หน้า ๑ จาก 30

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุม ห้องตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

(ประธาน)

๒

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายไพโรจน์

บัวน่วม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖

นางอัจฉรา

เคียงวิมลรัตน

แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นายชาญชัย

อตมศิริกุล

แทน ผอ. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕

๑๑

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๒

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๓

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๔

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๕

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๖

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๗

นายโสวัฒน์

ดามศร

แทน นายอําเภอพิมาย

หน้า ๒ จาก 30

๑๘

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๑๙

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒๐

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๑

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๒

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๓

นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๔

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๕

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๖

นายปรัชญา

เปปะตัง

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๗

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๘

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

๒๙

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓๐

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๑

นายประดับ

พิมพ์เสน

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๒

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๓

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๔

นายพิรัช

แจ้งนคร

แทน นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๕

นายสุทัศน์

ชัยเทพ

แทน นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๖

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๗

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๘

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๙

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๐

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง
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๔๑

นายไพรัตน์

วิทยาอนุมาส

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๒

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๔๓

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔

นายสันติ

ศรอารา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๕

นางสาวกีรติญา

ศิริธร

แทน อัยการจังหวัดพิมาย

๔๖

นางสาวกัญญาพัชร

เกียรติแสวงสิงห์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๔๗

นายกีรติกิติ์

คูณเกื้อ

แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๔๘

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๔๙

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๐

นายนฤพนธ์

แก้วเทศ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๑

นายนิพันธ์

จําเนียรพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๒

นางฑิฆัมพร

วิเชียรเชื้อ

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๓

นางสุกรี

กุยแก้ว

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

๕๔

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๕

นายสุพจน์

สุทธา

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๖

นางสาวปาริชาติ

คุณาสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๗

นายพันธ์ศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

๕๘

นางช่อเพชร

สุวรรณะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
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๕๙

นายศิริศักดิ์

คุ้มไข่น้ํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

๖๐

นายพิเชียรพัฒน์

อินทรพานิช

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๑

นางสาวอารยา

นามเริง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๒

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย

๖๓

นางสาวศณิสสร

ยอดประทุม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๔

พ.ต.อ.สุภาพร

คําสิงห์

รรท.ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๕

พ.ต.อ.ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๖

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๗

พ.ต.อ. สมศักดิ์

คงไพบูลย์

รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๘

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๙

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๐

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗๑

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๒

พ.ต.ท. อภิวัชร

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๓

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

๗๔

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

๗๕

พ.ต.อ. พฤทธิ์

บุญปก

ผกก.สภ.โนนไทย

๗๖

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๗

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์

เทียมฟ้าพลกรัง

ผกก.สภ.คง

๗๘

พ.ต.อ. ราเชน

ไผ่เกาะ

ผกก.สภ.สูงเนิน
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๗๙

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๐

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๑

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

๘๒

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๓

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๔

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

กรศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๕

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๖

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๗

พ.ต.ท. การณ์กิตตณ์

เสนาะวรานนท์

ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๘

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๙

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๐

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๑

พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๒

พ.ต.ท. สงกรานต์

ปัญญานาค

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๓

พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์

สุขอิ่ม

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๔

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๕

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๖

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๗

ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญปก

แทน สว.กก.๒บค.ส.๑

๙๘

ร.ต.ท. ประสิทธิ์

พงศ์วิศิษฐ์

สารวั ต รสถานี ตํ า รวจท่ อ งเที่ ย ว ๑ กองกํ า กั บ การ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๙๙

พ.ต.ต. วัชรพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๑๐๐ พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

๑๐๑ พ.ต.ท. เฉลียว

เกริ่นกระโทก

แทน สว.สภ.หนองสรวง
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กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๒ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑0๓ นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑0๔ นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑0๕

นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

10๖

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

๑0๗ นางณิชาณี

พันธุ์งาม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑0๘ นายจีรังกูร

เมืองแก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

10๙ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๑๐ นางมริษฎา

แสงพรม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑1๑ นายธนณัฏฐ

สากระสันต์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๒ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๓ นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๔ นายวรศักดิ์

อินทร์รัช

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑1๕ นางนาตยา

ทฤษฎิคุณ

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
๑1๖

นายสมเกียรติ

แถวไธสง

ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๑๗

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑1๘

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๙

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๗ จาก 30

๑๒๐

นายกิตติ

บุญเชิด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๑

นายธัชชัย

ฉัตริยากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๒๒

นายประกิจ

พุ่มพฤกษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๒๓

นายสุเทพ

พวงเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑2๔

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

12๕

นายจตุพร

บุญระดม

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5

๑2๖

นายศุภพงษา

จันทรังษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑2๗

นายประมวล

บุญทีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑2๘

นางพัชราภรณ์

ชุ่มเมืองปัก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑2๙

นายสําราญ

พงษ์กลาง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๐

นายยงยุทธ

สุทธิชาติ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๑

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๒

นางศกุนตลา

ทานอก

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๓

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๔

นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

๑3๕

นายบุญเลิศ

พ่วงเพ็ชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑3๖

นายเกียรติศักดิ์

อินทร์จํานงค์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัยนครราชสีมา

หน้า ๘ จาก 30

๑3๗

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑3๘

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑3๙

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๔๐

นายอนันต์

เพียรเกาะ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔๑

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๔๒

นายวินัย

วิริยะประทีป

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

1๔๓

นายสมภาส

จิตรา

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๔

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๕

นายรัฐพล

จันทร์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๖

นายอุทัย

เพชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑4๗

นางสาวภัคพิศุทธิ์

คลังกูล

รก.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑4๘

นายพงศกร

ทิพยะสุขศรี

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๙

นายจารึก

วิไลแก้ว

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๕๐

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕๑

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

1๕๒

นางสาวพิมพ์นารา

กิจโชติประเสริฐ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๕๓

นางชลิตา

อาภาทิพยานุกุล

แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๔

นางเอมอร

ศรีกงพาน

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๕

นายสุเทพ

สุวรรณศรี

แทน หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๖

นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗

นายสมจิตร

ธีระบุญัยกุล

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๙ จาก 30

๑๕๘

นายไตรสรวิชญ์

ศิริรัตน์มานะวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙

นายสุบรรณ

บุตรศรีภูมิ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๐

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

รก.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๑

นางนัยนา

ทีฆะ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

1๖๒

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓

นายนิเวศ

วงษ์บุญมีเดช

ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘

๑๖๔

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๕

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๖

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๗

นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๖๘

ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย

ค่ายใส

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๙

นายประสงค์

ศรีอ่อนหล้า

รก.ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๗๐

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๑

นางกาญจิฎาภา

วีระภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา

๑๗๒

นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๓

นายจักรพรรดิ์

วุ้นสีแซง

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๔

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๕

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๖

นางสาวจิลาวัณย์

ชนะจอหอ

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑7๗

นายทองใบ

ศิรินัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๑๐ จาก 30

๑7๘

นายศราวุธ

โอวาทสุวรรณ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๙

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๐

นายศักดิ์สุต

แสงแก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา

๑๘๑

นางกาญฐฎาภา

วีรภักดีสุข

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

๑๘๒

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

1๘๓

นางภัคจิรา

โรจนกฤตย์

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

1๘๔

นายโกมล

อินทนุพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยาง

กระทรวงการคลัง
๑๘๕

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๖

นางณิชมาศ

สมางชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๗

นายนพวัชร์

อติวรรณาพัฒน์

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑8๘

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑8๙

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรภาคที่ ๙

๑๙๐

นายกําพล

วิทยาอนุมาศ

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๑

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๒

นายศุภชัย

ตั้งวัฒนากร

รก.ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๓

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๔

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๕

นายสมชัย

ชูณรงค์

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

หน้า ๑๑ จาก 30

๑๙๖

นายพงษ์พันธ์

จั่นเงิน

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

1๙๗

นายพรชัย

ศิลารมย์

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

1๙๘

นางนันทิญา

รักษาคลัง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

1๙๙

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๒๐๐

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

๒๐๑

นายสมสมัย

แก้วบุตรดี

แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๒

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๔

นางสาวปิยะวรรณ

ผดุงชาติ

แทน หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๕

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๖

นายพัชรณัฐ

ดีล้อม

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

๒๐๗

นายศักดิ์ประยงค์

จันทร์โดย

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
๒๐๘

พันเอก นพรัตน์

รัตนพงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๐๙

พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)

๒๑๐

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๑๒ จาก 30

2๑๑

นางญาสิณี

สยุมภูรุจินันท์

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๑๒

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๓

นางอนงค์นาฏ

คุณวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๑๔

นางไพรินทร์

เสียนขุนทด

แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๑๕

นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๖

นายวีรวัฒน์

ชนะชัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๑๗

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

2๑๘

นายเกียรติศักดิ์

ทราส

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

2๑๙

นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

หัวหน้าสนง.เคหะชุมชนนครราชสีมา

๒๒๐

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑

นายแข่งขัน

สีตะธนี

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๒๒

นายสุรศักย์

ทวีปรักษา

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๓

ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ

รามาตย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔

นายเที่ยง

ดอกกระโทก

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕

นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๖

นายบรรทม

อมรพิพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕
นครราชสีมา

๒๒๗

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๘

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๑๓ จาก 30

๒๓๐

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑

นางสาวบังอร

ฐิตะไพศาลผล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

2๓๒

นายเติมศักดิ์

บุญชื่น

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๓๓ นางรุ่งทิพย์

บุกขุนทด

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๓๔ นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๕ นายมนตรี

ปิยากูล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๖ นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๗ นายพีระพล

เอี่ยมสอาด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๘ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม)

๒๓๙ นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ ๗

๒๔๐ นายกีรติคุณ

กรีธาพล

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๔๑ นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.

๒๔๒ นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๔๓ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๔๔ นายสมัย

สีโท

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๔๕ นายศุภพีร์

พันธ์วิริยะกุล

แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้านครราชสีมา

๒๔๖ นายมงคล

ตรีกิจจานนท์

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๗ นายอุตส่าห์

ฝาชัยภูมิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๔๘ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน้า ๑๔ จาก 30

๒๔๙ นางอชริญากร

ศิริวิโรจน์

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

2๕๐ นายชัยวัตร

โรจนบุรานนท์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)

๒๕๑ นายวรจักร

เพียรธรรม

โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒ นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

๒๕๓ นายพงศธรณ์

ลิ้มศิริ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๕๔ นายวิทยา

ศรีเน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕ นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒๕๖ นายชุตินธร

พงศืไพโรจน์

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๕๗ นายศิริชัย

วิริยพงศ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๘ นายสุทธิพงศ์

บุญใส

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๕๙ นางศุภนิต

จันทะชา

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๐ นางสาวศิริลักษณ์

เพียกขุนทด

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

2๖๑ นายพลชัย

สิริวัฒนากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 7

สุวัฒนะพงศ์เชฎ

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
2๖๒

นายหัสดิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๖๓ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๔ นายสหพล

กาญจนเวนิช

แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

๒๖๕ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๖๖ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๖๗ นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

หน้า ๑๕ จาก 30

2๖๘ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๖๙ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบางเมืองปากช่อง

๒๗๐ นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๒

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๔

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๕

นายสันติชัย

กฤษณสุวรรณ

แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม
1
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๓

นายอําเภอชุมพวง

ติดราชการ

๔

นายอําเภอพระทองคํา

ติดราชการ

๕

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ ช่วยราชการสํานักงานอัยการ
ภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๗

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ติดราชการ
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๘

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

๙

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติสาขาพิมาย

ติดราชการ

๑๐

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๑

ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ติดราชการ

หน้า ๑๖ จาก 30
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ผกก.ฝสส.๔สส.

ติดราชการ

1๓

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

1๔

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

1๕

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

1๖

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

1๗

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

ติดราชการ

1๘

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส.

ติดราชการ

๑๙

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข่าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๒๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

๒๒

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

๒๓

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๔

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๗

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์เขต ๓

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ติดราชการ

๓๔

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

หน้า ๑๗ จาก 30

๓๕

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๖

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๗

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

ติดราชการ

๓๘

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๐

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๕

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๗

ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๕๐

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๕๕

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๗

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

หน้า ๑๘ จาก 30

๕๘

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๙

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๒

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๖๓

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๕

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๖๖

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๗

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

86

นายกเทศมนตรี
เมืองงเมื
ก
ติดงราชการ
ผู้ว่าราชการจั
หวัอดงปั
นครราชสี
มา ติดราชการสําคัญจึงมอบให้รองผู้ว่าราชการจั
หวัดนครราชสีมา
(นายมุ
ร์ ดรัเทศบาลเมื
กชาติเจริญองเมื
) เป็อนงปัประธานการประชุ
มแทน โดยประธานได้กล่าวเปิดการประชุ
มและดําเนินการ
88 รธาธีปลั
ก
ติดราชการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)

 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

 พิธีมอบโล่เกียรติคณ
ุ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ของ“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑)
: มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบให้จังหวัดนครราชสีมา
ดําเนินการคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จํานวน ๑ คน ให้เป็นผู้สมควรได้รับ
รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
จังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือก นางกุลนารี ชอบใจ ตําแหน่ง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
บ้านหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ ซึ่งเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”

หน้า ๑๙ จาก 30

 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นายอําเภอนักรณรงค์งดเหล้าปลอดปัจจัยเสี่ยง ประจําปี ๒๕๕๙
(สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า)
: สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการรณรงค์ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยได้ประสาน
ความร่วมมือกับนายอําเภอและผู้บริหารท้องถิ่นให้เกิดนโยบายสาธารณะในช่วงเทศกาลงานบุญประเพณีในพื้นที่ให้
ปลอดแอลกอฮอล์ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นายอําเภอนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง
จํา นวน ๙๘ คน และได้ ร่วมกั บหน่วยงานต่ า ง ๆ ในการรณรงค์ ง ดเหล้ า เข้ า พรรษา โดยมีพื้น ที่ ดํา เนิ นการร่วมกั บ
นายอําเภอนักรณรงค์จํานวน ๑๔๑ แห่ง และพื้นที่ชุมชนรูปธรรม จํานวน ๖๗๗ แห่ง ทั่วประเทศ
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีพื้นที่ที่มีนายอําเภอให้การสนับสนุนงานรณรงค์ลดปัจจัย
เสี่ยงในพื้นที่ช่วงมีงานเทศกาล งานบุญประเพณีปลอดแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นในระหว่างปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑.อํ า เภอโนนไทย ๒. อํ า เภอชุ มพวง ๓. อํ า เภอหนองบุ ญ มาก สํ า หรั บ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จั ง หวั ด นครราชสี มามี
นายอําเภอที่มีความเหมาะสมได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นนายอําเภอนักรณรงค์ลด
ปัจจัยเสี่ยง จํานวน ๑ ท่าน
ได้แก่ นายประยุทธ คําแหง นายอําเภอโนนแดง
 พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬามินิมาราธอนของจังหวัดนครราชสีมา
“เดิน-วิ่งการกุศล ย่าโมมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙”
(สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกองทัพภาคที่ ๒ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า และกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง การกุศล ย่าโมมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑” โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ําบุ่งตาหลั่ว โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับประชาชนที่
อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๒ คน
แบ่งเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่ง จํานวน ๗๙๔ คน และกิจกรรมมินิมาราธอน จํานวน ๑,๒๐๘ คน ในการนี้ จึงมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้ ๑. กองทัพภาคที่ ๒ ๒.เทศบาลนครนครราชสีมา ๓.องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ๔.เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ๕.หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ๖.ห้างสรรพสินค้า
คลังพลาซ่า ๗.ชมรมวิ่งสวนน้ําบุ่งตาหลั่ว ๘.ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา ๙.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 บริษัท คลังพลาซ่า จํากัด มอบสมุดลงนามแสดงความไว้อาลัย จํานวน ๒ เล่ม
 ประชาสัมพันธ์การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ป่วยรักษาโรคมะเร็งจากมูลนิธิจุฬาภรณ์
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนตุลาคม” (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้ าราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบรัฐพิ ธี
วางพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันรัฐพิธีที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
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-วันที่ 4 ตุลาคม ที่ศาลาประชาคมบ้านทับสวาย อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบเงินให้เกษตรกรในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิ ตให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้า ว ปีการผลิต 2559/60 ในพื้นที่อํา เภอห้ วยแถลง ตามมาตรการความ
ช่วยเหลือของรัฐบาล
วันเดียวกันที่หอประชุมพันตรีเจริญ จ้อยทรัพย์ ค่ายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา พลโทวิชัย
แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีทางพระพุทศาสนา ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกําลังพลที่เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติราชการสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี 5 ตุลาคม 2559 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
-วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 14.00 น ที่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ต.สําโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งมี นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงค์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะจากส่วนกลาง เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ให้แก่ราษฎร
จํานวน 300 ชุด
-วันที่ 12 ตุลาคม ที่ หอประชุมที่ว่าการอํ าเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จั งหวัดนครราชสี มา นายธนพล
จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท
ตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ในพื้นที่อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 5 ตําบล 42 หมู่บ้าน 1,809 ราย 15,583.25 ไร่ เป็นเงิน 15,558,300 บาท
-วันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่บริเวณด้านหน้าอาคารกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ พลตํารวจโท ทวิชชาติ
พละศั กดิ์ ผู้ บัญ ชาการตํ า รวจภู ธรภาค ๓ เป็ น ประธานพิ ธีมอบโล่ รางวั ลและใบประกาศเกี ย รติ คุ ณแก่ หน่ ว ยงาน
ข้าราชการตํารวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในวันตํารวจประจําปี ๒๕๕๙
-วัน ที่ 14 ตุ ลาคม เวลา 15.00 น . นายวิ เ ชี ยร จัน ทรโณทั ย ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา
นําส่วนราชการ พ่อค้ า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ลงนามถวายความอาลัย สรงน้ําพระบรมศพ หน้ า
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 15.00 น. ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสี มา พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้ อ มด้ ว ยนายเลอศั ก ดิ์
ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ
ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันประกอบพิธีลงนามและกล่าวคําแสดงความอาลัย พร้อมทั้งทําพิธีไถ่ชีวิต
โคกระบือจํานวน 13 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-วั น ที่ 18 ตุ ล าคม ที่ สํา นั ก งานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครราชสี ม า นางณั ฎ ฐิ นี ภ รณ์ จั น ทรโณทั ย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกันจัดทําริบบิ้นสีดํา และติด
ริบบิ้นสีดําให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาขอรับริบบิ้นสีดํา เพื่อนําไปแจกจ่าย
ให้กับนักศึกษา กศน. เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-วันที่ 19 ตุลาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พระราชสีมาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัด
นครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส
นําข้าราชการ คหบดี พ่อค้า และประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันประกอบพิธีทําบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์
89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 7 วัน (สัตตมวาร) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
-วัน ที่ 26 ตุ ลาคม ที่ โรงแรมวี วัน อํ า เภอเมื องนครราชสี มา นายมุ รธาธี ร์ รั กชาติ เ จริ ญ รองผู้ ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
-วัน ที่ 27 ตุลาคม เวลา 06.30 น ที่ บริเ วณลานอนุ สาวรี ย์ ท้า วสุรนารี พลตรี สมชาย เพ็ง กรู ด
รองแม่ ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้ วยนายวิเ ชีย ร จันทรโณทั ย ผู้ว่า ราชการจั งหวัด นครราชสี มา นํา พสกนิ กรชาวจัง หวั ด
นครราชสีมา กว่า 1,000 คน ร่วมกันประกอบพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) ทั้งนี้จังหวัด
นครราชสีมากําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ครบรอบ 15 วัน ตลอดทั้ งวั น ภายใต้ชื่องาน ชาวโคราช ร้ อยดวงใจ ถวายอาลั ยในหลวง โดยเริ่มตั้ งแต่ช่วงเวลา
06.00 น. มีพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เวลา 08.09 น. ผู้ว่าราชการ
จัง หวั ด นครราชสี มา เป็ นประธานเปิด โรงครั วของพ่ อ ซึ่ ง มี ซุ้มอาหาร จํ านวน 89 ซุ้ม มาบริ การให้ ประชาชน
รับประทานฟรี เวลา 10.00 น. มีการแสดงพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ เวลา 15.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ จากนั้นในช่วงเย็น เวลา 16.30 น.
ชาวจัง หวั ดนครราชสีมารวมกั นที่ บริเ วณลานโดยรอบอนุ สาวรีย์ ท้า วสุรนารี เพื่อร่วมจุ ดเทียนถวายอาลั ยในหลวง
รัชกาลที่ 9 และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ซึ่งมีประชาชนทั้ง 32 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา ใส่ชุดดํา
มาร่วมร้องเพลงกว่า 30,000 คน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๒) นายธนพล จันทรนิมิ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
๓) นางเอมอร ศรีกงพาน ตําแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
๔) นายศิริชัย วิริยพงศ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
๕) นายกิตติ บุญเชิด ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๖) นางอุไรวรรณ อภัยพงษ์ ตําแหน่งสรรพากรภาค ๙
ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
๗) นายกําพล วิทยาอนุมาส ตําแหน่งสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์
๘) พันตํารวจเอกสุภากร คําสิงห์นอก ตําแหน่งรักษาราชการแทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
๙) นายนิพนั ธ์ จําเนียรพันธุ์ ตําแหน่งรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ตําแหน่งเดิม นิติกรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์
๙) นายนฤพนธ์ แก้วเทศ ตําแหน่งรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร
๑๐) นางฑิฆัมพร วิเชียรเชื้อ ตําแหน่งผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง
๑๑) นายสมชัย ชูณรงค์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๘ (มหาสารคาม)
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๑๒) นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน ตําแหน่งผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
๑๓) นายพรชัย ศิลารมย์ ตําแหน่งผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
ตําแหน่งเดิม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
๑๔) นายสุวัฒน์ แสงประทีป ตําแหน่งผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ภาค ๒
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าเขต ๓ (นครปฐม) ภาค ๓
๑๕) นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ตําแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต ๓
(นครราชสีมา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๖) นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
(นครราชสีมา)
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
๑๗) นายชุตินธร พงศ์ไพโรจน์ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานพัฒนาองค์กร)
สังกัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
แนะนําตัวหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มเติม
๑) นายอาทร ศรีเชียงสา ตําแหน่ง สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
๒) นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา
หัวหน้าส่วนราชการลาที่ประชุมเนื่องจากย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นายพงศ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์ ตําแหน่งประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๒
๒) นายอุทัย ภูมิพงศธร ตําแหน่งพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
-

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา)
: ขอขอบคุณการจัดงานชาวโคราช ร้อยดวงใจ น้อมถวายอาลัยในหลวง ชาวจังหวัด
นครราชสีมาได้พร้อมใจกันร่วมจุดเทียนถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน
ถึงแม้ฝนจะตกแต่ก็ไม่มีใครถอย การจัดงานเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ
: ท่านผู้ว่าฯ ได้ไลน์เพิ่มเติมมาเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ําการนําประชาชนไป
สักการะพระบรมศพโดยขอความร่วมมือดังนี้
๑. ขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ทั่วถึง เน้นคนด้อยโอกาส
๒. แต่งกายด้วยความเหมาะสม
๓. ระวังเรื่องยาเสพติด การดื่มสุรา หรือพกอาวุธ
๔. ระวังผู้แอบแฝงเข้ามาแสดงกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
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๕. อย่าให้การจัดงานนี้ทําให้เกิดการขัดแย้งในตําบล หมู่บ้าน
๖. การพูดจาของเจ้าหน้าที่ประสานงานอย่าให้เป็นเงื่อนไข
๗. รถแต่ละคันควรมีแพทย์ พยาบาล และยา
๘. การพนัน งด ๓๐ วัน
๙. สถานบริการต้องเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการค้าประเวณี
๑๐. การตั้งโต๊ะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ ที่ว่าการอําเภอ สํานักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่
เหมาะสม และต้องระวังดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ธนพล จันทรนิมิ) :
: ขอขอบคุณทุกฝ่ายในการจัดงาน “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ น้อมถวายอาลัยในหลวง ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
: การเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ จังหวัดนครราชสีมาจะเดินทางไปในวันพุธที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวน ๗๕๐ คน โดยรถบัส จํานวน ๑๙ คัน
: เรื่องที่ท่านผู้ว่าฯ เป็นห่วง ฝากทางเกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดดูเรื่องส่งเสริมการปลูกพืช
ที่ใช้น้ําน้อย เมื่อได้ผลผลิตแล้วจะนําไปจําหน่ายที่ไหน อย่าให้เป็นปัญหาซ้ําซ้อน เจอปัญหาขาดน้ําแล้วปลูกพืชยังขาย
ไม่ได้อีก จึงขอฝากให้ช่วยดูในเรื่องนี้ด้วย ต้องดูว่าพืชน้ําน้อยตรงตามความต้องการของตลาดหรือไม่ ชาวบ้านต้องอยู่ได้
: เรื่องน้ําอุปโภคบริโภค ช่วงก่อนหน้านี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกอําเภอดําเนินการสูบน้ําในช่วงที่
ฝนตกเพื่อสูบน้ําเข้าไปกักเก็บไว้ในแหล่งน้ําขนาดเล็กในหมู่บ้าน สําหรับอุปโภคบริโภคและหล่อเลี้ยงประปาหมู่บ้าน
ในส่ ว นของการบริ ห ารจั ด การประปาส่ ว นภู มิภ าค ตรงนี้ ต้ อ งมี ค วามชั ด เจน ทางสํ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าของเรื่อง ต้องเชิญหน่วยงานมาหารือ หลังจากเดือนพฤศจิกายนท่านผู้ว่าฯ
บอกว่าทําอย่างไรที่จะประวิงเวลาการจ่ายน้ําให้น้อยที่สุด เรามีหมู่บ้านเป้าหมายประสบภัยแล้งที่ต้องแจกจ่ายน้ํา
ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโครงการลงไปดําเนินการแก้ไขปัญหา
ส่วนหนึ่งแล้ว อีกส่วนหนึ่งได้คุยกับนายอําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ อําเภอต้องมีความชัดเจนว่าในพื้นที่ของท่าน หมู่บ้านที่
ต้องเพ่งเล็งที่สุด ที่ต้องเจอปัญหาแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องเข้าไปช่วยก่อน อย่าให้เกิดปัญหาเหมือนเช่น
กรณีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมีการออกสื่อ ทําให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสีย จึงขอฝากนายอําเภอ ฝากสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เรื่องการบริหารจัดการน้ําต้องมีการหารือกันโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะน้ําอุปโภค
บริโภค สําหรับด้านการเกษตรได้ไปหารือกับลุ่มน้ําลําตะคอง ฝากทางชลประทานด้วยว่าต้องมีการหารือกัน ทุกลุ่มน้ํา
ต้องมาคุยกัน ท่านผู้ว่าฯ ให้ฝากมาในเรื่องนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคําสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : พื้นที่เป้าหมายการดําเนินการตามคําสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ มี ๓ กรณี ดังนี้
กรณี ที่ ๑ ที่ ดิ น ที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการปฏิ รูปที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม เนื้ อที่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้ น ไป
จังหวัดนครราชสีมามีทั้งสิ้น ๑๓๐ แปลง ใน ๑๙ อําเภอ เนื้อที่รวม ๑๑๑,๐๗๔ ไร่ ขั้นตอนการดําเนินงาน ส.ป.ก.
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นครราชสีมา จะเข้าไปชี้แจงรายละเอียดรายแปลงทั้ง ๑๓๐ แปลง ต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เพื่อเพื่อสรุปผลการดําเนินการทั้งหมดว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินตามโนบาย คสช.
และส่วนใดจะเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรณีที่ ๒ ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติให้ผู้ได้รับการจัดที่ดินสิ้นสิทธิแล้ว และ
ถูกครอบครองโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ขึ้นไป ในเขตจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
มีเป้าหมาย ๑ พื้นที่ คือ ที่อําเภอวังน้ําเขียว กรณีผู้ประกอบการกระท่อมหินนันทภัค เนื้อที่ประมาณ ๑๔๕ ไร่ อยู่
ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่งให้สิ้นสิทธิ มีกําหนด ๓๐ วัน
กรณีที่ ๓ ที่ดินที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. แล้ว เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป
แปลงที่ ๑ พล.ต.ต. ชาลี แกอนันท์ เนื้อที่ ๕๓๖ ไร่ สิ้นสุดกระบวนการแล้วแต่ทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ ส.ป.ก.จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและบุคลากรของ ส.ป.ก. รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และเชิงอนุรักษ์สําหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แปลงที่ ๒ นายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ เนื้อที่ ๑,๐๒๗ ไร่ แปลงนี้สามารถนํามาจัดให้เกษตรกร
ผู้ไม่มีที่ทํากินเข้าไปทํากินได้ ทางกรมปศุสัตว์เสนอขอใช้พื้นที่เพื่อการเลี้ยงโคนม และเกษตรผสมผสาน ซึ่ง ส.ป.ก.กําลัง
ดําเนินการจัดผังโครงการโดยคาดว่าจัดให้เกษตรกร ๙๐ – ๑๐๐ ราย ๆ ละประมาณ ๔ ไร่ รวมที่ทํากินและที่อยู่อาศัย
และมีแปลงปลูกหญ้ารวมประมาณ ๓๐๐ ไร่ ขณะนี้ทางสํานักงานชลประทานที่ ๘ กําลังพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่เป็น
อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ความจุประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. เมื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่เสร็จสิ้น วางผังเรียบร้อยก็จะ
ดําเนินการคัดเกษตรกรเข้าไปทําประโยชน์ต่อไป
แปลงที่ ๓ นายกัมพล ตันสัจจา ศาลฎีกาพิพากษาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ที่ดินตกเป็น
กรรมสิทธิ์ข อง ส.ป.ก. จํา นวน ๒ แปลง แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ประมาณ ๔๑๕ ไร่ อยู่ที่ตํา บลปากช่อง อําเภอปากช่อง
แปลงที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑๗๑ ไร่ อยู่ที่ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง อยู่ระหว่างดําเนินการบังคับคดี
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ ติดตามผลการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา :
ผลการติดตามการปลูกต้นไม้ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๑) โครงการ “รวมพลังประชารัฐ” พลิกฟื้นผืนป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.
๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่ป่าชุมชน “เขาสามสิบส่าง–เขาเขียว” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าสูงเนิน ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน เนื้อที่ ๓๐ ไร่ กล้าไม้ จํานวน ๖,๐๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๙ ปรากฎต้นไม้ที่ปลูกมีการตายบ้างเล็กน้อย โดยคณะกรรมการป่าชุมชนของพื้นที่และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใน
พื้นที่เข้าไปทําการถางวัชพืช พรวนดิน มีการบํารุงรักษาต้นไม้
๒) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่ป่าชุมชน
“ภูหลวง” ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย เนื้อที่ ๗๐ ไร่ กล้าไม้ ๑๔,๐๐๐ ต้น ผลการติดตาม เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๙ ผลปรากฏต้นไม้ที่ปลูกมีการตายบ้างเล็กน้อย โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนป่าภูหลวง เข้าไปถางวัชพืช
พรวนดิน บํารุงรักษาต้นไม้
๓) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปลูกเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
พื้นที่พลิกฟื้นผืนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ท้องที่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ ๒๐ ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี
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เนื้อที่ ๘๔ ไร่ กล้าไม้ ๑๖,๘๐๐ ต้น ผลการติดตามเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏต้นไม้ที่ปลูกมีการตายบ้าง
เล็กน้อย ได้มีองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่เข้าไปดูแลรักษาบํารุงต้นไม้
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : เนื่องจากมีส่วนราชการหลายหน่วยงานได้ประสานมาที่สํานักงานจังหวัด
สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรม
ราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอซ้อมความเข้าใจ
ตามรายละเอียด หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ความว่า
ตามที่รัฐบาลได้ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด
๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความ
อาลั ย หรือจั ดกิ จกรรมเป็ น พระบรมราชานุ สรณ์หรื อถวายเป็น พระราชกุ ศ ลเพื่ อให้ ประชาชนร่วมกัน ในการถวาย
สักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วและขอเรียนว่า การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความ
อาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนโยบายของรัฐบาลให้ดําเนินการดังกล่าวได้ จึงเป็นการจัดงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมดังกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้แทนคลังจังหวัดนครราชสีมา : มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินของจังหวัดนครราชสีมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ พอสรุปดังนี้
๑. กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไว้ที่ร้อยละ ๘๗ และ
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไว้ที่ร้อยละ ๙๖
๒. ให้ส่วนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนและ
รายไตรมาส โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจํา ให้เร่งรัดและดําเนินงานเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาส
ที่ ๑ สําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการฝึกอบรมประชุม และสัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑
ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สําหรับในส่วนของรายจ่ายลงทุน ในกรณีเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท
ให้ส่วนราชการเร่งรัดเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ ๑

หน้า ๒๖ จาก 30

๓. กรณีส่วนราชการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้มีการเร่งรัดการก่อหนี้ และเบิก
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ –
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายจ่ายภาพรวม จังหวัดนครราชสีมาได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๑๗๔.๖๑๕
ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๐๒๔.๗๙๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๗ รายจ่ายลงทุน ๖,๑๕๓.๙๗๓ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑,๐๒๖.๙๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๙ จ่ายประจํา ๕,๐๒๐.๖๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๙๙๗.๘๒๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๙
งบประมาณจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น
๔๐๕.๒๘๘ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน ๓๕๗.๖๓๖ ล้านบาท
งบประมาณกลุ่มจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ทั้งสิ้น ๓๒๒.๓๔๐ ล้านบาท แยกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๕๙.๒๖๔ ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๔,๒๔๕.๔๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๘.๘๓๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๘
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนโครงการชลประทานนครราชสีมา :
๑. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน ๕ แห่ง
๑) อ่างลําตะคอง มีน้ําใช้ได้ ๗๑.๕ ล้าน ลบ.ม. (๒๔.๕%)
๒) อ่างลําพระเพลิง มีน้ําใช้ได้ ๖๑.๒๖๒ ล้าน ลบ.ม. (๓๙.๗%)
๓) อ่างมูลบน
มีน้ําใช้ได้ ๖๓.๐๕๙ ล้าน ลบ.ม. (๔๗.๐๖%)
๔) อ่างลําแชะ มีน้ําใช้ได้ ๑๒๑.๗๒ ล้าน ลบ.ม. (๔๕.๔๒%)
๕) อ่างลําปลายมาศ มีน้ําใช้ได้ ๔๑.๖๑๒ ล้าน ลบ.ม. (๔๖.๙๑%)
รวมอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ๕ แห่ง มีน้ําใช้ได้ ๓๕๙๑๒๔ ล้าน ลบ.ม. (๓๘.๓๔%)
อ่างลําตะคองมีน้ําน้อย ต้องใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเติมให้สถานีประปาประมาณ
๑๐๐ แห่ง ต้องวางแผนการใช้น้ําอย่างระมัดระวัง ปัจจุบันประกาศลดการทํานาปรัง แผนสํารองจะนําน้ําจากอ่างซับ
ประดู่ อําเภอสีคิ้ว ไว้คอยเติมยามขาดแคลน (อ่างซับประดู่มีน้ําใช้ได้ ๑๔.๑๖๘ ล้าน ลบ.ม. (๕๓.๙๕%) ปัจจุบันงดทํา
นาปรังเช่นกัน)
๒. สถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง
น้ําเต็มอ่าง
๑๒ แห่ง
น้ํามาก (๘๐% ขึ้นไป) ๒ แห่ง
เกณฑ์น้ําปกติ ๕ แห่ง
น้ําค่อนข้างน้อย ๒ แห่ง คืออ่างลําสําลาย แผนสํารองในขณะเกิดวิกฤติจะนําน้ํา
จากอ่างลําพระเพลิงมาเติมให้ และอ่างหนองกก จะนํานําจากอ่างลําเชียงไกร (ตอนล่าง) มาเติมให้
๓. ในส่วนของประปาภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ รอผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําเขื่อนมูลบน/ลําแชะ กรมชลประทานวางแผนเติมน้ําจากเขื่อนมูลบน/ลําแชะ
๔. น้ําเข้าอ่างขนาดใหญ่ ประมาณ ๔ ล้าน ลบ.ม. /วัน น้ําเข้าอ่างขนาดเล็ก ประมาณ
๒.๗ ล้าน ลบ.ม. /วัน
และโครงการชลประทานนครราชสีมาได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด
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เกษตรจังหวัดนครราชสีมา : เพิ่มนโยบายและแนวทางการปลูกพืชฤดูแล้ง ที่สถานการณ์น้ําในแหล่งเก็บกักน้ํามี
ปริ มาณน้ อ ย ท่ า นผู้ ว่ า ฯ ได้ ประชุ ม และมอบหมายให้ ปฏิ บัติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ที่ สํา นั กงานโครงการ
บํารุงรักษาลําตะคอง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเกี่ยวกับหลาย ๆ อําเภอ และขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้
สืบเนื่องจากปริมาณน้ําในแหล่งเก็บน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้อย
โดยเฉพาะอ่างลําตะคอง ขณะนี้มีปริมาณเพียง ๓๓% และอ่างลําพระเพลิง อ่างลําแชะ อ่างมูลบน ก็มีปริมาณน้ําน้อย
กว่าปีที่แล้ว จึงมีข้อสั่งการดังนี้
๑. ทุกอําเภอต้องรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้เกษตรกรได้ทราบสถานการณ์
น้ําของจังหวัดนครราชสีมาที่มีปริมาณน้อย จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ใช้น้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกเพื่อให้เพียงพอกับประชาชน
๒. เฝ้าระวังจุดที่น้ําไหลผ่านมิให้เกษตรกรสูบน้ําไปปลูกข้าวนาปรัง โดยให้อําเภอสั่งการ
ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงและเฝ้าระวังตลอดเส้นทางไหลของน้ําชลประทาน
๓. ประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจาก
ข้าวนาปรังต้องใช้น้ํามากและราคาข้าวเปลือกในฤดูนาปรังจะมีราคาร่ํา และเมื่อขายแล้วจะไม่คุ้มกับการลงทุน
๔. สั่งการให้อําเภอ เกษตรอําเภอ เข้าไปสํารวจความต้องการและส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกทดแทนการปลู กข้าวนาปรังเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนนาปรั ง เช่น การปลูกถั่วเขียว การปลู กข้าวโพด
การปลูกผัก เป็นต้น พร้อมที่เข้าไปดูแลเกษตรกรให้ใกล้ชิด
๕. ประสานขอความร่วมมืออําเภอ ส่วนราชการ สนับสนุนวัสดุจําเป็น เช่น พันธุ์พืช
ให้กับเกษตรกรตามความต้องการสําหรับนําไปปลูกทดแทนข้าวนาปรัง รวมทั้งให้เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเสนอ
โครงการใช้งบจังหวัด และงบจากส่วนกลางด้วย
๖. ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดดูแลเรื่องตลาดจําหน่ายผลผลิตพืชฤดูแล้ง
อนึ่ง เกษตรอําเภอจะนําเรียนนายอําเภอทราบอีกครั้งและจะมีหนังสือสั่งการภายหลัง
พร้อมทั้งขอความร่วมมือนายอําเภอพิจารณาให้ความร่วมมือตามคําบัญชาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่
ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นระยะ ๆ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ลมหนาวจะพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน ลักษณะดังกล่าวจะทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน และอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ในระยะแรกที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่
มาถึงประเทศไทยตอนบนจะทําให้เกิดฝนตกได้ในบางพื้นที่ ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นโดยทั่วไป
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยส่วนใหญ่ เกษตรกรควรระมัด ระวัง ในเรื่ องการ
ตากผลผลิ ต เนื่ องจากในระยะแรกที่ บริ เ วณความกดอากาศสู ง หรื อมวลอากาศสู ง หรื อมวลอากาศเย็ น แผ่ ม าถึ ง
ประเทศไทยตอนบนจะทําให้เกิดฝนตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
-

หน้า ๒๘ จาก 30

๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔
ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น
“พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”
๒. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น “พระบิดา
แห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”
ซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสําคัญแก่
อาชีพการทํานา ทรงงานด้านข้าวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด และทรงมีพระปณิธานในการปฏิรูปและ
พัฒนาแนวทางการผลิตข้าวไทย ตั้งแต่การผลิตจนถึงการค้าข้าว รวมทั้งเป็นการประกาศพระเกียรติคุณ น้อมรําลึก
พระมหากรุณาธิคุณในพระปรีชาสามารถ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติทั้งสองพระองค์ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
งานวิจัยข้าวไทยในปี ๒๕๕๙ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ พิธีวางศิลาฤกษ์หอพระและพระพุทธรูปประจําโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ในส่วน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดดําเนินการมาเป็นเวลา ๒ ปี ให้บริการขนาด ๑๒๐ เตียง เปิดบริการตลอด
๒๔ ชั่วโมง มีแพทย์ พยาบาล ที่มีคุณภาพในการดูแลให้บริการ ในส่วนของข้าราชการสามารถใช้การเบิกจ่ายตรงผ่าน
ระบบได้
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กําลังดําเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน
ขนาด ๘๐๐ เตียง โดยจะเปิดดําเนินการในปี ๒๕๖๒ ซึ่งต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพิ่มเติม การ
ก่อสร้างห้องตรวจและหอพักผู้ป่วยต่าง ๆ ยังต้องใช้ทุนทรัพย์อีกจํานวนมาก ในการนี้ โรงพยาบาลฯ ได้จัดให้มีการ
สร้างพระพุทธรูปและหอพระประจําโรงพยาบาล เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ จัดสร้างในพื้นที่
ริมสระน้ําใจกลางโรงพยาบาล พื้นที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร เป็นที่เปิดโล่ง องค์พระพุทธรูปประทับปางนั่ง
ประทานพร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว ทําด้วยโละเนื้อสําริด แท่นประทับอยู่
ตรงกลางมีหลังคาคลุม ล้อมรอบด้วยสระน้ําดอกบัว ๔ มุม บันไดขึ้น ๓ ด้าน ล้อมรอบด้วยลานกว้างเพื่อเวียนเทียน
สามารถประกอบพิธีทางศาสนา และนั่งสมาธิได้
จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิธีพุทธาภิเษกเททอง
หล่อพระพุทธรูปประจําโรงพยาบาลฯ และพิธีสมโภชหอพระและองค์พระ โรงพยาบาลฯ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ผู้ บ ริ จาคสร้ า งหอพระตั้ ง แต่ ว งเงิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะมี ชื่ อจารึ กที่ ศ าลา ผู้ บ ริ จ าคหล่ อ องค์ พ ระวงเงิ น
๕๐๐,๐๐๐ บาท จะมีชื่อจารึกที่ฐานพระพุทธรูป ผู้บริจาคสามารถจารึกชื่อในแผ่นทองร่วมในการหล่อองค์พระประจํา
โรงพยาบาลฯ มูลค่า ๑๐๐ บาทต่อแผ่น และผู้มีจิตศรั ทธาสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุ นโครงการต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลฯ เพื่อสามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลแก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ที่ประชุม : รับทราบ
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๔.๓.๓ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙”
รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา :
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกั บวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วั ดโคกประดู่
ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนกันยายน ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ม.๗ บ้านสําโรง ต.ตลาดไทย อ.ชุมพวง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ม.๗ บ้านทวก ต.ช้างทอง อ.เฉลิมเกียรติ
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ประธาน : ขอเน้นย้ําเรื่อง พอ.สว เป็นเรื่องสําคัญมาก ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปรับบริการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ : การเตรียมการรับเด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “อาคารสิริวิทยาทร” เวลา ๑๔.๓๕ น. ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ ทรงเปิดป้าย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย
สําหรับการบริการจุดจอดรถของผู้ร่วมพิธี ซึ่งจุดจอดรถค่อนข้างไกล แต่จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากสวนสัตว์นครราชสีมาในการใช้รถรางอํานวยความสะดวกรับ-ส่งผู้ร่วมพิธี
ประธาน : ท่านผู้ว่าฯ ฝากทาง อบจ.นม. ช่วยเร่งรัดดําเนินการเส้นทางสายหนองตะกู และฝากทางการไฟฟ้าฯ
ในส่วนของการดําเนินการเรื่องไฟฟ้าด้วย
ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด : เนื่องจากได้รับการประสานจากเลขามูลนิธิ พอ.สว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จ พอ.สว. ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนปากช่อง ตําบล
หนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง ซึ่งในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมราชองครักษ์จะมาสํารวจ
พื้นที่เพื่อเตรียมการ สําหรับรายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
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ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องที่ ๑ สํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการจัดองค์กรขึ้นใหม่
ในจังหวัดนครราชสีมาจะมีสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําภาค ๓ เกิดขึ้น มีอํานาจหน้าที่ควบคุมกํากับ ๘ จังหวัดในอีสานใต้
จะมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นผู้อํานวยการภาค เรื่องที่ ๒ ตามที่มีผู้สอบถามเข้ามาจํานวนมาก
เรื่องการย้ายของตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้คําสั่งถูกยกเลิก ยังคงเป็น
ผู้อํานวยการคนเดิมคือ นายมงคล สาริสุต
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สุรีรัตน์ โปร่งสันเทียะ
(นางสาวสุรีรัตน์ โปร่งสันเทียะ)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

จดบันทึกการประชุม

กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

