลัญชนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๖๗ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๘ นายกัมปนาท

บุตรโต

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๖๙ นางจารุวรรณ

พันธุ์โอภาส

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๗๐ นายปรีชา

จันทรรวงทอง

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๗๑ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๗๒ นายสมศักดิ์

จงหมื่นไวย์

แทน ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายประเทือง

จินตสกุล

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน

๒

นางดวงทิพย์

พิทักษานนท์กุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง

๓

นายอารยศักดิ์

สีม่วงคํา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว

๔

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นม.

๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๖

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สนจ.นม.

๑๕
ผู้ไม่มาประชุม
๑
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕

ติดราชการ

๓

นายอําเภอโชคชัย

ติดราชการ

๔

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๕

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๖

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗

ผกก.ฝสส.๔ สส.

ติดราชการ

๘

ผกก.สภ.สีคิ้ว

ติดราชการ

๙

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๐

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๑

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๒

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๓

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๔

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๗

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

ติดราชการ

๑๘

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๑๙

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๑

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๒๓

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถนครราชสีมา ติดราชการ

๑๖
๒๔

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๖

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๐

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๓๕

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๓๗

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๐

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนาเครื่องที่ ๓-๔ (กฟผ.)

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๔๒

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๔๓

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๔๕

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๑๗
๔๗

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๔๘

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๕๐

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑

ประธานสภาอุตสาหกรรม

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๕๓

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๕๖

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๕๗

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๕๘

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๕๙

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีและนายอําเภอ/
ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จํานวน ๖ ราย ดังนี้
๑.นายวิชัย เตชะเกิดกมล อธิบดีอัยการอาวุโส สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๓
๒.นายพรรณพงษ์ ทนินซ้อน รองอธิบดีอัยการสํานักงานคดีศาลสูงภาค ๓
๓.นายรัตน์ จันทร์ธีรนันท์ อัยการพิเศษฝ่าย สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๓
๔.นายปรีดา สุขใจ นายอําเภอเทพารักษ์ /ผบ.ร้อย อส.อ.เทพารักษ์
๕.นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอําเภอสีดา/ผบ.ร้อย อส.อ.สีดา
๖.นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอําเภอบ้านเหลื่อม /ผบ.ร้อย อส.อ.บ้านเหลื่อม

๑๘
 พิธีมอบรางวัลแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสวัสดิ์ ชํานาญกลาง อําเภอสีคิ้ว
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายภัทราวุธ อภิสงห์ ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางศิริภัสสร วงษ์วฒ
ุ ิภัทร ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง
-รางวัลชมเชย ได้แก่
๑) นายสุบรร อันทินทา ตําบลหลุ่งประดู่ อําเภอห้วยแถลง
๒) นางสาววันเพ็ญ ตามครบุรี ตําบลท่าเยี่ยม อําเภอโชคชัย
๓) นายประจวบ คุ้มทรัพย์ ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากช่อง
๔) นายแดง การสร้าง ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง
๕) นายกิตติชัย ก้องเสียง ตําบลหนองจะบก อําเภอเมืองนครราชสีมา
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 ตุลาคม เวลา 08.30 น ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายสุรพันธุ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตํารวจ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
ในวันเดียวกันที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจั งหวัด นครราชสีมา พร้ อมด้วยนางณัฏ ฐินี ภ รณ์ จัน ทรโณทัย นายกเหล่ ากาชาดจัง หวั ดนครราชสี มา
เดินทางเข้ากราบสักการะขอพรจากคุณย่าโมและศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็น
สิริมงคล ในการเข้ารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตํารวจ ทหาร และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา จํานวนมาก ร่วมมอบดอกไม้ เพื่อเป็นการต้อนรับสู่
จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 07.00 น ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายสุวิทย์ คําดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์
สามเณร จํานวน 59 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
-วันที่ 4 ตุลาคม ที่วัดบ้านไร่ ตําบลกุดพิมาน อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัด
พิธีทําบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 92 ปี พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาส
วัด บ้ า นไร่ และอดี ตที่ ปรึ กษาเจ้ าคณะภาค 11 โดยมีสมเด็จพระพุฒ าจารย์ (สนิ ท ชวนปั ญ โญ) เจ้ า คณะใหญ่ หน
ตะวั น ออก และเจ้ า อาวาสวั ด ไตรมิ ต รวิ ท ยารามวรวิ ห าร เป็ น ประธานฝ่ า ยสงฆ์ และนายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย
ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา เป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาส ท่ า มกลางศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์แ ละประชาชนจากทุ กสารทิ ศ
ที่เดินทางมาร่วมงานกว่า 5,000 คน
-วันที่ 5 ตุลาคม ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
นครราชสี มา นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด ค่ า ยปรั บเปลี่ ย น
พฤติ ก รรมยาเสพติ ด หรื อ ศู น ย์ ข วั ญ แผ่ น ดิ น ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ภาค 3 และศู น ย์

๑๙
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อลดจํานวน
และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
-วันที่ 6 ตุลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน
-วันที่ 8 ตุลาคม ที่วัดโคกสูง ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะ
จังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน
ฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัด และประชาชน และขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ของจัง หวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวและ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เพื่ อเสริ มสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ ลดปั ญ หาความขั ด แย้ ง
สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของประชาชน
-วันที่ 12 ตุลาคม ที่บ้านหนองดุม ตําบลมะค่า อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่
ตรวจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอโนนไทย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ระยะไกลเดินท่อขนาด 8 นิ้วจากบึงหนองดุม ทําการสูบน้ําไปยังสระน้ําบ้านทุ่งหนองแหวน ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีน้ําทําประปาสําหรับอุปโภค
-วันที่ 13 ตุลาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
เปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการระดับสูงของ
กระทรวง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ทัณฑสถาน
หญิงนครราชสีมา ตําบลคลองไผ่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 14 ตุลาคม ที่บริเวณลานพระอาทิตย์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโคราชร่วมใจ
ผัดเจ เทิดพระเกียรติ 60 พรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจําปี 2558 โดยมีข้าราชการ พ่อค้า
คหบดี นักธุรกิจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก
-วันที่ 15 ตุลาคม ที่สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อําเภอเมืองนครราชสีมา
พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ความมั่นคง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
-วันที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบ
เมือง หรืออิ้วเก้ง ในงานเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2558 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย องค์กรภาครัฐ เอกชน คนไทยเชื้อสายจีน และประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมา ร่วมงาน กว่า 1,000 คน
-วันที่ 20 ตุลาคม ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวัน
พยาบาลแห่งชาติ ประจําปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่
พระองค์ ท่า นทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณต่ อวิ ชาชี พการพยาบาล เป็ น การสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณที่ ท รงมี ต่ อ
พสกนิกรชาวไทย

๒๐
-วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 16.30 น ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ว่าพาปั่น ชมเมืองย่าโม โดยได้นํา
คณะหัวหน้าส่วนราชการและชมรมจักรยาน และประชาชนกว่า 500 คน ร่วมปั่นจักรยานชมเมือง ระยะทาง 15
กิ โลเมตร โดยออกจากจุ ด สตาร์ ท อนุ ส าวรี ย์ ท้า วสุ ร นารี ไปตามถนนสายต่ า ง ๆในเขตเทศบาลนครนครราชสี ม า
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ในวันที่ 11
ธันวาคม 2558
-วั น ที่ 22 ตุ ล าคม ที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เดอะมอลล์ น ครราชสี ม า นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมบ้าน คอนโด และสินเชื่อโคราช ครั้งที่ 15 โดยสมาคม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน
-วันที่ 23 ตุลาคม เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ได้ นํ า ข้ า ราชการทหารชั้ น ผู้ ใหญ่ นายตํ า รวจ หั วหน้ า ส่ ว นราชการ พ่ อค้ า และประชาชนทุ กหมู่ เ หล่ า ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา ประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจําปี 2558 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
-วั น ที่ 24 ตุ ล าคม เวลา 10.00 น ที่ ห อประชุ ม เปรมติ ณ สู ล านนท์ ศาลากลางจั ง หวั ด
นครราชสีมา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม
ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2558 และมอบรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคประจําปี
2558 โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานมูลนิธิฯ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า พร้ อ มด้ ว ยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อี ก 19 จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมทั้งรับมอบเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ จากผู้มี
จิตศรัทธา
-วั น ที่ 25 ตุ ล าคม เวลา 18.30 น ที่ วั ด สุ ท ธจิ น ดาวรวิ ห าร อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า
พระธรรมวรนายก ที่ ปรึ กษาเจ้ า คณะจั ง หวั ด นครราชสี ม า ประธานฝ่ า ยสงฆ์ พร้ อมด้ วยนายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีงานบําเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี แห่งการ
สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ สวดพระ
อภิธรรม ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก
-วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ํา เพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลตรีศักดา
เปรุนาวิน รองแม่ทัพภาคที่ 2 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
-ในวันเดียวกันที่ศูนย์ดํารงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลตรีศักดา เปรุนาวิน
รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามรับทราบผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ โดยศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดดําเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2557 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด
และให้ การปฏิ บัติ ง านของส่ วนราชการในจั ง หวั ด สามารถบริ การประชาชนได้ อย่ า งเสมอภาค มี คุ ณภาพ รวดเร็ ว
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและทําให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๒) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
๓) นายสุวิทย์ คําดี ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
๔) ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ตําแหน่งปลัดจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
๕) พันเอก วีระ สุดวิไลพร ตําแหน่งสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สัสดีจังหวัดสุรินทร์
๖) นายสุเมธ อําภรณ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
๗) นายไพโรจน์ บัวน่วม ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดชุมพร
๘) นายภักดี ตั้งธรรม ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา
๙) นายสุพล จอกทอง ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนภู่วิทยา อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
๑๐) นายกิตติ จริยมานะ ตําแหน่งผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่
๑๑) นายวงศ์ชัย ทรัพย์สินวิวัฒน์ ตําแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑
ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปากช่อง
๑๒) นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ตําแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง
ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
๑๓) นายอารยศักดิ์ สีม่วงคํา ตําแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ (เพิ่มเติม)
๑. นายฐิติพล ทศรฐ ตําแหน่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่น
๒. นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
๓. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดจันทบุรี
๔. นายเทิดศักดิ์ อังพัฒนพงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ผู้อํานวยการส่วน เรือนจํากลางนครราชสีมา
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๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : วัน นี้เ ป็น การประชุ มครั้ง แรกของการมารับราชการที่ จัง หวั ดนครราชสีมา แนวทางที่ ยึด ถือเพื่ อทํ างาน
ร่วมกันดังนี้
: ทํางานตามหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เราจะนําเรื่องนี้มา
ให้ ทุ ก คนเข้ า ใจในการทํ า งาน เข้ า ถึ ง พื้ น ที่ และจะช่ ว ยกั น วางแผนการทํ า งาน เราจะร่ น เวลาการประชุ ม เป็ น
๐๙.๐๐ น. และจะทิ้งเวลาช่วงท้ายประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ได้มีโอกาสพูดคุยกัน การประชุมนี้เป็นการประชุมที่มี
ความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ จึงขอความกรุณาให้หัวหน้าส่วนราชการมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถึงแม้จะเป็น
ส่วนราชการส่วนกลางก็ตามขอให้มาร่วมพูดคุยพบปะหารือกัน ขอให้ถือปฏิบัติอย่างนี้ร่วมกัน
: เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๐๓๐๔๒๗ สามารถโทรติดต่อได้ตลอดเวลา หากติดราชการสําคัญ
ไม่สามารถรับได้ขอให้ส่ง sms แล้วจะติดต่อกลับ ที่จวนก็เปิดรับตลอด หากมีอะไรก็เข้าไปพบได้ ไม่ถือเป็นการรบกวน
วัน หยุ ด ราชการหากอยู่ก็สามารถเข้ าไปได้ ทุ กวั น จะรับประทานข้า วตอนเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึ ง ที่ทํางานไม่เ กิ น
๐๘.๑๐ น. และเวลาลงจากที่ทํางานก็ขึ้นอยู่ปริมาณงาน
: การทํางานให้ยึดความโปร่งใส ยึดกฎหมายเป็นหลัก แฟ้มที่เสนอมาไม่เคยให้ค้าง แต่ขอความ
กรุ ณาให้ ท่านดูระเบี ยบและข้อกฎหมายให้ ดี ให้รําลึ กว่า หนั ง สือที่ผ่า นระดั บ ๘ ระดับ ๙ จะต้องมีคุ ณภาพ ขอให้
กลั่นกรองสํานวนหนังสือต่าง ๆ โดยเฉพาะระเบียบข้อกฎหมาย จะขอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ผ่านเรื่องมา
ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่าทําตามขั้นตอนปกติ ดังนั้นทุกแฟ้มขอให้เสนอผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ด้วย และทุก
เรื่องที่ตามก็ขอให้เร่งดําเนินการโดยเร็ว ท่านมีหน้าที่ถือแฟ้มไปผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้มาถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯ ด้วยตนเอง ช่วงกลางวันเป็นเวลาของพี่น้องประชาชนจึงเซ็นต์แฟ้มช่วงกลางคืน ถ้าเป็นเรื่องตามขอให้ถือแฟ้ม
ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ แล้วมาหาผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ด้วยตนเอง “สั่งงานแล้วขอเลย” หากไม่ให้ก็จะตามให้ได้
และเรื่องนัดงานจะเป็นที่เปิดเผย จะไม่ไปนอกเหนือจากการนัดงาน และไปตรงเวลา จึงขอให้พร้อมตามเวลาที่นัดด้วย
จะบอกว่ายังไม่พร้อมให้รอก่อนไม่ได้ ท่านนัดเวลาเท่าไรจะไปตามเวลานั้น ยกเว้นบางครั้งที่มีคนมาพบก่อนออกไปงาน
ซึ่งอาจจะทําให้ช้าหน่อย
: การเสนอหนังสือ ท่านสามารถพับหนังสือแล้วบันทึกด้วยลายมือได้เลย แต่ขอให้เขียนด้วย
ลายมือที่อ่านออกแล้วลงชื่อ ถือว่าเป็นเรื่องปฏิบัติงานตามปกติ กรณีที่สั่งการไปเพิ่มก็ไม่ต้องทําบันทึกใหม่ ให้ใช้คู่ฉบับ
บันทึกว่าตามที่ได้สั่งการให้ทําหนังสือเรื่องนั้น ๆ แล้วก็ลงนามเสนอมาได้เลย หากใช้กระดาษรีไซเคิลก็จะเป็นการดี
เป็นการประหยัด เมื่อถามไปในบันทึก ท่านก็สามารถเขียนตอบมาได้เลย ไม่ต้องตั้งบันทึกใหม่ พับหน้าต่อไปของบันทึก
เขียนมาได้เ ลย หนั งสือต่ าง ๆ ขอให้ ลงวันที่ ด้วยเพื่อควบคุมว่า งานช้ าอยู่ที่ไหน ขอให้ลงวันที่ทุกครั้ง ท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ ก็ขอให้ถือปฏิบัติเรื่องการลงวันที่ด้วย และเลขานุการก็จะมีการลงรับหนังสือทุกครั้ง งานจะได้ไม่ล่าช้า
: การทํ า งานไม่ มีวัน หยุ ด เสาร์ อาทิ ต ย์ สามารถใช้ ง านได้ ต ลอด หากมี นั ด ตามพื้ น ที่ งานเชิ ญ
ต่าง ๆ ก็จะไป ไม่ต้องเกรงใจว่าเป็นวันหยุด
: การทํางานไม่อ้างว่าใกล้เกษียณแล้ว ไม่ให้นํามาเป็นข้ออ้างในการทํางาน
: จะใช้เวลากับงานเลี้ยงน้อย หากกําหนดเริ่มงานเวลาไหนก็ขอให้เริ่มเลย และไม่เกินประมาณ
สองทุ่มครึ่งก็จะขอตัวกลับ
: งานต่าง ๆ เมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนามแล้ว ขอให้นําเรียนให้ทราบด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนราชการหากเป็นเรื่องสําคัญก็ให้นําเรียนให้ทราบ เพราะเมื่อเกิดเรื่องแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ไม่รู้เรื่อง
ท่านต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้ เมื่อรองผู้ว่าราชการฯ จังหวัดลงนามแล้ว ก็ให้ดูด้วยว่าแฟ้มถึงไหน มีการสั่งการอย่างไร
อย่าเก็บเรื่องไว้ตามปกติ
: จะออกพื้นที่เป็นประจํา และนายอําเภอควรอยู่ในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน
ปัญหาชาวบ้านเยอะมาก บางเรื่องจะได้ให้นายอําเภอตั้งเรื่องดําเนินการเลย ไม่ต้องรับเรื่องกลับมาที่จังหวัดแล้ววันหลัง
ก็ส่งเรื่องไปให้นายอําเภออีก
: การทํางานในพื้นที่ขออย่าให้ชาวบ้านมายืนเข้าแถวตากแดดรอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หากจะเข้า
แถวก็ขอให้ไปยืนในเต้นท์ อย่าให้ตากแดด กางเต้นท์ไม่ต้องจัดระบาย ดอกไม้หน้าโต๊ะนั่งไม่ต้องมี น้ําดื่มที่เสริฟ ก็ขอให้
เป็นน้ําเปล่าขวดฝาปิด หลอดกับแก้วไม่ต้องใช้ ขอเป็นน้ําดื่มมีคุณภาพก็พอ สแตนไม่ต้อง ขาไมค์ไม่มีก็ได้ หากจะ
ผูกผ้าขาวม้าก็ผูกผืนเดียวพอ ไม่ต้องหลายผืนและไม่ต้องเป็นผ้าไหม ของฝากไม่จําเป็น หรือถ้าจะให้ก็เป็นผลผลิตของ
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ชาวบ้านที่หาได้ง่าย ยกเว้นเป็นงานต้อนรับผู้ใหญ่ แขกบ้านแขกเมือง งานวัดที่จําเป็นต้องมีความแกรนด์ ก็ให้ประดับ
ตกแต่งสถานที่ได้ แต่ลําพังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เดินทางไปในพื้นที่ไม่ต้องจัดอะไรมากมาย และขอว่าอย่านําไปทํา
อะไร เช่น พอไปถึงนําไปกราบต้นไม้ก่อน และพิธีสงฆ์ก็ขอให้สั้น ๆ เพื่อจะได้มีเวลาพบปะเยี่ยมเยียนชาวบ้านให้มาก
อาหารก็ ข อให้ ทํ า ง่ า ย ๆ ร้ อ น สะดวก ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ขอให้ ดู เ รื่ อ งความสะอาดด้ ว ย กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นให้ แ ต่ ง
เครื่องแบบ การทํางานต่าง ๆ หัวหน้าส่วนราชการเป็นเจ้าของงาน ตัวหัวหน้าส่วนราชการก็ต้องอยู่ด้วย และเมื่อส่วน
ราชการในกระทรวงเดียวกันจัดงาน อย่างน้อยหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงนั้นต้องไปช่วยกัน ต้องไปร่วมงาน
อย่าปล่อยให้ส่วนราชการนั้น ๆ ทํางานอยู่หน่วยเดียว ทุกส่วนต้องช่วยกัน หน่วยงานต่าง ๆ หากสามารถไปเป็นกําลังใจ
กันได้ก็ขอให้ไปอย่านิ่งดูดาย เนื่องจากเป็นองค์กรใหญ่
: จะมีการรื้อฟื้นสภากาแฟขึ้นใหม่ โดยครั้งแรกจะจัดที่จวนก่อน แล้วก็เวียนกันไปตามหน่วยงาน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์นอกรอบระหว่างส่วนราชการ สถานที่ทํางานก็ขอให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม หากไปพื้นที่ก็จะ
แวะเยี่ยมที่ทํางานต่าง ๆ โรงพัก สถานีอนามัย เพื่อเป็นการให้กําลังใจกันในการทํางาน สถานที่ประชุมก็ขอให้มีความ
เรียบร้อย สะอาด พร้อมที่จะจัดประชุม
: การทํางานขอให้มีความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้าย ให้มีระบบ
มีเหตุมีผล และเป็นธรรม
: กรณี มี เ หตุ ด่ ว นขอให้ โ ทรติ ด ต่ อ โดยตรงได้ เ ลย เช่ น กรณี มี เ รื่ อ งแรงงาน การเลิ ก จ้ า ง
ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะไลน์บอกตลอด หากอ่านช้าก็ให้โทรมาเตือนได้เลยว่ารายละเอียดอยู่ในไลน์
ข้อความทุกข้อความดูด้วยความเคารพ ข้อมูลต่าง ๆ สามารถส่งทางไลน์ได้เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน เรื่องที่
สื่อมวลชน ลงถือเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ความทุกข์ยาก ความเป็นความตาย ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่
ต้องบอกให้รู้
: ให้เตรียมเอกสารไว้สําหรับการตรวจงาน มีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา ประมาณสัปดาห์ละ
๑ ครั้ง ปริ๊นกระดาษ เอ ๔ สรุปผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกสัปดาห์ ในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องนโยบาย ที่เป็นเรื่อง
สําคัญ เมื่อถึงสัปดาห์ก็อัพเดทข้อมูลเปลี่ยนใหม่ เพื่อสามารถหยิบใช้ได้ตลอดเวลา ปัจจุบันการตรวจราชการรวดเร็ว
มาก แจ้งแล้วมาเลย การประชุม Conference บอกวันนี้พรุ่งนี้ประชุม จึงต้องมีข้อมูลเผื่อถูกถามได้ตลอดเวลา จึงต้อง
อัพเดทข้อมูลได้ตลอด เมื่อขอเอกสารท่านต้องทําให้เรียบร้อย การประชุมต้องมอบหมายเลขานุการให้ดี ที่ผ่านมา
บางครั้งเจ้าของเรื่องยังพูดติดขัดเมื่อนําเสนอในที่ประชุม การเป็นประธานที่ประชุมจําเป็นต้องคอนโทรลให้การประชุม
จบได้และมีข้อสรุป เจ้าของเรื่องต้องเป็นคนเสนอให้มาก ต้องชัดเจน ต้องเตรียมเรื่องให้พร้อม เตรียมเอกสารให้ดี
: เรื่องสําคัญให้มีการรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหน่วยเหนือตลอดเวลา ใช้ไลน์ติดต่อกัน
เพราะเป็นเมืองใหญ่ ที่ผ่านมามีเรื่องชาวบ้านมาร้องเรียนเยอะมาก ปรากฏว่าเรื่องต่าง ๆ ไปดูแล้วมีการตั้งคณะทํางาน
ไว้ แต่บางเรื่องทั้งปีไม่เคยมีการประชุมคณะทํางานนั้นเลย แต่งตั้งคณะทํางานตอนที่ชาวบ้านมาร้องเรียน ประชุม
๑ ครั้ง ตอบชาวบ้านไป หลังจากนั้นก็ไม่ประชุมอีกเลย เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป แต่ตอนนี้ขอให้กลับไปดู
ให้เจ้าหน้าที่ดูว่ามีเรื่องอะไรที่มีการแต่งตั้งคณะทํางาน คณะกรรมการ ถือโอกาสรื้อนํามาปรับเสนอใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
แล้วนัดประชุม และหาก ๓ เดือนไม่มีความเคลื่อนไหวก็ให้นัดประชุม
: เรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาล เรื่องสําคัญเร่งด่วน ให้เสนอนัดประชุมมาเลย เรื่องที่มีความจําเป็น
ใช้งบประมาณหรือสิ่งไหนที่พอสนับสนุนได้สําหรับใช้ในการทํางานก็ขอให้แจ้งมา
: เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรื่องการแต่งกาย เรื่องการเคารพสถานที่ประชุม บางครั้งช่วง
ที่ผ่านมาเราอาจละเลยเรื่องการแต่งกายมากเกินไปจนทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ราชการน้อยลงไป จึงขอฝาก
หัวหน้าส่วนราชการกวดขันดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัด เรื่องความสะอาดของแฟ้มที่เสนอ หากมีสภาพชํารุดหรือเก่าเกินไป
ก็ขอให้ดูด้วย
: นี่คือแนวทางการทํางาน การทํางานทุกอย่างจะให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตอบสนองพี่น้อง
ประชาชนด้ วยความรวดเร็ ว และอยากให้ ท่า นมี ค วามสุ ข ในการทํ า งานร่ วมกั น ในส่ วนของงานที่ เ ป็ น เรื่ องสํ า คั ญ
กลุ่มงานแรก คือเรื่องนโยบายรัฐบาล ส่วนที่เราต้องมาทําคืองานส่วนนโยบาย ประกอบด้วย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แนวทางตามพระราชดําริ แนวทางตามนโยบายของ คสช. แนวทางตามนโยบายของรัฐบาล ๑๒ ข้อ
ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ และจะตามทุกเรื่อง กลุ่มงานที่สอง คืองานฟังก์ชั่น หน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนภูมิภาค แต่ก็จะถือเป็น
หน้าที่ที่ต้องเข้าไปช่วยเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มงานที่สาม คืองานที่เป็นงานเฉพาะของจังหวัด การทํางาน
สองส่วนทําเหมือนกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ คืองานนโยบายและงานตามฟังก์ชั่น แต่งานส่วนที่ ๓ คืองานเป็นตาม

๒๔
Area เรีย กว่า วาระจัง หวั ด คืองานตามยุ ทธศาสตร์จังหวัด รวมกับปัญ หาอุปสรรคและสิ่ง ที่เ ป็น ศักยภาพจัง หวั ด
นครราชสีมาที่จะเติบโตในอนาคต สําหรับวาระจังหวัดที่จะขอให้ท่านช่วยกันทําก็จะแจ้งเป็นหนังสือ
- เรื่องการสร้างความปรองดองและเทิดทูนสถาบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย คสช.
เป็นเรื่องที่เราจะต้องหยิบมาขับเคลื่อนกัน งานสร้างความปรองดอง งานเทิดทูนสถาบัน ท่านทําได้ทุกรูปแบบที่จะ
ก่อให้เกิดผลดี ท่านคิดกิจกรรมได้ทุกอย่าง และจะให้ความสําคัญในการร่วมกิจกรรม และขอความกรุณางานเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องงานพระราชพิธีต่าง ๆ ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
บางส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการไม่เคยมาร่วมพิธีเลย ต่อไปนี้พิธีวางพานพุ่มทุกครั้งจะไปร่วมงานตั้งแต่เริ่มพิธี
จะดูการประกาศขึ้นวางพานพุ่มของแต่ละหน่วยงานว่ามีใครมาร่วมงานบ้าง และขอให้ประกาศรายชื่อด้วยว่าเป็น
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน เพราะบางส่วนราชการไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเลย เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หัว ถือเป็ น เรื่ องสํ า คัญ เรื่ องงานพระราชพิ ธีต่ า ง ๆ เขาให้ หยุ ด ราชการเพื่ อไปประกอบพิ ธีถ วายความ
จงรักภักดี ไม่ได้หยุดให้ไปพักผ่อน จะให้สํานักงานจังหวัดรวบรวมว่าในพื้นที่มีที่ไหนบ้างและแต่ละพื้นที่เป็นโครงการยัง
อยู่ในสถานภาพต้องดําเนินการต่อหรือจบไปแล้ว โครงการตามพระราชดําริบางแห่ง เช่น สร้างอาคารโรงเรียนต่าง ๆ ก็
ถือว่าจบไปแล้ว หรือการสร้างอ่างเก็บน้ําก็ไปดูกิจกรรมอื่นต่อ แต่บางกิจกรรมยังไม่เสร็จ เช่น กลุ่มต่าง ๆ ก็จะเข้าไป
ช่วยดูแล ตรงไหนขาดเหลือนี่คือวาระที่ ๑ เรื่องความปรองดอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกส่วนราชการต้อง
ช่วยกันดูแล
- เรื่องการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม ยาเสพติด สถานบริการ เรื่องเกี่ยวกับเด็กและสตรี
คนชรา ที่เดือดร้อน นอกจากเกี่ยวกับระดับประเทศระดับโลกแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
โดยตรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันดูและ กวดขันและจริงจัง
- เรื่องยาเสพติด เราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วในการป้องกัน ปราบปราม แต่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
- เรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ําเสีย การตัดไม้ทําลายป่าต่าง ๆ เป็น
วาระจังหวัดที่เราต้องดําเนินการ ทําอย่างไรจะสร้างพื้นที่ป่ารักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาให้กลับคืน
มาได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนําเรื่องขึ้นมา คิดโครงการใหม่ขึ้นมา
- เรื่ อ งภั ย ต่ า ง ๆ ที่ พี่ น้ อ งประชาชนจะต้ อ งเผชิ ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น ภั ย แล้ ง น้ํ า ท่ ว ม อุ บั ติ เ หตุ
หมอกควัน เป็นเรื่องสําคัญและมีความจําเป็นที่เราต้องแก้ปัญหา นี่คือกลุ่มของการนํานโยบายรัฐบาลมาเป็นวาระ
จั ง หวั ด เรื่ อ งการดู แ ลพี่ น้ องประชาชน เราจะใช้ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมเป็ น หน่ ว ยรั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องพี่ น้ องประชาชน
ตอนนี้ได้ขอเจ้าหน้าที่จากทาง มทบ. ๒๑ และทางตํารวจ มาช่วยทํางานร่วมกับศูนย์ดํารงธรรม เมื่อมีเรื่องเข้ามาก็จัด
ห้ องไว้ ไกล่ เ กลี่ ย เชิ ญ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องมาอธิ บาย เรื่ องจะจบเร็ วขึ้ น เราจั ด สถานที่ ห้อ งศู น ย์ ดํ า รงธรรมใหม่
อยู่ ศ าลากลางจั ง หวั ด ชั้ น ล่ า ง ปี ก ขวา ทางศู น ย์ ดํ า รงธรรมจะส่ ง ไลน์ รื่อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องพี่ น้ อ งประชาชนให้ ท ราบ
ตลอดเวลา และเมื่อมีการร้องเรียนจากชาวบ้านก็จะขออนุญาตให้หัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมทําเป็นหนังสือประทับตรา
ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ดังนั้นหากเห็นหนังสือประทับตราก็ขอให้ส่วนราชการ
ตอบสนองโดยเร็ว และอย่าถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ไม่ได้ลงนาม แต่เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อความรวดเร็ว
- เรื่องการเตรียมสร้างความเจริญเติบโตของจังหวัดนครราชสีมา แต่ละวาระจะเชิญมาคุยเป็น
วาระสําคัญ จังหวัดนครราชสีมาต้องเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่านี้ ทุกวันนี้เติบโตจากการที่รัฐบาลส่งเมกะโปรเจกต์ลงมา
เราได้เปรียบจังหวัดอื่นในเรื่องเมกะโปรเจกต์ที่จะผ่านจังหวัดเรา เพราะเป็นทางผ่านอินโดจีน แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้อง
เตรียมความพร้อมด้วย การเตรียมความพร้อมหมายถึงดูแลเรื่องอินฟาสตรัคเจอร์ ต่อไปทุกอําเภอทุกชุมชนต้องเสนอ
เส้นทางที่จะตัดใหม่ อีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะทําอะไรกับชุมชนของท่าน อีก ๑๐ ปี ข้างหน้าชุมชนของท่านจะมีปัญหา
อะไร ลองวางแผนไว้ว่าจะมีอะไร โครงการต่าง ๆ คิดจากสร้างถนนวงแหวน สร้างบายพาส กว่าจะได้เงินงบประมาณ
เป็น ๑๐ ปี ต้องต่อเนื่องจนไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดครั้งแรก บายพาสตรงสามแยกปักเป็น ๑๐ ปีกว่าจะได้สร้าง แต่พอ
สร้างแล้วชุมชนก็เจริญไปถึง วันนี้เราคิดอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ถ้าไม่คิดวันนี้โคราชจะล้าหลังไป ช่วยกันคิดอะไรที่จะเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ๑๐ ปี ข้างหน้า แต่ละสเตปใช้เวลาหลายปี ต้องช่วยกันที่จะแก้ปัญหาถนนมิตรภาพ ต้องช่วยกันคิดเรื่อง
ถนน เรื่องการจราจร เรื่องอินฟาสตรัคเจอร์ เรื่องน้ํา ทุกวันนี้โคราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องน้ํา สะท้อนถึงเรื่อง
การลงทุน ผู้ประกอบการไม่กล้ามาลงทุนเพราะกลัวไม่มีน้ํา ทําอย่างไรจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําได้ เรื่องถนน ไฟฟ้ า
วางเมืองอย่างไรที่จะมีความก้าวหน้า อีก ๑๐ ปี ข้างหน้าเมืองเราจะไปอยู่ตรงไหน หมายถึงเราสร้างความเจริญตรงจุด
ใหม่ขึ้นมา ณ วันนี้เราไปลงทุนถนน คือไปซ่อมทางลูกรังเดิม แต่บางทีอาจจะต้องดูว่าในอนาคตควรจะไปทางไหน
ก็ตัดถนนไปรอเลย เมื่อถนนไปความเจริญก็จะไป เพื่อดึงเมืองออกไป เรื่องเศรษฐกิจของโคราช รวมถึงการสร้างคน

๒๕
ทําอย่างไรคนบ้านเราจะมีความรู้ มีภาษาอังกฤษที่ดี พร้อมที่จะทํางานในชั้นที่ไม่ใช่แรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ก็ให้ช่วยดูว่าทําอย่างไรจะสร้างคนให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ หรือการทํางานที่เป็นอีกขั้นหนึ่ง เรื่องของการแปรรูป
สินค้า เรื่อง SME ต่าง ๆ
- เรื่องของการสร้างภาพพจน์ที่ดีของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามีความน่าอยู่
อย่างไร ช่วยกันพูด ช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องดีออกไปสู่ข้างนอก เรื่องไม่ดีช่วยบอกกันแล้วช่วยกันแก้ไข เรื่องการ
สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ โคราชไปที่ไหนปลอดภัยทั้งเมือง กัมพูชาประกาศว่าปลอดภัย ไปประเทศญี่ปุ่นประกาศว่า
ปลอดภัย ทําอย่างไรโคราชจะเป็นอย่างนั้นได้ ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโคราชแล้วมีความปลอดภัย
- เรื่ อ งส่ ว นราชการไปเยี่ ย มพี่ น้ อ งประชาชน โครงการจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ ต อนนี้ ยั ง ไม่ อ อก
กําหนดการ เพราะให้ทางอําเภอสํารวจพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลที่สุด ๑๐ ลําดับแรก ของแต่ละอําเภอ แล้วจะให้จังหวัด
เคลื่อนที่ไปในหมู่บ้านแห่งนี้ จะไปในพื้นที่ห่างไกล ให้เขารู้ว่าเราตั้งใจไปเยี่ยมเขา เพราะฉะนั้นตอนนี้โครงการจังหวัด
เคลี่อนที่ช่วงนี้ยังไม่มี เพื่อให้สํารวจข้อมูลพื้นที่กันดารก่อน และจะพยายามเดินทางไปก่อนครึ่งวัน จะไปเยี่ยมรอบ ๆ
ไปดูปัญหา จะนํางบเหลือจ่ายไป ขอให้คิดโครงการและเสนอโครงการในเย็นวันนั้นเลย มีการนั่งคุยกับทาง อบต.
นายอําเภอ จะเสนอโครงการอะไร สมมติมีงบเหลือจ่ายอยู่ ๓๐๐,๐๐๐ ก็ตกลงกันในวันนั้น พรุ่งนี้ก็ทําโครงการขึ้นมา
วันมะรืนก็อนุมัติ มันจะเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนจริง ๆ อยากจะชวนทางสาธารณสุข
ทางหมอ วิทยาลัยพยาบาล หรือเป็นนักศึกษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ ไปช่วยกันดูแลชาวบ้าน
- ขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนโครงการเหล่านี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายโครงการ
รั ฐ บาล เวลาพู ด ในที่ ป ระชุ ม พู ด กั บ พี่ น้ อ งประชาชน ย้ํ า ว่ า ต้ อ งพู ด ถึ ง นโยบายรั ฐ บาล พู ด ถึ ง ความตั้ ง ใจของ
นายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ให้บ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องรักใคร่ปรองดองอยู่ในความ
สงบ การพูดถึงพื้นที่ พูดถึงนโยบายนายกรัฐมนตรี พูดถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรม
วงศานุวงศ์ พูด ถึ งสิ่ งเหล่า นี้เ ป็ นมงคลทั้ง นั้น หากเห็ นจั งหวัด ทํ าอะไรนํา ไปถ่ ายทอดด้วยก็ จะเป็น เรื่องดี ให้ พี่น้ อง
ประชาชนเห็นว่าเราร่วมกันทํางานอย่างแท้จริง ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่เบียดบังท่าน ไม่เบียดบังพี่น้องประชาชน
ทํางานให้พี่น้องประชาชนขอให้มีความสุขทั้งท่าน ผม และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
- สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาได้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๑๙ และหน้า ๒๗ แล้ว
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดย
เครื่องบินพระที่นั่งถึงกองบิน ๑

๒๖
เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอน
จับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิ ชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ในหัวข้อ “ประตูสู่อาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคาร
เรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัด
นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ดินที่ราชพัสดุ ถนน
ราชสีมา-โชคชัย หลักกิโลเมตรที่ ๗.๕ ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา
เวลา ๑๓.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “เรยีนา เซลี” โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๕๐ น. เสด็จฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศนียบัตร
และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริ จาคโลหิตครบ ๓๖ และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ ากาชาดภาค ๕ และ ๖ ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์
เดอะมอลล์นครราชสีมา การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก
ประธาน : ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดใหม่ศิริมงคล ตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ในเวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงวัดใหม่สิริมงคล ตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดใหม่ศิริมงคล ตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมทําบุญทอดกฐิน และเส้นทางเสด็จฝากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา แขวงการทาง แขวงทางหลวงชนบท และอําเภอ ไปช่วยกันดูด้วย เร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จอย่างช้าวันที่ ๒
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ นี้ และอํ า เภอขอให้ ดู เ รื่ อ งความเรี ย บร้ อ ยบริ เ วณชุ ม ชุ น ฝากสํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
นครราชสีมาดูพิธีการถวายผ้าพระกฐินให้เรียบร้อย ภายในบริเวณวัดขอให้เจ้าของพื้นที่ดูความเรียบร้อยให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม หากติดขัดขอให้รีบแจ้งด้วย
นายอําเภอบ้านเหลื่อม : ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้
เข้าไปดําเนินการปรับถนนแล้ว ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ความยาว ๕.๕ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทาง
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา : ถนนเริ่มจากอําเภอพระทองคํา – บ้านเหลื่อม ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร มีช่วง
เขตอําเภอคง ตําบลบ้านปรางค์ น้ํากัดเซาะใต้ผิวถนน ทําให้ถนนทรุดลงไป เป็นความรับผิดชอบของแขวงการทาง
ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๑ : เส้นทางเสด็จประมาณ ๙๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างให้หมวดการทางไป
ดําเนินการปรับระดับ และจ้างเหมาตัดหญ้าตลอดเส้นทางเสด็จ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุวิทย์ คําดี) : เริ่มตั้งแต่บ้านประคําที่จะเลี้ยวเข้าอําเภอบ้านเหลื่อม
ถนนมี สภาพขรุ ข ระ เกิ ด ช่ อ งว่ า งระหว่ า งแขวงการทางกั บ เทศบาลจึ ง ไม่ มีห น่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ ขอฝากทางอํ า เภอ
พระทองคําดูด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๗
๔.๑.๓ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการจัดทําเส้นทางระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เลี้ยวซ้ายถนนมหาดไทย (ธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยศาลากลางจังหวัด) เลี้ยวขวาถนน
ราชดําเนิน ผ่านหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถึงแยกไอทีพลาซ่า แล้วเลี้ยวซ้ายถนนมิตรภาพ ผ่านสามแยกราชสีมาหนองคาย ผ่านห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ขึ้นสะพานต่างระดับแยกอัมพวัน ถึงสามแยกปักธงชัย เลี้ยวซ้ายไปตาม
ถนนราชสี ม า-ปั ก ธงชั ย เข้ า กองบิ น ๑ เข้ า กองทั พ ภาคที่ ๒ ผ่ า นหน้ า จวนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด ถึงแยกเฉลิมวัฒนาแล้วเลี้ยวขวา เข้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะจัดให้มีการลงทะเบียนปั่นจักรยาน ณ ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประธาน : เชิญชวนพี่น้องประชาชนและส่วนราชการมาร่วมลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยาน ฝากทางสํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานีวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนด้วย
และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาปั่น” ทุกวันพุธ พร้อมที่หน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประมาณ
๑๖.๐๐ น. และ ๑๖.๓๐ น. ก็จะเริ่มปั่นจักรยาน จึงขอเชิญชวนไปร่วมปั่นด้วยกัน
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องการประชาสัมพันธ์ จังหวัดได้ส่งแผ่นซีดีภาพพระราชทานไป
ยังอําเภอทุกอําเภอ พร้อมทั้งได้เน้นย้ําและซักซ้อมการติดตั้งป้าย Cutout ให้พึงระมัดระวังในการติดตั้งป้าย โดย
๑. ให้ติดตั้ง ณ สถานที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
๒. ห้ามมิให้นําภาพไปใช้ในกิจกรรมอื่น ซึ่งรวมทั้งการทดลองปั่นจักรยานหรืออื่นใด
๓. ห้ามดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ทั้งสิ้น
ประธาน : ฝากให้เข้มงวดเรื่องการใช้ภาพพระราชทาน นายอําเภอต้องมีการประชุมชี้แจงกับทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ต้องมีการชี้แจงและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากเกิดเหตุการณ์
ผู้ที่กระทําผิดจะอ้างไม่ได้ว่าไม่รับทราบการประชาสัมพันธ์
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ การจัดงาน “นครราชสีมา” รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา”
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัด
นครราชสีมาจึงกําหนดจัดงาน “นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา” ในวันอังคารที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา โดยจะ
มีหนังสือแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป
ประธาน : เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกวาระหนึ่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดย
พร้อมเพรียงกัน แต่งกายชุดเต็มยศ และจะมีการจัดทําแก้ว ลงทะเบียนใบละ ๙๙ บาท ในส่วนของอาหารอาจมีการ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน จะมีการสอบถามว่าแต่ละหน่วยงานจะมีผู้เข้าร่วมจํานวนเท่าไรเพื่อจัดเตรียมอาหาร
และจะมีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๘
๔.๑.๕ การดําเนินงานตามโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่นร 0505/ว285 ลงวันที่ 3 กันยายน
2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่าย
ภาพรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00 ของวงเงิน งบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน
2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เป้าหมายการเบิกจ่าย
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม
96
30
22
21
23
รายจ่ายประจํา
98
33
22
21
22
รายจ่ายลงทุน
87
19
21
21
26
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น สามารถดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
1. มาตรการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1.1 รายจ่ า ยประจํ า ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการดําเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 สําหรับ
การฝึกอบรมประชุมสัมมนา โดยเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
1.2 รายจ่ า ยลงทุ น กรณี จัด หาครุ ภั ณฑ์ ส่ วนราชการ รัฐ วิ สาหกิ จ และหน่ วยงานอื่น จั กต้ อง
ดํา เนิ น การตามขั้ น ตอนของกฎหมายหรื อระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ องอย่ า งถูกต้ องครบถ้ วน กรณี สิ่ง ก่ อสร้า งส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ต้องพิจารณาให้มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ของงาน
แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดําเนิน ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
1.3 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีงบรายการรายจ่ายลงทุน ให้ดําเนินการ ดังนี้
1.3.1 โครงการ/กิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
๑.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม ที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเงิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 และรายการ
ครุภัณฑ์ ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ จะต้องเร่งรัดผูกพันโดยเร็ว

๒๙
จั ง หวั ด นครราชสี ม า กํ า หนดนโยบายการการดํ า เนิ น งานตามโครงการและการบริ ห าร
งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ดังนี้
1. ในการดํ า เนิ น การตามโครงการที่ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมถึงให้ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเห็นแก่ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
2. โครงการที่จังหวัดอนุมัติให้ดําเนินงาน เป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการ
หน่วยงานยังคงมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ ความเหมาะสม มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและ
ข้อกฎหมาย ก่อนดําเนินการอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบคอบ หากไม่ถูกต้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติให้แก้ไขให้
ถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ยกเลิกและแจ้งให้จังหวัดทราบภายใน ๓ วันทําการ
3. โครงการที่ การดํ า เนิ น งานอยู่ ในพื้ น ที่ เ ฉพาะ อาทิ เ ช่ น ที่ สาธารณประโยชน์ อุ ทยานแห่ ง ชาติ
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สัต ว์ ป่ า หรื อพื้ น ที่ อื่ น ใดในลั กษณะเดี ย วกั น ก่ อ นดํ า เนิ น งานจะต้ องได้ รับ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จาก
ส่วนราชการต้นสังกัดที่รับผิดชอบก่อน
4. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ให้หน่วยงานเร่งรัดการดําเนินการให้
เบิกจ่ายในไตรมาส ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุน ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ ๑ โดยกรณีเป็นโครงการที่มีวงเงินต่ํากว่า ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก
6. จังหวัดนครราชสีมาไม่มีนโยบายที่จะอนุมัติให้ใช้วิธีพิเศษในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสนอเพื่อขอ
ใช้วิธีพิเศษโดยอ้างระยะเวลาดําเนินการกระชั้นชิด หรือเหตุอื่นๆ
7. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบถึงการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวว่าเป็น
ความห่วงใยของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน
อย่าให้ประชาชนไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้ หรือปล่อยให้ทราบตามธรรมชาติเป็นอันขาด
8. ให้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยแสดงสภาพปัญหา/ความจําเป็นที่
ได้รับงบประมาณ ภาพถ่ายการดําเนินงานก่อน ระหว่าง และหลังดําเนินงาน ความคืบหน้าในการดําเนินการทุกเดือน
ผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินงาน ว่า สามารถแก้ไขปัญหา/ ความ
จําเป็น ในการขอรับงบประมาณอย่างไร มีประชาชนได้ประโยชน์กี่ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือมีความเจริญเพิ่มขึ้น
อย่าไร โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับถนนและการพัฒนาแหล่งน้ํา โดยถือเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละงวด และเป็นฐานข้อมูลการดําเนินงานสําหรับใช้ประกอบการชี้แจงการตรวจราชการในพื้นที่ของ
ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
9. จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามปฏิทินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัดนครราชสีมา ส่งให้จังหวัดภายในเดือนตุลาคม 2558
10. การดํ า เนิ น การจั ด หาให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง พั ส ดุ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และ
จะต้องปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ มติ คณะรัฐมนตรี หนั งสือเวียนที่เกี่ ยวข้ อง และมาตรฐานของทาง
ราชการโดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ รวมถึงให้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน/ ภาคประชาสังคม ในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานด้วย ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานทหารใน
พื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน หรือเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผลการดําเนินงานด้วยทุกครั้ง
11. โครงการใดมีระเบียบข้อกฎหมาย กําหนดให้ต้องทํารายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(EIA) ก่อนดําเนินการ หรือเป็นโครงการที่ไม่มีระเบียบข้อกฎหมายกําหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ แต่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน หรือชุมชนในวงกว้าง หรือเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายต่อชุมชนโดยสภาพ
ของการดําเนินงาน และความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้น จะเป็นการยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ให้ส่วน

๓๐
ราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โครงการดังกล่าวได้ขออนุญาตดําเนินการในพื้นที่ ต้องแจ้งให้
อําเภอตรวจสอบและให้ความเห็ นประกอบการดํ าเนิ นการ และให้อําเภอรายงานข้ อเท็จจริง กรณีดั งกล่ าว พร้อม
ประเมินความเดือดร้อนหรือความเสียหาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขเป็นหนังสือ ให้จังหวัดนครราชสีมา ทราบภายใน
15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ให้นําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ/หรือ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาใช้บังคับตามควรแก่กรณี
ประธาน : ทางสํานักงานคลังจังหวัดจะเร่งรัดการเบิกจ่าย มีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ยังไม่มีผลงานที่ชัดเจน
เนื่องจากอยู่ในไตรมาสแรก แต่ไตรมาสแรกกําหนดชัดเจนว่ากรณีเป็นงบฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ฉะนั้นต้องเร่งดําเนินการ ภายใน ๓๑ ตุลาคม ผลต้องออกมา ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติเร่งรัดการเบิกจ่าย
การอนุมัติโครงการต่าง ๆ ไป หน่วยงานต้องกลับไปดูว่ามีความซ้ําซ้อนหรือไม่ ราคากลางต้องดู
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง อย่าละเลยระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หากส่วนราชการมียอดการเบิกจ่ายต่ํากว่าที่กําหนด จะแจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราชการเป็นราย
หน่วยงาน ว่าส่วนราชการในไตรมาสนี้มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย หรือตัวไหนบางที่มีปัญหา หัวหน้า
ส่วนราชการจะใช้เป็นบัญชีติดตามงานกับเจ้าหน้าที่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คลังจังหวัดนครราชสีมา :
จังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณทังสิ้น ๓๔,๗๙๒.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๒,๑๖๖.๗๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๕ เป้าหมายการเบิกจ่าย ๙๖% (ไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด)
-รายจ่ายลงทุน ๙,๐๗๙.๖๘ เบิกจ่าย ๖,๗๖๙.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๖
เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๗ (ไม่บรรลุเป้าหมาย) เหตุเนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนมีเงินงบประมาณ โอนมา
จังหวัดนครราชสีมาจํานวน ๕๓๓ ล้านบาท ทําให้เปอร์เซ็นต์ลดลงเหลือ ๗๔
งบประมาณจั ง หวั ด ภาพรวม ๒๖๕.๙๐๗ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ย ๒๔๘.๖๑ คิ ด เป็ น ร้ อยละ
๙๓.๔๙ เป้าหมายการเบิกจ่าย ๙๖%
- รายจ่ายลงทุน ๑๙๘.๑๒๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘๑.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๕
(บรรลุเป้าหมายที่กําหนด)
งบประมาณกลุ่ มจั ง หวั ด ภาพรวม ๒๙๒.๔๒๘ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ย ๒๔๐.๕๘๕ ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อย ๘๒.๑๐ เป้าหมายการเบิกจ่าย ๙๖%
- รายจ่ายลงทุน ๑๙๔.๔๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔๔.๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๕
(ไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด)
เงิน กันไว้เบิ กเหลื่อมปี ๗,๐๗๕.๓๘ ล้ านบาท เบิกจ่าย ๔,๗๐๓.๖๘ ล้า นบาท คิ ดเป็ นร้อย
๖๖.๔๘
- ในปี ๒๕๕๙ ขณะนี้ได้รับงบประมาณ ๑๐,๖๑๓.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๒๔๐.๗๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๔ ณ ขณะนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายที่ ๑ เพียง
๓๐% รายจ่ายลงทุน ๕,๕๙๘.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๕๐.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔
- โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท เป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะทําให้สําเร็จ ๑๐๐% ใน
ระยะเวลา ๓ เดือน ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ขณะนี้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นส่วนใหญ่ จึงอยากจะเร่งรัดให้ทาง
อําเภอได้เริ่มก่อหนี้ผูกพันสําหรับโครงการที่อนุมัติแล้ว การเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดําเนินการจัดพิมพ์ไว้
ล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุมัติ เมื่อเริ่มก่อหนี้ผูกพันได้เร็วเท่าไรการดําเนินการทําสัญญาก็จะเริ่มได้เร็วเท่านั้น จะทําให้ผล

๓๑
การเบิกจ่ายไม่มีปัญหาในช่วงปลายเดือน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากเสมียนตราหรือนายอําเภอที่มีโครงการจํานวน
มาก ได้เริ่มเตรียมพร้อมเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประธาน : ขอให้ สํ า นั กงานคลั ง จั ง หวั ด ทํ า เป็ น หนั ง สื อแจ้ ง ไปอี กทางหนึ่ ง เพื่ อความชั ด เจนในการเตรี ย มการ
บอกขั้ น ตอนการทํ า งานให้ ชัด เจน เพราะบางที ส่วนราชการทํ า ไม่ ถู ก เรื่ องนี้ เ ป็ น เรื่ องนโยบายรั ฐ บาล เพื่ อให้ เ งิ น
หมุนเวียนในระดับตําบล ระดับหมู่บ้าน จึงขอให้นายอําเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดูแลเรื่องการทํางาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ และที่สําคัญคือต้องเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และฝากส่วนราชการต่าง ๆ ด้วยว่า ทางท่านรอง
สุวิทย์ฯ ได้ขอให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคช่วยไปติดตามในแต่ละอําเภอ ซึ่งจะต้องมีการจัดประชุมส่วนราชการเหล่านี้ที่
ไปติดตามในแต่ละอําเภอว่าแต่ละงวดจะมีการติดตามอย่างไร ทางอําเภอผู้ปฏิบัติงานขอให้มีการประกาศทุกขั้นตอน
ทําให้มากกว่าระเบียบ ราชการส่วนกลาง เช่น สรรพากร สรรพสามิต ก็มีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย การเงินการ
บัญชี มอบให้ช่วยดูแบ่งเป็นพื้นที่อําเภอ เป็นงานรัฐบาลที่จะต้องช่วยกันดูแล งบประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท เป็น
หน้ า ที่ ข องเราต้ อ งควบคุ ม ให้ มีค วามเรี ย บร้ อยมากที่ สุด ฝากหน่ วยตรวจสอบ สตง. สํ า นั กงาน ปปช. และหน่ ว ย
ตรวจสอบพิเศษด้วย
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๔ : โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท ปัญหามีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะระยะเวลา
สั้น ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครชัยบุรินทร์ทั้ง ๔ จังหวัดแล้วว่า ทาง สตง.จะประเมินโครงการในอันดับแรกว่า
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หลังจากนั้นเราจะส่งข้อสังเกตุ ประเมินโครงการ ให้เห็นกระบวนการว่าเกิด
ปัญหาตรงไหน หัวใจคือต้องให้ประชาชนขอโครงการ ให้อําเภอพิจารณา แต่ตอนนี้พบว่าหลายๆ อําเภอทําโครงการ
ไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นต์เลย ถ้าไม่เซ็นต์ก็ไม่ได้เงิน เซ็นต์ไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าโครงการคืออะไร ซึ่งเป็นประการแรกที่เห็น
ได้ชัด ประการที่ ๒ คือตรวจความมีอยู่จริงของสัญญา วันนี้ถ้าเราไม่ดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยปัญหา
เกิดขึ้ นแน่ นอน ในหมู่บ้า นก็อยู่ในเขตของ อบต. เมื่ อจ้า งแรงงานมาทํ าถนน ถนนเส้ นนั้นก็ เป็น ของ อบต. ถ้ ามีอยู่
โครงการอยู่ในแผนพัฒนาแล้ว มันก็ซ้ําโครงการ และเมื่อทําสร็จใครดูแลต่อ การขุดคลอง คลองเป็นของหน่วยงานไหน
การจัดหาอําเภอจัดหาแล้วจะลงไปที่วิสาหกิจ เงินก็ไปตกอยู่กับผู้รับเหมาบางส่วนที่เขาไปขายของให้ ก็เป็นห่วงมาก
มาพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็เป็นห่วง แต่อย่างไรก็ต้องทําโครงการให้สําเร็จ เพราะวัตถุประสงค์
ของโครงการคือเอาเงินมาให้ชาวบ้านให้ได้ใช้ได้ทํา แต่สิ่งที่สําคัญที่สุด ณ ตอนนี้ หากมีการตรวจสอบสิ่งแรกที่พบคือ
ทุกหมู่บ้านมีเอกสารประชาคมหรือไม่ อําเภอเก็บไว้หรือไม่ บางจังหวัดมีเพียงโครงการมาเสนอเพราะระยะเวลา
เร็วมาก แล้วไปทําเอกสารย้อนหลัง จึงน่าเป็นห่วง สุดท้ายก็ประกาศผิดวินัย ทุจริต เรื่องอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้น
และเชื่ อว่ า ในเขตพื้ น ที่ ๑,๐๐๐ โครงการที่ ชัย ภู มิ ๓,๐๐๐ กว่ า โครงการที่สุริน ทร์แ ละบุ รีรัมย์ และ ๔,๐๐๐ กว่ า
โครงการที่จังหวัดนครราชสีมา เราตรวจไม่พบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าในฐานะเป็นข้าราชการต้อง
ไปช่วยดูในส่วนผิดพลาด แต่ขออย่าให้อยู่บนพื้นฐานคําว่าทุจริตก็พอ
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา : ทางการข่าวของสํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการสืบพบว่าขณะนี้
มีการเรียกรับเงินแล้วประมาณ ๑๐ – ๑๒% ของแต่ละโครงการ ทาง ป.ป.ช. มีการหาข่าวตลอด บางโครงการที่มี
งบประมาณ ตอนแรกมีการตั้ง งบไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ ก็บีบให้เ หลื อ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะมี การตกลง
ราคาได้ และบางโครงการที่ตั้งงบไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท ก็กําหนดให้เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสะดวกในการตกลงราคา
จึงอยากให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ ระมัดระวั งในเรื่ องนี้ ท่ านปลัด กระทรวงมหาดไทยได้เ ข้าพบผู้ ใหญ่ ของสํา นักงาน
ป.ป.ช. และเลขาธิการ ป.ป.ช. เพื่อปรึกษาในเรื่องนี้ ท่านเป็นห่วงกลัวมีการทุจริตเกิดขึ้น หากมีข่าวอะไรเกี่ยวกับการ
ทุจริตในพื้นที่จะประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยตรง
ประธาน:
ขอให้ท่านช่วยกันคิดว่า คนจํานวนมากต่างคนต่างแนวความคิด ผู้บริหารอาจจะมีเจตนาดี หัวหน้า
หน่วยงานอาจเจตนาดี และระดับล่างลงไป จะมีการป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เราต้องช่วยกัน
ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องช่วยกัน จะอย่างไรก็ตามเพื่อความเป็นธรรม ยืนยันว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ผู้รับจ้างจะต้องมีการต่อสู้กันจะต้องมีการป้ายสีกัน เพราะฉะนั้นนายอําเภอซึ่งเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง ต้อง

๓๒
ระมัดระวังและเข้มงวด ทําอย่างไรเวลามีคนมาถามเวลามีคนมาตรวจสอบแล้วสามารถอธิบายได้ ทางหน่วยตรวจสอบ
ก็ขอให้ช่วยกันด้วย เวลามีอะไรก็ขอให้บอกในที่ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก นายอําเภอก็อาจจะหนักใจในฐานะ
ผู้ปฏิบัติ แต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่าย เป็นนโยบายของรัฐบาลก็ขอให้ทําตามระเบียบกฎหมาย หวังว่าทุกท่านทุกฝ่าย
จะช่วยกันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๔ : ยินดีรับคําปรึกษา และช่วยกันคิดก่อนทํา หากสงสัยสามารถโทรมาคุย หรือเข้า
มาปรึกษากันก่อนว่าจะทําอย่างไร เพื่อความถูกต้อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุวิทย์ คําดี) : เพื่อความโปร่งใสทุกขั้นตอน ตอนนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท จํานวน ๔,๔๐๐ โครงการ จังหวัดจะจัดทําป้ายไวนิลขึ้นจอ LED และให้นายอําเภอทุก
แห่งแจ้งเบาะแสหากมีข่าว จังหวัดจะจัดทําห้อง Operation room หากได้รับอนุมัติมาจํานวนกี่โครงการก็จะประกาศ
รายละเอียดให้รับทราบทั้งหมด และทุกอําเภอก็ต้องทําเช่นนี้ ตอนนี้ออกแบบป้ายไวนิล และต้องนําไปติด ณ ที่ตั้ง
โครงการ ว่าเป็นเงินเท่าไร งบประมาณเท่าไร ใครควบคุมงาน บอกรายละเอียดวันเริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา และต้องไม่
มีการทุจริตเกิดขึ้น ตอนนี้ให้ทุกอําเภอบันทึกข้อมูลรายละเอียด แต่ละหน่วยงานก็ไม่มีเจตนาทุจริต อาจไปซ้ําซ้อนกับ
งบ ปภ. ป้องกัน ภัยพิบัติ ก็มีการแก้ไข กระทรวงมอบอํานาจให้จัง หวัดเรื่องการปรับแก้โครงการเพื่อไม่ให้เกิดการ
ซ้ําซ้อน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการจะซ้ําซ้อนไม่ได้เพราะเป็นความผิด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณ์น้ําฝนเปรียบเทียบในปี ๒๕๕๘ มากกว่าปี ๒๕๕๗ ประมาณ
๑๐% แต่ฝนไม่ตกเหนืออ่าง ไปตกท้ายอ่าง ทําให้ปริมาณน้ําที่มีสะสมจากความจุเก็บกักรวมทั้งหมดของอ่างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ในจังหวัดนครราชสีมา ๑,๑๗๔ ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ําปัจจุบัน ๕๖๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
๔๘% ซึ่งเทียบกับปีที่แล้วต่ํากว่าประมาณ ๕% ปีที่แล้วเรามีการงดเว้นการปลูกพืชฤดูแล้ง ปีนี้แนวโน้มน่าจะเป็น
ลักษณะเดิม คือต้องมีการงดปลูกพืชฤดูแล้ง
สถานการณ์การปลูกพืชฤดูฝนในเขตโครงการชลประทานพื้นที่ทั้งหมด ๗๖๘,๕๑๑ ไร่
ตามแผนมีการวางเป้าหมายไว้จะปลูกประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ ไร่ ณ ปัจจุบันประมาณ ๕๙๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็น ๘๑%
การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เครื่องมือที่โครงการ
ชลประทานมีอยู่ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ํา ๔๑ เครื่อง ปัจจุบันลงช่วยพื้นที่อยู่ประมาณ ๑๙ เครื่อง เหลือสํารองไว้หาก
เกิดปัญหา ๒๒ เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องขนาด ๖ นิ้ว ๘ นิ้ว ๑๐ นิ้ว และ ๑๒ นิ้ว และรถบรรทุกน้ําจํานวน ๑๐ คัน
ประธาน : น้ํามีน้อยจริง ๆ และเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือภัยแล้งอยู่ตลอดเวลา จะไม่ใช้คําว่างดการปลูกพืช
ฤดูแล้ง แต่จะใช้คําว่า จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน้ํา ทางสํานักงานเกษตรจะ
บอกว่าพื้นที่ตรงไหนปลูกอะไรได้แล้วจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป ขอความร่วมมือทุกท่านช่วย
ติดตามสถานการณ์น้ํา และช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแล อย่าให้พี่น้องประชาชนขาดน้ํา แล้งได้ ร้อนได้ แต่ต้องไม่
ขาดน้ํา ตํารวจสถานีต่าง ๆ หากได้รับข่าวสารจากพี่น้องประชาชนเรื่องขาดแคลนน้ํา ต้องรีบแจ้งทางอําเภอ หรือทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ เราจะมีการระดมการกั้นน้ําทั้งจังหวัด น้ําที่กําลังไหลอยู่
กําลังจะไหลลงแม่น้ํามูล ลงแม่น้ําโขง เราก็จะกักตามที่ต่าง ๆ ไว้ ให้มีน้ําอยู่ในพื้นที่เราให้มากที่สุด ภายในเดือนตุลาคม
เราจะเริ่มกักพร้อม ๆ กัน ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตําบลหลายพื้นที่ก็ดําเนินการกักน้ําแล้ว วันที่ ๓๑ เป็นวันดีเดย์
เราจะออกไปกักน้ําพร้อมๆ กัน ในหลายพื้นที่ พอหลังจากวันที่ ๓๑ เมื่อเรากักน้ําได้แล้ว เราก็จะมีมหกรรมสูบน้ําจากที่
เรากักเก็บน้ําเข้าไปในแหล่งเก็บน้ําต่าง ๆ เพราะไม่เช่นนั้นน้ําจะหมด ตอนนี้เรารอฝนสุดท้ายน่าจะหมดแล้ว หัวหน้า
ส่วนราชการหากมีเวลาก็ขอให้ไปร่วมกับพื้นที่อําเภอในมหกรรมกักเก็บน้ําไว้ใช้ฤดูแล้งนี้
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๓
๔.๑.๘ ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ กิจกรรมที่ ๑ เรื่องการดําเนินการจัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงาน
๒๘๗ หน่วยงาน กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานและชี้แจงแนวทางการประหยัดพลังงานที่มี
สถิติการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ๑๐ หน่วยงาน มีข้อมูลการใช้พลังงานในส่วนราชการ ๒๘๗ หน่วยงาน
สรุปคะแนนตัวชี้วัดในระบบการรายงานทางเว็บไซต์ e-report ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
สรุปคะแนนทั้งหมดเต็ม ๕ ตามตัวชี้วัด จังหวัดนครราชสีมาได้คะแนน ๔.๔๓๐
หน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบถ้วน จํานวน ๒๗๐ หน่วยงาน
หน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้น้ํามันครบถ้วน จํานวน ๒๖๒ หน่วยงาน
หน่วยงานที่รายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน จํานวน ๒๗๒ หน่วยงาน
ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบ e-report สามารถรายงานได้
โดยระบบจะปิ ด รั บข้ อมู ลภายในวั น ที่ ๓๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๔.๐๐ น. เมื่ อ มี การรายงานผลของการ
ดําเนิ นการประหยัดพลังงาน ก็จะเป็ นไปอย่างครบถ้วนและสามารถส่ งผลให้คะแนนดี ขึ้น หากมี ข้อสงสัยสามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๑๓๐ ต่อ ๕
ประธาน : ให้สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานไปอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- การดําเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีระดับโลกของ UNESCO
นายประเทือง จินตสกุล ผู้อํานวยการสถานีวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ : อุทยานธรณีโคราชเป็นรูปแบบใหม่ของการ
พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวทางของ UNESCO ของจังหวัดนครราชสีมาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่อาศัยความ
โดดเด่นแตกต่างและเป็นผู้นําของโลกประเทศหนึ่งทางด้านทรัพยากรซากดึกดําบรรพ์ รูปแบบการอนุรักษ์ของมรดก
โลกทางธรรมชาติ โดย UNESCO มี ๓ รู ปแบบ ๑. คือ มรดกโลก เช่น ป่า ดงพญาเย็น เขาใหญ่ ๒. พื้นที่สงวน
ชีวมณฑล เช่น ป่าสะแกราช ๓. อุทนยานธรณี เช่น อุทยานที่จะเกิดขึ้นต่อไป หากจังหวัดนครราชสีมามีครบทั้ง ๓
รูปแบบนี้ ทําให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๓ ประเทศของโลก ที่มีรูปแบบการอนุรักษ์ของ UNESCO ทั้ง ๓ รูปแบบอยู่ใน
จั ง หวั ด เดี ย วกั น เช่ น ประเทศเกาหลี ใ ต้ และประเทศอิ ต าลี และสามารถนํ า แบรนด์ UNESCO มาใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวได้
อุทยานธรณี หมายถึง พื้น ที่ ที่มีค วามสํ า คั ญอย่ า งโดดเด่ น ในระดั บนานาชาติ ทางด้ า น
ธรณีวิทยาและมีคุณค่าทางด้านนิเวศวิทยา โบราณคดี และวัฒนธรรมด้วย ปัจจุบัน UNESCO ได้ประกาศจัดตั้งอุทยาน
ธรณีทั่วโลกที่เป็นระดับโลกแล้ว ๑๒๐ แห่ง ใน ๓๓ ประเทศ แต่ในอาเซียนมีเฉพาะที่ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม
อินโดนีเซีย ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบ
ความเป็นมาของการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราช เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีสัญจรที่
จังหวัดสุรินทร์ได้เห็นชอบหลักการโครงการอุทยานธรณีที่จังหวัดนครราชสีมานําเสนอ เมื่อต้นปีนี้ผู้เชี่ยวชาญอุทยาน
ธรณีโลกจากกรีซและจีน ซึ่งเป็นนายกสมาคมอุทยานธรณีโลก ได้มาดูพื้นที่โคราชก็เห็นชอบในศักยภาพพื้นที่ และใน
เดือนพฤษภาคม กระทรวงการท่องเที่ยวโดยการนําเสนอของจังหวัด ได้บรรจุแผนเรื่องการพัฒนาโคราชให้เป็นเมือง
ธรรมชาติซากดึกดําบรรพ์ และอารยธรรมขอม และในเดือนมิถุนายนจังหวัดได้จัดตั้งคณะทํางานอุทยานธรณีของ
จังหวัดนครราชสีมา ในสมัยท่านผู้ว่าฯ ธงชัย ลืออดุลย์ และเห็นชอบชื่ออุทยานธรณีโคราช ต่อมาเดือนกรกฎาคม
ผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO ที่กรุงปารีส ได้มาดูพื้นที่และเสนอแนะว่าระยะแรกนั้นควรจะมีการจัดตั้งในพื้นที่ ๕ อําเภอ
ตั้งแต่อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ อําเภออําเภอเมือง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เดือนกันยายนท่านผู้ว่าฯ

๓๔
ธงชัย ลืออดุลย์ ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้น ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนายกสมาคมอุทยาน
ธรณีโลก ได้มาดูพื้นที่โคราช และให้คําแนะนําว่าพื้นที่โคราชมีความโดดเด่นทางด้านฟอสซิล โดยเฉพาะมีพิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหิน เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ของ Geopark อยู่แล้ว และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน ๗ แห่ง พิพิธภัณฑ์ของ
โลก เรานําเสนอว่าโคราชเป็นเหมือนนครแห่งบรรพชีวิน เพราะมีฟอสซิลทั้ง ๓ มหายุค มหายุคเก่าที่ปากช่อง ที่เป็น
ยุคกลาง คือไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุคที่อําเภอเมือง ฟอลซิลมหายุคใหม่ คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ถือว่าเป็นผู้นําของโลกด้านช้างดึกดําบรรพ์ เราพบช้างดึกดําบรรพ์ถึง ๑๐ สกุล จาก ๔๔ สกุลที่พบทั่วโลก ถือว่าเป็น
ความโดดเด่ น อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลกในปั จ จุ บั น นี้ นอกจากนั้ น พบสั ต ว์ ที่ ร่ วมกั บช้ า งดึ ก ดํ า บรรพ์ ไมว่ า จะเป็ น ยี ร าฟ
เสือเขี้ยวดาบ อายีน่า กวางเขาเดียวและไดโนเสาร์ ที่โคกกรวด หากมีการเห็นชอบก็จะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจ
ประเมินที่โคราชต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
- การจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะสงฆ์ จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน
๘๙ รูป ณ วัดอิสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการอุปสมบท โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอัฐบริหารรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธา
- โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
: โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดประมวลราษฎร์ ตําบล
จอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- กําหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงใน
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. วั ด วชิ ราลงกรณวราราม ตํ า บลหนองน้ํ า แดง อํ า เภอปากช่ อง ในวั น เสาร์ ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. วัดสระแก ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓. วัดสุทธจินดา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔. วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวัน
เสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕. วัดพายัพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖. วัดบึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
: วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นวันประเพณีลอยกระทง ขอเชิญชวนไปร่วมงาน
ลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมามีกระทงประทีปพระราชทาน อยู่ที่อําเภอสูงเนินและเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งจะ
ไปลอยอยู่ที่บุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๕
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์ “คลินิกให้คําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น”
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับจ่ายบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๖.๕ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
๖.๖ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- แจ้งชื่อและที่ทําการใหม่
๖.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : จากค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. ในข้อที่ ๕ เรื่อง
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีคนไทยอันดีงาม จังหวัดนครราชสีมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดทํา
โครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” โดยจะมีการรณรงค์ให้ข้าราชการและภาคประชาชนทั่วไป องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วน หันมานุ่งผ้าไทย ผู้ชายใส่เสื้อผ้าไทยต่าง ๆ ผู้หญิงนุ่งซิ่น ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยจะมีการ
จัดแถลงข่าวในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา เวลา ๑๑.๐๐ น. จึงก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้
สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีการ
รณรงค์คิกออฟในเวลา ๑๖.๓๐ น. และขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรในความรับผิดชอบร่วมรณรงค์สวมใส่
ผ้าไทยด้วย
ประธาน : สาระสําคัญนอกจากการสวมใส่ผ้าไทยแล้ว ก็คือสุภาพสตรีอยากให้นุ่งผ้าซิ่น หรือผ้าถุงบ้านเรา หากช่วยกัน
แต่งก็จะเป็นการกระตุ้นส่วนราชการอื่นๆ และพี่น้องประชาชนก็จะร่วมอยากแต่งด้วย อยากเชิญชวนหัวหน้าส่วน
ราชการ โดยเฉพาะสุภาพสตรีช่วยเป็นผู้นําในการแต่งด้วย ขอให้ร่วมกันแต่งเป็นมหกรรม
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : เนื่องจากมาตรการการเงินการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนของการ
ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย บ้านและที่ดิน รัฐบาลกําหนดให้มีการลดการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ ๒ เหลือร้อยละสตางค์ และการจํานองในราคาร้อยละบาท เหลือร้อยละสตางค์ เริ่ม
ดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๖ เดือน
สําหรับผู้ที่สนใจที่จะซื้อบ้าน ซื้อที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ ก็ขอเชิญชวนให้ซื้อในช่วงนี้ และสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมาได้เพิ่มเวลาในการให้บริการประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาติดต่อเป็นจํานวนมาก โดยได้ขยายเวลาทํางาน
เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. และปิดบริการจนกว่าจะหมดผู้มารับบริการ

๓๖
สําหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดจึงจะได้การลดค่าธรรมเนียม หากซื้อคอนโดมิเนียม
ซื้อบ้านจัดสรรในโครงการจัดสรรที่ดิน จะได้รับการยกเว้นลดหย่อนทุกชนิด แต่หากซื้อที่ดินเปล่า ซื้อสวน ซื้อที่ดิน
เปล่าจากญาติพี่น้อง ส่วนนี้ไม่ได้ลดค่าธรรมเนียม ยกเว้นเป็นที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรร
จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยเพื่อมาใช้สิทธิ เพราะระยะเวลา
เพียง ๖ เดือน เท่านั้น
ประธาน : ขออนุญาตชมเชย เนื่องจากเมื่อวานได้ไปประชุม กต.ตร. ที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ได้เห็นความก้าวหน้าการปรับปรุง สถานีตํารวจและมีโครงการดี ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสถานีตํารวจภูธรห้วยแถลง สถานี
ตํารวจภูธรโชคชัย มีการจัดตั้งโรงพักสถานีย่อยของสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง ซึ่งก็ได้มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อ
ให้บริการและดูแลพี่น้องประชาชน
.............................................

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กิตตศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม
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