รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายสุรพันธ์

ดิสสะมาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายสมหมาย

วิเชียรฉันท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายไพโรจน์

บัวน่วม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายกสิณ

นวลโคกสูง

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕

๑๑

นายเมธา

รุ่งฤทัยวัฒน์

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๒

นายวีระพล

ปักคําไทย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๓

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

๑๔

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๕

นายกฤษณธร

เลิศสําโรง

แทน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๖

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๗

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๘

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๙

นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอพิมาย

๒
๒๐

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๒๑

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒๒

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๓

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๔

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๕

นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๖

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๗

นายเอนก

วิทยาพิรุณทอง

แทน นายอําเภอจักราช

๒๘

นางสุฎาจิตร

พูนณรงค์

แทน นายอําเภอห้วยแถลง

๒๙

นางสาวลักขณา

สีหะมาตร

แทน นายอําเภอคง

๓๐

นายบัญญัติ

คุปมุณี

แทน นายอําเภอชุมพวง

๓๑

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๒

นายประดับ

พิมพ์เสน

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓๓

นายณัฏฐพงษ์

พัฒนรัฐ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๔

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๕

นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๖

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๗

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๘

นายสมพงษ์

หมั่นสพ

แทน นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๙

นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๔๐

นางไพรวัลย์

รักชาติเจริญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๑

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอเมืองยาง

๔๒

นายบัลลังก์

ไวทยาวันศิริ

นายอําเภอพระทองคํา

๔๓

นายสุพจน์

แสนมี

นายอําเภอสีดา

๓
๔๔

นายสุรชัย

ยุติธรรมนนท์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕

นายธีระ

ลิมป์พิทักษ์พงศ์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๖

นายสันติ

สรตรา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๗

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๘

นายไตรรัตน์

ศิริพันธุ์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๙

นางสาวกัญญาพัชร

เกียรติแสวงสิงห์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๐

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๑

นายวันชัย

สุวรรณภูมิ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๒

นายสาธิต

เอกวุฒิพล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๓

นางชฎาพร

รักษาทรัพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๔

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๕

นายปฏิญญา

แกะสะโพ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๖

นายภูวนารถ

แก้วประเสริฐ

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๗

นางสาวปาริชาติ

คุณาสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๔
๕๘

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๕๙

นายวิรัติ

วัฒนพิทักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๐

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๖๑

นางสุรีย์

พาพิทักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๒

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๓

พ.ต.ต. ฐากูร

นัทธีศรี

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๔

พ.ต.อ. กฤษฎากรณ์

กลิ่นเกษร

ผู้กํากับการการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๖๕

พ.ต.ท. พัฐพล

ศิริวัฒน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๖

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๗

พ.ต.อ. กัมปนาท

ฐาตุจิรางค์กุล

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๘

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๙

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญฯ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๐

พ.ต.อ. จักรภัณฑ์

จันทร์อุทัย

ผกก.สภ.โชคชัย

๗๑

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๒

พ.ต.อ. ชินกรณ์

ใจกล้า

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

๕
๗๙

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๐

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๑

พ.ต.ท. อธิภัทร

ดาวทวี

แทน ผกก.สภ.พิมาย

๘๒

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๓

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๕

พ.ต.อ. รัฐศักดิ์

สุขเจริญ

ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๖

พ.ต.ท. ศาสตรา

นันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๗

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๘

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๗

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.โนนแดง

๘๘

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๙

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๐

พ.ต.อ. ภัทรพล

เหล่าเปี่ยม

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๑

พ.ต.อ. นิรันดร์

คู่พิทักษ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๒

พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์

สุขอิ่ม

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๓

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๔

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๕

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๖

พ.ต.อ. อรุษ

คําตุ้ย

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๗

ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญปก

แทน สารวัตรกองกํากับการ ๒ กองบังคับกาตํารวจสันติบาล ๑
หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมา

๙๘

พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.กลางดง

๙๙

พ.ต.อ.บัณฑิต

สิงหประชา

ผกก.สภ.หมูสี

๑๐๐ พ.ต.อ. โรจนินทร์

ทองใบ

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

๑๐๑ พ.ต.อ. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๖
๑๐๒ พ.ต.ต. ชาญวิทย์

ละออเอี่ยม

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๑๐๓ พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

๑๐๔ พ.ต.อ. ราชพร

หงษ์ภักดี

ผกก.สภ.พลกรัง

๑๐๕ พ.ต.ท. เจตน์สฤษฎิ์

คล้ายพลอย

ผกก.สภ.คลองไผ่

๑๐๖ พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.บ้านหัน

๑๐๗ พ.ต.ท. จักรพงษ์

บุญห่อ

สวญ.สภ.พลสงคราม

๑๐๘ พ.ต.ท. อุดม

นิลมัย

แทน ผกก.สภ.บ้านปรางค์

๑๐๙ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๐ นางรุ่งทิพย์

อิฐรัตน์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๑๑ นายรชฎ

มีตุวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
๑๑๒

นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๓

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นม.

กระทรวงสาธารณสุข
๑๑๔

นายสุวิทย์

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๕

นายจีรังกูร

เมืองแก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๖

นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๗ นางประนอม

๗
๑๑๘ นางปัทมา

แคนยุกต์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๙ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๒๐ นายสมศักดิ์

ศรีสุวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๒๑ นายวรศักดิ์

อินทร์ชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นม.

๑๒๒ นางนาตยา

ทฤษฎิคุณ

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๓

นางสาวภิรมยา

อินทรกําแหง

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๒๔

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๒๕

นายกิตติ

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๒๖

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

๑๒๗

นายธนนันต์

อยู่หว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒๘

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จ.นม.

๑๒๙

นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๓๐

นายชัชชัย

ฉัตริยากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๓๑

นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๓๒

นายสุเทพ

พวงเกาะ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๓๓

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๓๔

นายแดง

จันทรวิวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๓๕

นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๘
๑๓๖

นายประมวล

บุญฑีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๓๗

นายประพรรณ์

ขามโนนวัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๘

นางสาวธนิดา

ประทุมเรือง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๙

นายยิ่งยง

ตุรงค์ดํารงชัย

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นม.

๑๔๐

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๔๒

นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๔๓

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๔๔

นายบุญรอด

แสงสว่าง

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๕

นายบุญเลิศ

พ่วงเพ็ชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๔๖

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๗

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๔๘

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๔๙

นายอนันต์

เพียรเกาะ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๕๐

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๕๑

นายวินัย

วิริยะประทีป

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๕๒

นายเชิดศักดิ์

พินิจไชย

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๕๓

นายสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๕๔

นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๕๕

นายอุทัย

เพชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๕๖

นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗

นายพงศกร

ทิพยะสุขศร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๘

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๙
๑๕๙

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๖๐

นางปริญญษ

สุขใหญ่

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๖๑

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๖๒

นายวิฑูรย์

ชาติปฏิมาพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖๔

นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๕

นายบุญถิ่น

เดชสูงเนิน

รก.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๖

นายอมรศักดิ์

พันธุรักษ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๗

นายวชิระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๖๘

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๙

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๐

นางพิกุล

กระสาทอง

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๑

นางนัยนา

ทีฆะ

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๗๒

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๗๓

นายกฤษณ์

วิไลกิจ

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๗๔

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๗๖

นายสฐพงษ์

รามโกมุท

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๗๗

นายณัฐเดช

มุ่งจิตอภินันท์

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๗๘

นายชยุทธพงศ์

อํารงสุข

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๗๙

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักษาพืช จังหวัดนครราชสีมา

๑๘๐

นายธีรพงษ์

พุทธรักษา

ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๘๑

นางพิชชานันท์

รักษาทรัพย์

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต ๓

๑๐
๑๘๒

นางพิชชานันท์

รักษาทรัพย์

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๘๓

นายจักรพรรดิ์

วุ้นสีแซง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๘๔

นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๘๕

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๘๖

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๘๗

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๘๘

นายกฤษฎา

วรสถิตย์

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๘๙

นายสินอุดม

ศรีอุบล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๙๐

นางธัญญ์นิธิ

เฉิดไธสงค์

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๙๑

นายบัณฑิต

วัฒนพุทธิกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑๙๒

นายละไม้

บุญกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๓

นายเสริม

อุดมพรวิเศษ

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๙๔

นายสันติ

กลึงกลางดอน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

๑๙๕

นายศรชัย

สายสินธุ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

กระทรวงการคลัง
๑๙๖

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๙๗

นายมีชัย

ทองคํา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๙๘

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๙

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๒๐๐

นางกิรณา

คุ้มแสงหรหม

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๒๐๑

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๒๐๒

นางศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๒๐๓

นางสมปอง

ไชยโย

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๑
กระทรวงคมนาคม
๒๐๔

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๕

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๒๐๖

นายสมชาย

ตังคโนภาส

ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

๒๐๗

นายสุรเชษฐ์

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

๒๐๘

นายอนันต์

อ่อนแสน

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๒๐๙

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๒๑๐

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๑๒

นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๑๓

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๑๔

นางสาวปิยะวรรณ

ผองชาติ

หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๑๕

นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖

นายพัชรณัฐ

ดีล้อม

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

กระทรวงกลาโหม
๒๑๗

พันเอก ไชยวัฒน์

โสดา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๑๘

พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๙

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
๒๒๐

นางญาสิณี

สยุมภูรุจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๒๑

นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒

นางนัฎญา

จิตรเกาะ

ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๒๓

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๒๔

นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๒๕

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๒๖

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๒๗

นายปิฎก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง และหัวหน้าศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๘

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๒๙

นางสาวกันยา

ศรีขาว

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑

นายเที่ยง

ดอกกระโทก

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๒

นายนพรัตน์

จันทธนะสมบัติ

แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๓

นายบรรทม

อมรพิพัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๓๔

นางรัชนีย์

เนียมอินทร์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๓๕

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๖

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๗

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๘

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๓๙

นายจิรวัฒน์

อุตสาหกุล

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

๑๓
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๔๐ นางรุ่งทิพย์

บุกขุนทด

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๔๑ นางสาวศุภมาส

ภาคอารีย์

แทน ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

๒๔๒ นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓ นายชอบ

สร้อยจิตต์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๔๔ นายสมคิด

ตั้งประเสริฐ

แทน ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๕ นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๔๖ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

๒๔๗ นายกรีติคุณ

กรีธาพล

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๔๘ นายพรชัย

กัณห์อุไร

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๔๙ นายประวิทย์

แสงสกุล

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๕๐ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๕๑ นายสุธี

ธนะศรี

แทน หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒ นายศุภพีระ

พันธ์วิริยะกุล

แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๕๓ นายสมัย

สีโท

หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๕๔ นายสุพล

บุปผาพรมราช

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕ นายสมเกียรติ

อินทรสถิต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๕๖ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๗ นายสันติ

เสวกพันธ์

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๕๘ นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๙ นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

๑๔
๒๖๐ นายกิตติพงศ์

เนตรพระ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๖๑ นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๖๒ นายนพดล

พุ่มกันภัย

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๒๖๓ เรือโท อนันท์

บุตรทา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง
อากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๖๔ นายคม

ราชสีมา

แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.

๒๖๕ นายฐิติพล

ทศรฐ

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๖ นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๖๗ นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๘ นางสาวศิริลักษณ์

เพียกขุนทด

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๖๙ นางปฐมานวี

นามบุญศรี

แทน หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๗๐ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๗๑ นายกัมปนาท

บุตรโต

แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

๒๗๒ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๗๓ นายธัญเทพ

พิมพ์สังกุล

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๗๔ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๗๕ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

๒๗๖ นายธัญเทพ

พิมพ์สังกุล

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

พลตรี ชินกาจ

รัตนจิตติ

ประธานกรรมการวัดป่าสาละวัน

๑๕
๒

ดร.พรรษา

ลิบลับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๓

ดร.ทิพย์สุภินทร์

หินซุย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๔

นางสาวธิติมา

พลพินิจ

ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๒

๕

นายทวีศักดิ์

ทองคําแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒

๖

นายอนุศิษฎ์

วางขุนทด

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

๗

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

๘

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๙

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๑๐ นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๑๑ นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๑๒ นางอินทรา

เงินเกิด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑
รองว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว)

ติดราชการ

๒

นายอําเภอประทาย

ติดราชการ

๓

นายอําเภอลําทะเมนชัย

ติดราชการ

๔

อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๕

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗

ผูบ้ ัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

ติดราชการ

๘

ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๙

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๐

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

๑๑

ผกก.ฝสส.๔สส.

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๖
๑๓

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๔

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๕

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๑๗

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๑๘

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๙

ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๒

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๒๓

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

ติดราชการ

๒๔

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๘

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๑

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๑๗
๓๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๓๗

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๓

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๔๔

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๗

หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ติดราชการ

๔๙

ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๓

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผอ.สนง.กส.ทช.เขต ๗

ติดราชการ

๕๕

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๕๖

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๗

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘
๕๘

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๕๙

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๒

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๖๓

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเงินและข้าวเปลือก/ข้าวสาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามโครงการพระราชดําริ
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้จัดทําโครงการขยายผลการดําเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ได้ประสานให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมทําบุญด้วยการบริจาคข้าวเปลือกให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริฯ
สํานักงานสหกรณ์จังหวั ดนครราชสีมาร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร ในจังหวั ด
นครราชสีมา ได้ร่วมกันบริจาคข้าวเปลือก ข้าวสาร และเงินสด เพื่อมอบให้กับจังหวัดนครราชสีมา โดยบริจาคเป็น
ข้าวเปลือก ๑,๗๐๐ กิโลกรัม ข้าวสาร ๒,๒๗๐ กิโลกรัม และเงินสด ๑๑๙,๒๐๐ บาท โดยสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้มอบ ดังนี้
๑. นายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
๒. นายจรัญ เผือดจันทึก ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
๓. นางปาณชญา บวชสันเทียะ ตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด
๔. นายสุระ พาขุนทด ตําแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จํากัด
๕. นายวัลลภ รุ่งเรือง ตําแหน่งประธานกรรมกรรสหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด
๖. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ตําแหน่งประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จํากัด
๗. นายนคร ถ้ําแก้ว ตําแหน่งประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดนครราชสีมา
 พิธีมอบถังน้ําสะอาดจากกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยภัยแล้ง
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยกระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับ บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) จัดทําโครงการพีทีทีจีซีปันน้ําใจ เพื่อคนไทยสู้ภัยแล้ง ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้

๑๙
ขอรับการสนับสนุนถังน้ําสะอาดขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร จํานวน ๘ ใบ เพื่อนําไปช่วยผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
๑. บ้านบึงตะโก หมู่ ๗ ตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. บ้านขนงพระกลาง หมู่ ๕ ตําบลขนงพระ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๓. บ้านทัพรั้ง หมู่ ๑ ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
๔. บ้านหัวฝ้าย หมู่ ๑๒ ตําบลหินดาด อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
๕. บ้านสะพานทอง หมู่ ๑๔ ตําบลหินดาด อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
๖. บ้านโนนเจดีย์ หมู่ ๑ ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๗. บ้านโกรกหอย หมู่ ๑๓ ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๘. บ้านหินโคน หมู่ ๑ ตําบลหินโคลน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนารีสวัสดิ์) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจําปี ๒๕๕๙ เป็นการแสดงพลังประชารัฐ
ที่ มุ่ ง มั่ น ในการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย นางนัฏญา จิตรเกาะ ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนารีสวัสดิ์) จั งหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลผู้ปฏิ บัติงานดีเด่นด้านการคุ้มครองช่วยเหลื อผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ ซึ่งมีผลงานสําคัญเรื่องความทุ่มเทเสียสละในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครอบคลุมทุกมิติ และ
ส่งเสริมให้ผู้เสียหายได้ทํางานระหว่างการคุ้มครองสวัสดิภาพภายใต้แนวคิด “ร้านนารีบิวตี้ ร้านนารีนวดแผนไทย และ
นารีผลิตภัณฑ์”
 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมประกวดศิลปะนานาชาติ 2015 International Year of Light Based Technologies
Art and Design Competition ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย : ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้ส่งผลงาน
นักเรียนทางด้านศิลปะ เพื่อเข้าร่วมประกวดศิลปะนานาชาติ 2015 International Year of Light Based
Technologies Art and Design Competition ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการประกวดดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ Firs Prize ได้แก่ นายเตชิษฐ์พร แสงอ่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ Third Prize ได้แก่
-นายเตชิษฎ์พร แสงอ่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
-นายเผ่าเทพ กระโนชํานาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
-เด็กชายธนบดี หวานสูงเนิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประธาน : ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ได้รับรางวัล ถือเป็นเกียรติประวัติของ
จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้รับ
เกียรติจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิง

๒๐
แชมป์เอเชีย อายุไม่เกิน ๑๙ ปี เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลก โดยกําหนดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สนามแข่งขัน ๒ สนามได้แก่ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และอาคารกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนื่องจากต้องมีงบประมาณในการบริหารจัดการการแข่งขัน ฝ่ายสิทธิประโยชน์ฯ จึงได้จัดทําเสื้อสีส้ม
ปกโปโล คอจีน ผ้าลาคอส เพื่อจําหน่ายให้ประชาชนได้สวมใส่เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ในราคา ๔๕๙ บาท (ลดจากราคา ๖๕๐ บาท) โดยขอความร่วมมือพร้อมใจกันสวมใส่ทุกวันพฤหัสบดีตลอดทั้งเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยสั่งจองและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล
ประธาน : จะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลจากนานาชาติเดินทางเข้ามาจังหวัดนครราชสีมาจํานวนมาก จึงขอเรียนเชิญร่วม
อุดหนุนเสื้อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน อยากให้ร่วมสวมใส่เสื้อโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเรียนเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การ
แข่งขันเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับนักกีฬา
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ที่กรุณามาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในวันนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 มิถุนายน ที่ป่าสงวนแห่งชาติสูงเนิน ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว ตําบล
มะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการรวมพลังประชารัฐ พลิกฟื้นผืนป่า ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี
2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงห่วงใยสถานการณ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตลอดมา
-วันที่ 2 มิถุนายน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายประสิทธิ์ ชูเมือง
เลขาธิ การ ศอ.บต เป็ น ประธานเปิ ดงานเทศกาลของดี ชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจํ า ปี 2559 โดยมี น ายบุ ญ ธรรม
มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมงาน ซึ่งมีประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจํานวนมาก
-วันที่ 3 มิถุนายน ที่สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย บ้านหนองเป็ดน้ํา ต.โคกกรวด
อ.เมื อ งนครราชสี ม า นายประวิ น พั ฒ นพงษ์ รองอธิ บ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ์ พร้ อ มด้ ว ย นายสมพงษ์ ปั ต ตานี
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 1 นายวุฒิไกร พุฒิธรรม ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานในการตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้
ดําเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จสามารถแพร่ภาพออกอากาศ
-วันที่ 5 มิถุนายน ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจําปี 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทํานุบํารุงกิจการด้านข้าวของประเทศไทยมาโดยตลอด และ
เชิดชูเกียรติชาวนาไทยที่ได้เสียสละทุ่มเทกําลังแรงกายและแรงใจปลูกข้าวให้คนไทย รวมทั้งแสดงผลงานด้านข้าว
ขององค์กรชาวนา ภาครัฐ และเอกชน ให้ประชาชนได้เรียนรู้ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานเป็นจํานวนมาก
-วันที่ 8 มิถุนายน ที่โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ 9 ต.พังเทียม อ.พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้

๒๑
ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชนในทุกๆด้าน
-วันที่ 9 มิถุนายน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฐฎินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นําส่วนราชการ
พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมากว่า 1,000 คน ร่วมกันใส่เสื้อเหลือง ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่
พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 71 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559
-วันที่ 14 มิถุนายน ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายสมหมาย วิเชียรฉันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดงานวัน
ผู้บริจาคโลหิตโลก 2559 ขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างสุขภาพให้แก่ผู้บริจาคโลหิต และส่งเสริมให้บริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน
-วันที่ 17 มิถุนายน ที่ปราสาทพนมวัน บ้านมะค่า ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา
พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ขยายผลโครงการอาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่ อ สํ า นึ ก ในมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และน้ อ มนํ า กระแสพระราชดํ า รั ส ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและการมีส่วนร่วมในชุมชน ผ่านการจัดงานบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนในภาคอีสาน
-วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี พลเอก อนั น ตพร กาญจนรั ต น์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากกาก
ของเสียและขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากกากของเสียและขยะชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ในปี 2558 จํานวน 600 ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบระบบผลิตพลังงานจากขยะแบบครบวงจรเพื่อรองรับการจัดการ
ขยะ 100 ตัน/วัน ที่จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 23 มิถุนายน นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายบุญมาก สมิทธิลีลา รองผู้ว่า
การพั ฒ นาระบบส่ ง การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั น เป็ น ประธานเปิ ด สถานี ไ ฟฟ้ า แรงสู ง สี คิ้ ว 2
เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
-วันที่ 24 มิถุนายน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนํานิสิต นักศึกษา ทหาร และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมากว่า 200 คน ร่วม
กล่ า วปฏิ ญ าณจะไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บยาเสพติ ด เนื่ อ งในวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก 26 มิ ถุ น ายน 2559 ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา ภายใต้คําขวัญ ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ พร้อม
เดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกันลด ละ เลิก ยาเสพติด
-วันที่ 25 มิถุนายน ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง “ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และ ประชาชน” ในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นครั้งที่ 4 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
-วันที่ 27 มิถุนายน ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีปลุกเสกแผ่นป้ายทะเบียน
รถสวย หมวดอักษร ขฉ สําหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จํานวน 301 หมายเลข และหมวด ผห สําหรับรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล จํานวน 301 หมายเลข โดยได้นิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ หรือท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

๒๒
และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา นายศิ ระ บุ ญ ธรรมกุ ล ขนส่ ง จั ง หวั ด นครราชสี มา พ่ อค้ า คหบดี นั กธุ รกิ จ และ
ประชาชนเข้าร่วมจํานวนมาก ก่อนเปิดประมูล ในวันที่ 17 - 18 กันยายน ๒๕59 นี้
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายอภิวัชร์ มีเสือ ตําแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
๒) นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ ตําแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
๓) พันตํารวจตรีชาญวิทย์ ละออเอี่ยม ตําแหน่งสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑
กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
ตําแหน่งเดิม สารวัตรฝ่ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๕
๔) นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ ตําแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑
๕) หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการแต่งตั้ง
มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑. นายคารม บุญสด ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบัวใหญ่
๒. พ.ต.อ. จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจักราช
๓. พ.ต.อ. ชินกรณ์ ใจกล้า ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชุมพวง
๔. พ.ต.อ. ตะวันกฤตช์ เทียมฟ้าพลกรัง ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคง
๕. พ.ต.อ. เชษฐา เชยชุ่ม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก
๖. พ.ต.อ. สรวิศ เพ็ชรคํา ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรห้วยแถลง
๗. พ.ต.อ. ราเชน ไผ่เกาะ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสูงเนิน
๘. พ.ต.อ. นิรันดร์ แก้วอิน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโนนสูง
๙. พ.ต.อ. พฤทธิ์ บุญปก ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโนนไทย
๑๐. พ.ต.อ. ภัทรพล เหล่าเปี่ยม รรท. ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเทพารักษ์
๑๑. พ.ต.อ. นิรันดร์ คู่พิทักษ์ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองยาง
๑๒. พ.ต.อ. รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเสิงสาง
๑๓. พ.ต.อ. ขวัญเมือง โกสุมา ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรครบุรี
๑๔. พ.ต.อ. อรุษ คําตุ้ย ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง
๑๕. พ.ต.อ. โรจนินทร์ ทองใบ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย
๑๖. พ.ต.อ. ณรงค์ ม่วงชูอินทร์ ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์
๑๗. พ.ต.อ. เสกสรร บุญยรัชนิกร ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรด่านขุนทด
๑๘. พ.ต.อ. สนอง บุญเกิด ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหินดาด
๑๙. พ.ต.อ. ราชพร หงส์ภักดี ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรพลกรัง
๒๐. พ.ต.อ. กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ในนามของพี่น้องส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวจังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ทุกท่านเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาด้วยความยินดียิ่ง หวังว่าทุกท่านจะทํางานดูแลให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขตาม
นโยบายของรัฐบาล มีหลายเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๓
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :
เรื่องเน้นย้ํานโยบายของรัฐบาล เรื่องที่สําคัญคือ
๑. การเตรียมการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใน
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สิ่งที่ต้องขอความร่วมมือคือต้องไปลงประชามติทั้งตัวเอง
และคนในครอบครัวให้ครบ ๑๐๐% ขอให้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อําเภอให้ขึ้นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ณ
ที่ว่าการอําเภอ ขอให้ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดและในพื้นที่อําเภอ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ ขอความกรุณาขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรูปแบบที่ทาง กกต. กําหนด
การรณรงค์ ประชาสั มพั น ธ์ การไปใช้ สิทธิ นอกเขตจะหมดเขตในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน
๒๕๕๙ จะมีการรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปลงประชามติให้เต็ม ๑๐๐% ทางสํานักงาน กกต. ตั้งเป้าหมายการ
ไปใช้สิทธิครั้งนี้ไว้ ๘๐% แต่จากการสํารวจคนในจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ในพื้นที่จริงประมาณ ๗๐% เพราะเดินทางไป
ทํางานต่างจังหวัด และถึงแม้คนจํานวน ๗๐% มาลงประชามติเต็ม ๑๐๐% ก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ฉะนั้น จึงขอความ
ร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้มากที่สุด ส่วนราชการ
ต่าง ๆ หากมีการประชุมร่วมกับประชาชนขอให้พูดเรื่องการไปลงประชามติเป็นลําดับแรก ในจํานวนนี้มีคนชราและ
คนพิการประมาณ ๖๐,๐๐๐ กว่าคน จะขอให้ทางหน่วยงานพัฒนาสังคมฯ วางแผนในการนํากลุ่มคนเหล่านี้ไปลง
ประชามติให้มากที่สุด เมื่อปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมามีการไปลงประชามติประมาณ ๕๗% จึงขอให้
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มาก ๆ เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิไม่ผิดกฎหมาย
๒. เรื่องการปกป้องสถาบันและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ยังต้องดําเนินกาต่อเนื่อง
ต่อไป กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันขอให้จัดให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ และขอให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม เรื่องการสร้าง
ความสมานฉันท์ในขณะเดียวกันก็ต้องลดความแตกแยกในสังคม การชักชวนไปทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความแตกแยก
ในสังคม ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล สร้างภาพบวก สร้างกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทางพุทธศาสนา ทางประเพณี กีฬา
เพื่ อให้ คนมาร่ วมกั น เป็น อั น หนึ่ งอั น เดี ยวกั น ต้ องลบกิ จกรรมที่ จะสร้ า งความแตกแยกจะให้ เ กิ ดในพื้ น ที่ เราไม่ ได้
การแสดงสัญลักษณ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะทําให้เกิดความแตกแยก ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
๓. การปราบปรามยาเสพติ ด เป็ นเรื่ องสํา คัญจะต้ องเร่ง ดํา เนิน การอย่ างต่อเนื่องต่ อไป
ขอขอบคุณภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีผลการดําเนินการด้วยดีมาโดยตลอด
๔. การปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีข่าวการลักลอบตัดไม้ใน
พื้ น ที่ จังหวั ดนครราชสี มาเป็ นระยะ ๆ ขอความกรุ ณาช่ วยกั นสอดส่ องดู แลโดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ อง หากกรณี เกิ น
ความสามารถต้องรายงานมาที่กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายทหารพร้อมที่จะเข้าไปร่วม
ดําเนินการ
๕. เรื่ อ งการปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ สถานบริ ก าร การจั ด ระเบี ย บสั ง คม จะต้ อ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นเข้ามาในพื้นที่ขอให้มีการประสานงานกัน หากมีข่าวเรื่อง
การค้ามนุษย์
หน่วยงานที่ได้รับทราบข่าวควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าไปพิสูจน์ทราบในทันที
ไม่ควรปล่อยให้อยู่ในระยะเวลาหาข่าวเรื่อย ๆ โดยเฉพาะสถานบริการต่าง ๆ ต้องเข้าไปตรวจสอบ กวดขัน เพราะ
หลายพื้นที่หากไม่เข้าไปตรวจสอบก็จะมีปัญหา ฝ่ายพัฒนาสังคมฯ มักจะได้รับการแจ้งข้อมูลจากพี่น้องประชาชน
ขอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและดําเนินการทั้งตํารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
๖. เรื่องที่รัฐบาลเน้นย้ํามาคือเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องภัยต่าง ๆ ภัยแล้ง
ให้ ติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง เราก็ ดํ า เนิ น การอย่ า งเข้ ม ข้ น ต้ อ งขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นอี ก ครั้ ง และยั ง ยื น ยั น ว่ า จั ง หวั ด
นครราชสีมาจะต้องแก้ไขปัญหาการแจกจ่ายน้ําให้หมดสิ้นไปภายใน ๓ ปีข้างหน้า โดยใช้บัญชีหมู่บ้านที่แจกจ่ายน้ํามา
เป็นตัวตั้งในการดําเนินกิจกรรมเรื่องแหล่งน้ําของทุกหน่วยงาน ตอนนี้สํานักงาน ปภ. จังหวัด ศูนย์ ปภ. เขต ๕ ได้ปรับ
งบประมาณปี ๒๕๕๙ ที่จะมาในปี ๒๕๖๐ เพื่อจะไปลงในหมู่บ้านที่มีการแจกน้ําเป็นลําดับแรก ต่อไปจะมีการขอความ
ร่วมมือ กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ว่าแผนปี ๒๕๖๐ มีอะไรบ้าง ปรับบัญชีที่มีอยู่แล้วมาลงในพื้นที่ที่มี
การแจกจ่ายน้ําเป็นลําดับแรก หากงบประมาณเหลือจึงไปในพื้นที่อื่น ๆ จะให้ไม่มีการแจกจ่ายน้ําในอีก ๓ ปีข้างหน้า
ให้ได้ หากจังหวัดนครราชสีมาไม่มีปัญหาเรื่องน้ําจะส่งผลถึงเรื่องการลงทุนต่าง ๆ หากยังมีการแจกจ่ายน้ําก็ถือเป็น
ข้อบกพร่องที่ไม่มีการเร่งรัดติดตามดําเนินการ

๒๔
๗. เรื่องที่รัฐบาลสั่งการ เรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อาจสืบเนื่องจากภาวะฝนตก
น้ําท่วม ดินโคลนถล่ม ขอความกรุณาอําเภอที่อยู่โซนภูเขา อําเภอปากช่อง วังน้ําเขียว ครบุรี เสิงสาง ต้องแจ้งเตือนพี่
น้องประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่จะทวีความรุนแรง วันนี้เราแก้เป็นจุด ๆ พรุ่งนี้ก็จะมีน้ําท่วมเรื่อย ๆ เพราะมีการถมที่กัน
มาก แล้วไปถมทางระบายน้ํา ทางระบายน้ําไปอยู่ในที่เอกชนซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ วันนี้บ้านเมืองมีความเจริญชาวบ้านก็มี
การถมที่ เราขอให้วางท่อเขาก็ราดเทคอนกรีตแล้ว นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น การขออนุมัติก่อสร้าง ขอให้ดู
ด้วยว่าทางระบายน้ํามีการบริหารจัดการอย่างไร
นโยบายสําคัญของจังหวัด
๑. จะติดตามการสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจริญจากเมกะโปร
เจกต์ของรัฐบาล มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น วงแหวนเฟสสอง เรื่องน้ํา ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ก็กําลัง
ดําเนินการ เพราะฉะนั้นปัญหาที่จะตามมาคือเรื่องน้ําเสียไปลงที่ไหน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูด้วย เรื่อง
การจราจรจะทําอย่างไร เรื่องการสร้างถนนทางข้าม นี่คือเรื่องความเจริญจะมาพร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
๒. ปัญหาของพื้นที่ที่ต้องเข้าไปช่วยกันและมีข้อมูลอยู่ในมือ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องที่ดิน
ซึ่งมีจํานวนมาก เรื่องการบุกรุกที่ดิน เมื่อทางราชการให้ออกจากพื้นที่ปัญหาคือคนที่ถูกขับออกไปไม่มีที่ดินทํากิ น
ยากจน และเรื่องปัญหาที่ดินที่ไม่ถูกต้อง เป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังไปตรวจสอบ กรณีของวัด
ดั ง ก็ กํ า ลั ง ตรวจสอบอยู่ ซึ่ ง ได้ เ รี ย นรองผู้ อํา นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด นครราชสี มา แล้ วว่ า ให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางในการตรวจสอบข้อมูลที่ตรงกัน เพราะวันนี้หน่วยงานต่างคนไปตรวจสอบแล้วต่างคนต่างรายงาน สปก.ก็
รายงาน สํานักงานที่ดินก็รายงาน นิคมก็รายงาน แต่ไม่รู้ว่าข้อมูลตรงกนหรือไม่ จึงขอให้ทาง กอ.รมน.จังหวัด เป็นผู้ช่วย
รวบรวมข้อมูลให้ตรงกันด้วย
๓. เรื่องที่สื่อมวลชนสนใจ ขอให้ช่วยเร่งรัด ดําเนินการ เรื่ องร้องเรียนต่า ง ๆ ขอให้ช่วย
ติดตามการดํ าเนิน งานจากเจ้ าหน้า ที่ในสั งกั ดด้ วย ปัญ หาเรื่องความเดือดร้ อนของประชาชนที่ร้องเรี ยนมา เรื่อง
อุบัติเหตุ อุบัติภัยการจราจรที่เสียชีวิตจํานวนมาก ต้องร่วมมือช่วยกันว่าทําอย่างไรจะลดอุบัติเหตุลงได้ เรื่องรถซิ่ง ทาง
ตํารวจก็พยายามจะไปจับกุม แต่ค่อนข้างต้องใช้วิธีการที่ละเอียดรอบคอบเพราะมีจํานวนมากและเร็ว ไปตั้งด่านเอารถ
ไปขวางก็อาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมา จึงจับยาก พี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาทุกวัน จึงขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งดูดาย
พยายามช่วยกันวางแผนมาตลอด เป็นปัญหาไปตามต่างอําเภอ ตามจังหวัดต่าง ๆ ก็จะได้เชิญทางฝ่ายทหารมาร่วม
หารือกันด้วยเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่
๔. ปัญหาพื้นที่มอปลาย่าง ได้ให้แขวงการทางที่ ๒ ไปจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบข้างแล้ว มีการ
ประชุมต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่มีขั้นตอนของการออกแบบ การเคลียที่ดิน จึงฝากหน่วยที่เกี่ยวข้องด้วย
แขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการได้รับงบประมาณมาแล้วจํานวน ๘ ล้านบาท และในเดือน
กรกฎาคมจะมีการจัดหาตัวผู้รับจ้าง
ประธาน
๕. อยากให้เน้นการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใส มีการ
ร้องเรียนมากในเรื่องความโปร่งใส จึงต้องช่วยกันแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ประกาศให้ชัดเจน อย่าอ้ําอึ้ง และหมั่น
ตรวจสอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติตามระเบียบเรื่องก็มีเยอะอยู่แล้ว กรณีการคํานวณราคากลาง กรรมการ
คํานวณ ราคากลางมาแล้วแต่ผู้อนุมัติไม่รู้เรื่องอนุมัติไปตามหลักบริหาร แต่ไม่มีคนไปไล่ว่ามีการทําตามขั้นตอนมา
หรือไม่ เวลาเสนอบันทึกไมต่ํากว่า ๓-๔ หน้า การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้ดูละเอียดทุกครั้ง เมื่อมีการทักท้วง
ตรวจสอบว่ามีการดําเนินการไม่รอบคอบ ก็อยากจะเอาบันทึกมาอ้าง เมื่อเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่จะบอกว่าบันทึกหายบ้าง
เพิ่งย้ายมาบ้างไม่เห็นบันทึก แต่คนเซ็นต์ที่เป็นหลักฐานคือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นความรับผิดชอบ ในชั้นการตรวจสอบ
ดีแต่ไม่สามารถนําบันทึกส่งไปพร้อมกับหนังสือแจ้งอนุมัติ ท้ายสุดมาหาหลักฐานก็ไม่เจอแต่หลักฐานปรากฏอยู่ตรงคน
เซ็นต์ลงนาม ซึ่งก็ต้องรับผิดชอบกันทั้งหมด จึงขอแนะนําว่าต้องระมัดระวัง วิธีที่ดีคือใช้หลักการมีส่วนร่วม อยากให้
ประกาศให้มีคนมาช่วยกันตรวจ ช่วยกันออกความเห็นเยอะ ๆ ประกาศให้กว้างขวาง จะช่วยเราได้
๖. หลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นปัญหาว่าทําอย่างไรโครงการที่ไปก่อสร้างแล้วไม่มีการติดตาม
กิจกรรมต่อ เช่น บางทีคนที่เริ่มโครงการก่อสร้างมีเจตนาที่ดี การสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP เพื่อให้มีการนํา
สินค้ามาจําหน่ายแต่พอสร้างเสร็จก็โยกย้าย คนต่อมาก็ไม่เห็นความสําคัญจึงกลายเป็นสถานที่ร้าง เมื่อฝ่ายเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบว่าสร้างแล้วไม่คุ้มค่า จึงขอเสนอว่าคนที่อยู่ต่อมาแล้วไม่ใช้สถานที่นั้นให้คุ้มค่าคือคนที่ต้อง
รับผิดชอบ เพราะไม่ดําเนินกิจกรรมต่อ จึงขอฝากให้ช่วยดูกันด้วย
๗. การทํางาน พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ ซึ่งกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ หากไม่แล้วเสร็จต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ
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ไม่เช่นนั้นจะถือว่าทําผิด จึงอยากให้ทํางานด้วยความถูกต้อง เพื่อความสบายใจและไม่มีปัญหาจะได้มีความสุขในการ
ทํางานด้วยกัน
๘. ขอขอบคุณทุกท่านที่ทํางานด้วยความขยันขันแข็ง ด้วยความเหน็ดเหนื่อย ขอบคุณทุก
ภาคส่วนในการสนับสนุนการทํางานของจังหวัดด้วยดี เราอยู่จังหวัดใหญ่ก็ต้องทํางานหนักและทุ่มเทมากกว่าคนอื่นจึง
จะประสบผลสําเร็จ และหวังว่าจะช่วยกันทุ่มเททํางานเพื่อพี่น้องประชาชนกันต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงกําหนดจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เป็นการส่วนพระองค์
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จ
มาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดถนนนางคลาน ตําบลเทพาลัย อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้วันสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดงาน
วันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจัดให้วางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
เป็นต้นไป การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีกําหนด
เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและประทับแรม ณ พระตําหนักทิพย์พิมาน ในวันพุธที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นการส่วนพระองค์ จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ แ ต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการทั้ ง ส่ ว นภู มิ ภ าคและ
ส่ ว นกลาง ประจํ า ณ กองอํ า นวยการร่ ว มถวายความปลอดภั ย เพื่ อ ประสานงานกั บ กองงานในพระองค์ และ
ประสานงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์และพระกรณียกิจในแต่ละวันให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบทันทีหากเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วน
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมา
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดถนนนางคลาน ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๙ โดยเครื่องบินที่นั่งมายังสนามบินกองบิน ๑ และประทับรถยนต์ที่นั่งไปยังวัดนางคลาน

๒๖
จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมรับส่งเสด็จ ในวันพุธที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามบินกองบิน ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. การแต่งกาย ชุดปกติขาวพร้อมหมวก
ประธาน : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปต่างประเทศและเมื่อเสด็จ
กลับมา พอลงเครื่องก็จะเสด็จมาประทับที่พระตําหนักทิพย์พิมาน พระองค์ท่านตรัสว่าบ้านที่นี่เป็นบ้านของพระองค์
ท่าน เป็นบ้านที่มาอยู่แล้วมีความสุข เนื่องจากวันประสูติของพระองค์ท่านคือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยในวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ พลโท วิชัย แชจอหอ จะนําผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตํารวจ จาก ๖
จังหวัดในภาคอีสานที่มีพระตําหนักเคยเสด็จประทับเข้าถวายพระพร และหลังจากนั้นวันที่พระองค์ท่านพระราชทาน
เลี้ยงจะทูลขอพระราชทานนําหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมาไปถวายพระพร เมื่อครั้ง
ที่ พ ระองค์ เ สด็ จ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ได้ พ ระราชทานเสื้ อ กั น ฝนจํ า นวน ๑๐ ตั ว โดยมี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนคราชสีมา ซึ่งเป็นเวรประจําที่กองอํานวยการร่วมในวันนั้นพอดีเป็นผู้
รับมา จึงมอบให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรฯ ไป ๑ ตัว และเมื่อมาดูรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่เวรก็มี
จํานวนเกิน ๑๐ ท่าน หากมอบเสื้อพระราชทานคงไม่พอ จึงจะนําเสื้ออีก ๙ ตัวที่เหลือไปไว้ที่กองอํานวยการ หากฝน
ตกก็ให้หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่เวรนําไปใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวจังหวัดนคราชสีมาที่พระองค์ท่านเสด็จมา
ประทับเป็นขวัญกําลังใจ และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ไปอยู่เวรที่กองอํานวยการร่วม ขอบคุณนายอําเภอที่
จัดสินค้า OTOP ไปถวาย พระองค์ท่านตรัสว่ามีแต่ของดี ๆ ทั้งนั้น และพระองค์ท่านทรงโปรด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในภาพรวม จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๓๐๐.๔๖ ล้านบาท ณ วันที่
๒๔ มิ ถุน ายน ๒๕๕๙ มี การเบิ กจ่ า ยไปแล้ ว ๒๕,๑๖๗.๑๗๓ คิ ดเป็ น ร้ อยละ ๘๐.๔๑ (เป้ า หมาย ณ ไตรมาสที่ ๓
สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ในภาพรวมอยู่ที่ ๗๓) รายจ่ายลงทุน ๑๐,๕๙๓.๘๐๑ เบิกจ่าย ๗,๒๔๕.๘๕๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๐ (เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๑) สําหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาได้งดการ
ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเนื่องจากการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมาย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
ภาพรวมได้รับงบประมาณ ๒๙๔.๒๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๔.๒๕๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๘๒ (เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๓) รายจ่ายลงทุน ๒๒๘.๖๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว ๑๔๕.๒๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๔ (เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๑)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ภาพรวมได้รับงบประมาณ ๓๖๑.๓๗๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๔๖.๔๒๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๘.๑๙ (ในภาพรวมยังไม่บรรลุเป้าหมาย) รายจ่ายลงทุน ๒๗๖.๖๔๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙๙.๕๑๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๒
สําหรับงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ณ ขณะนี้ รายจ่ายลงทุนถือว่า
บรรลุเป้าหมาย
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงิน กันไว้เบิ กเหลื่อมปีรวม ๖,๒๗๑.๘๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ าย ๔,๙๐๗.๖๗๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๕
ผลการเบิกจ่ายโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ล้านบาท) ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๙.๖๙๙

๒๗
เรื่องราคากลาง ทางกรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบและจะมีการจัดอบรมให้โดย
ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจะมีการจัดอบรมในวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นการคํานวณราคากลาง
การก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาระบบขึ้นมาจะทําให้การคํานวณมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากขึ้น และจะมี
ความโปร่งใสมากขึ้น
- ตามนโยบายรัฐบาลจึงก็ได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑
ตุลาคม ก็สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จากนั้นก็มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าจากงบลงทุนของเราตอน
นั้นได้ประมาณ ๑๐,๘๐๐ ล้านบาท ตอนนี้ได้ ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท แสดงว่ามีการเรียกเงินคืนในกรณีก่อหนี้ผูกพันไม่ได้
เมื่อยอดลดลงเปอร์เซ็นต์ก็สูงขึ้น ประกอบกับเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ขอให้อย่านิ่งนอนใจและขอให้เร่งเบิกจ่ายต่อไป
ประธาน : ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายทําให้ยอดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ประชุม : รับทราบ

-

๔.๑.๓ - สรุปรายงานความก้าวหน้าข้อมูลแผนงานโครงการและคําของบประมาณ
โครงการก่อสร้างระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในจังหวัด
นครราชสีมา
- การป้องกันรักษาความปลอดภัยในประเทศ
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
- โครงการบริหารจัดการน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมาและการประปาส่วน
ภูมิภาค ซึ่งเดิมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประชุมกําหนดแผนบริหารจัดการน้ําของระบบประปา ซึ่งบางแห่ง
ขาดแคลนในช่ วงฤดูแล้ง เพื่ อเป็นการแก้ไขปัญหาถาวร ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ทําหนังสือเสนอโครงการไปยั ง
การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้รับการตอบรับมา จํานวน ๑๑
โครงการ ใน ๖ สาขา งบประมาณ ๔๕๗ ล้านบาทเศษ เป็นงบประมาณในปี ๒๕๖๐ และอาจจะเป็นงบประมาณในปี
๒๕๖๑ โดยได้เชิญทางการประปาส่วนภูมิภาค มานําเสนอในที่ประชุม
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ : โครงการสําหรับสาขานครราชสีมา ทั้ง ๔
โครงการ โครงการแรกคือวางท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําของเทศบาล กําลังดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสม ทางด้านงบประมาณยังไม่ได้ส่งเข้าไปดําเนินการขอ ส่วนงบประมาณที่ ๒ ท่อส่งน้ํา ๕๐๐ มิลลิเมตร จากอ่าง
เก็บน้ําบ้านบุใหญ่ กําลังศึกษาความเหมาะสมเช่นเดียวกันและยังไม่ได้ดําเนินการของบ โครงการแหล่งน้ําดิบบึงพุดซา
มีการเจรจากับทางเทศบาลตําบลพุดซาเพื่อขอรับโอน แต่ยังไม่ได้ดําเนินการทําประชาคม โครงการจัดสรรเพิ่มเติมในปี
๒๕๕๙ ได้งบประมาณแล้ว จะมีการปรับปรุงวางระบบผลิตน้ําเพิ่มเติมที่การประปาสาขานครราชสีมา ที่อําเภอโชคชัย
เพื่ อส่ ง น้ํ า ไปรองรั บให้ กับพื้ น ที่ ในเขตอุ ต สาหกรรมสุ รนารี ตํ า บลหนองบั วศาลา และตํ า บลหั วทะเล อํ า เภอเมื อ ง
นครราชสีมา ซึ่งจะมีการดําเนินการก่อสร้างได้ภายในปี ๒๕๕๙ นี้
ประธาน : จะนําน้ํามาจากที่ไหน
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ : ที่อําเภอโชคชัย ปีนี้มีโครงการวางท่อน้ําดิบจาก
สระเก็บน้ําที่อําเภอปักธงชัยมาลงสระเก็บน้ําที่อําเภอโชคชัย จะรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิง และปัจจุบันกําลัง
ดําเนินการขุดสระน้ําดิบที่ท่าช้างเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๕๙ นี้ ซึ่งสามารถเก็บน้ําดิบเพิ่มเติมได้
ประธาน : ขอให้ช่วยเน้นสาขานี้ด้วย เนื่องจากมีความจําเป็นจริง ๆ เพราะมีชุมชนเมืองจํานวนมาก
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ : การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค สาขาด่ า นขุ น ทด
ขุดลอกอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนบน อยู่ในขั้นตอนเสนอจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิมาย จํานวน ๒ โครงการ ก่อสร้างโรงสูบน้ําและวางท่อน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําลําฉมวกถึงการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิมาย อยู่ในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ําประจําปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกัน

๒๘
โครงการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง จํานวน ๒ โครงการ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลที่สถานีผลิตน้ําราชประชา จํานวน ๓ บ่อ และที่สถานีผลิตน้ําขนงพระ จํานวน ๒ บ่อ ได้งบประมาณจัดสรรแล้ว
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลงนาม MOU กับหน่วยทหารพัฒนาฯ คาดว่าจะดําเนินการขุดเจาะได้ทันภายในเดือนกันยายน
๒๕๕๙ นี้ โครงการขุ ด สระพั ก น้ํ า ดิ บ ความจุ ๓ แสน ลบ.ม. ที่ หน่ ว ยบริ ก ารขนงพระ อยู่ ใ นขั้ น ตอนขอจั ด สรร
งบประมาณปี ๒๕๖๐
โครงการสาขาครบุรี จํานวน ๑ โครงการ จัดสรรที่ดิน ขุดสระ พักน้ําดิบ ความจุ ๓๐๐,๐๐๐
ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนกําลังศึกษาความเหมาะสม
โครงการสาขาชุมพวง จัดหาที่ดินและขุดสระพักน้ําดิบ อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ประธาน : อยากให้ทางการประปาช่วยเรียงลําดับความสําคัญปัญหาขาดแคลนและเกิดผลกระทบกับชาวบ้านมาก คือ
๑. สาขานครราชสีมา ๒. สาขาพิมาย หน่วยบริการที่อําเภอคง ๓. สาขาปากช่อง ขอให้ช่วยดูให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาด้วย เพราะถึงปีก็ต้องคอยมากังวลว่าน้ําจะพอใช้หรือไม่
การป้องกันรักษาความปลอดภัยในประเทศ
- กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ว่า จากเหตุ การณ์อาคารที่พักอาศัยหรือที่ พักแรมถล่มจากปั ญหา
โครงสร้างหรือพังยุบตัวด้วยเหตุต่าง ๆ หรือความเสียหายกรณีอัคคีภัย แต่ไม่มีช่องทางหนีไฟหรืออุปกรณ์ดับเพลิง และ
อุบัติเหตุจากยานพาหนะทางถนนหรือเรือโดยสาร รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุในเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ไว้บริการนักท่องเที่ยว
จํานวนหลายครั้งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมทั้งทรัพย์สินเสียหาย จึงให้จังหวัด
กําชับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบดําเนินการดังนี้
๑. เน้นย้ํากับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ขอให้ดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวไป
สร้างเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ จากผู้ยื่นคําร้องขออนุญาตทุกกรณี
๒. กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างแล้วหรือมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นที่ก่อนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอัยการ
จังหวัด เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้
กําหนดการประชุมเพื่อดําเนินการตรวจสอบอาคารเป็นระยะ ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะดําเนินการตรวจสอบ
จากหน่วยงานต่าง ๆ
๓. ให้ จังหวั ดตรวจสอบและกํ าชั บผู้ประกอบการที่ เ กี่ย วข้องดํา เนิน การเคร่ ง ครั ด ในเรื่องที่
จะต้ องได้ รับอนุ ญาตจากผู้ มีอํา นาจให้ ถู กต้ อง โดยเฉพาะพิ จารณาในเรื่ องความแข็ งแรงทนทานของสิ่ง ปลู กสร้ า ง
โดยเฉพาะกระเช้าไฟฟ้า เครื่องเล่นของสถานบริการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ํากรณีเครื่องเล่น
ตามตลาดนัด ซึ่งมีเครื่องเล่นขนาดสูง
๔. ให้จังหวัดซักซ้อมแผนการดูแลรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัย และการช่วยชีวิต
- จังหวัดนครราชสีมากําหนดซ้อมแผนการดับเพลิงอาคารสูงประมาณ ๒๐ – ๓๐ แห่ง ที่มี
ความสูงกว่า ๑๐ ชั้น เรามีเครื่องดับเพลิงที่มีศักยภาพสูงสุดของศูนย์ ปภ. เขต ๕ สําหรับ ๑๑ ชั้น จํานวน ๑ คัน ของ
หน่วยทหารสําหรับ ๘ ชั้น จํานวน ๑ คัน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้ดําเนินการซ้อมในเดือนกรกฎาคม
โดยจะซ้อมการพิจารณาขั้นตอนการดับเพลิงอาคารสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมอาคารที่มีความเสี่ยง และในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางส่วนกลางจะมีการซ้อมระดับประเทศ ซ้อมตึกถล่มที่จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาในการซ้อม
ประมาณ ๗ – ๑๐ วัน เหมือนเกิดเหตุการณ์จริง
๕. ขอให้จังหวัดกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย จัดเวรยามและระบบการ
ติดต่อสื่อสารให้สามารถดูแลรักษาความปลอดภัย ช่วยชีวิตหรือกู้ภัยในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดราชการเพื่อให้สามารถ
ติดต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วทันท่วงที
๖.การดํ า เนิ นการอื่ น ๆ ให้ ดํ าเนิน การตามข้ อสั่ง การและแจ้ง เวีย นของกรมโยธาธิ การและ
ผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๙
ประธาน : ไฟไหม้อาคารสูงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เพราะจังหวัดนครราชสีมามีอาคารสูง ๑๒ ชั้น กว่า ๑๐ แห่ง
ในเมืองเป็นโรงพยาบาลกับสถานศึกษา แต่รถดับเพลิงที่เราสํารวจสามารถดับเพลิงได้เพียง ๑๑ ชั้น และ ๘ ชั้น จึงจะมี
การซ้อมบนโต๊ะ ไล่ทีละคนว่าเมื่อเกิดเหตุจะดําเนินการอย่างไร
: หน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแลเครื่องเล่นตามตลาดนัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : เครื่องเล่นตามตลาดนัดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะต้องออกตรวจตรา ในส่วนของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจ
ประธาน : ตลาดนัดมีจํานวนมาก ท้องถิ่นจังหวัดจะต้องมีหนังสือเน้นย้ําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออกตรวจ
เครื่องเล่นตามตลาดนัดทุกครั้งที่มีตลาด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : ปัจจุบนั เขตพื้นที่ที่ประกาศภัยแล้งจาก ๑๑ อําเภอ จะเหลือเพียง
๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอพระทองคํา และอําเภอบัวใหญ่ ได้ประสานกับสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ว่าทั้ง ๓ อําเภอที่เหลือ ในวันพรุ่งนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ในส่วนของสถานการณ์อ่างเก็บน้ําต่าง ๆ ภาพรวมของจังหวัด น้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความจุทั้งสิ้น ๑,๒๑๖ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ําเหลือเพียง ๑๙๗ ล้าน ลบ.ม. เนื่องจาก
ประสบภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา สภาพน้ําปีที่แล้วจะมีน้ํา ๓๗๔ ล้าน ลบ.ม. โดยขณะนี้ฝนได้เริ่มตกในพื้นที่ต่าง ๆ แต่จาก
การติ ด ตามสถานการณ์อ่างต่ าง ๆ น้ํา ยัง ไม่เ ข้า อ่ าง และเข้ าในปริ มาณเล็ กน้ อย และเขื่ อนต่า ง ๆ ยั ง ต้องใช้ น้ํา อยู่
ตลอดเวลา น้ําเข้าและน้ําออกยังไม่สมดุลกัน ปัจจุบันน้ําในอ่างเก็บน้ําทั้งหมด ๒๗ อ่าง มีอ่างที่มีปริมาณน้ําน้อยกว่า
๓๐% ถึง ๑๘ อ่าง มีน้ําขนาด ๓๑ - ๕๐% จํานวน ๓ อ่าง มีน้ํา ๕๑ - ๘๐% จํานวน ๖ อ่าง
สภาพน้ําไหล ขณะนี้เริ่มมีฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนลําตะคองบ้าง บริเวณใต้อ่าง
ลําตะคองมีน้ําไหลมากขึ้น แต่ฝนส่วนใหญ่จะตกท้ายอ่างลําตะคอง สภาวะน้ําไหลจะมีอยู่ที่ลําน้ํามูล อําเภอปักธงชัย
ในส่วนนี้ โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมาก็จะดําเนินการตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ําอย่างสม่ําเสมอและ
รายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ในส่วนของอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร ได้เริ่มทําความเข้าใจกับประชาชนเมื่อวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ครบทั้งหมด ๑๓ ตําบล และไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเตรียมรับเรื่องประชามติและคาดว่างบประมาณชุดแรกจะเข้าในเร็ว ๆ นี้
เรามีการเตรียมความพร้อมในส่วนของภาคประชาชนกับพื้นที่เพื่อจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง
ประธาน :
ประชาชน เมื่อชลประทานได้งบประมาณมาก็จะดําเนินการไปพร้อมกันทั้ง ๑๒๒ กิโลเมตร ฝากนายอําเภอโนนไทย
นายอําเภอโนนสูง ได้สดับตรับฟังทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ โครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) : จากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและความ
แห้งแล้งในภาวะขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ํา ซี่งมี
แนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุแต่เหตุที่สําคัญคือการบุกรุกทําลายป่าไม้บริเวณ
ต้นน้ําลําธาร และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม เป็นเหตุทําให้ระบบนิเวศน์ของต้นน้ําเสื่อมโทรม จึงมีความ
จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ําลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
วิธีการหนึ่งที่จะดําเนินการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ต้นน้ํา คือวิธีสร้างฝายเพื่อ
ชะลอน้ํา ซึ่งการสร้างฝายเป็นไปตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟู
ป่าไม้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักทรงตระหนักถึงความสําคัญของการอยู่รอดของป่าไม้ คือน้ํา ตัว

๓๐
แปรที่สําคัญคือ การสร้างฝายกักน้ํา หรือ Check Dam หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น โดยให้ฝายกักเก็บน้ําไว้และชะลอ
การไหลของน้ํา ลดการพังทลายของดิน ลดการไหลของตะกอนลงไปสู่ลําน้ําด้านล่าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพัน ธุ์พืช ได้จัด ทําโครงการฝายประชารัฐ เพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายสร้างฝายประชารัฐในพื้นที่
ต้นน้ําลําธารทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ําทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือ จะ
ดําเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามี
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จํานวน ๔ แห่ง สังกัด สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า และเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง อยู่ในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ ปราจีนบุรี คือ ทับลาน และเขาใหญ่ ซึ่งจะมีโครงการ
ดําเนินการสร้างฝายประชารัฐขึ้น ซึ่งการสร้างฝายประชารัฐของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เน้นการ
ดําเนินการโดยใช้วัสดุในพื้นที่ป่าเป็นหลัก
งบประมาณในการสร้างฝายประชารัฐครั้งนี้ ทางรัฐบาลเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมจึงไม่มี
งบประมาณให้ทางกรมอุทยานฯ มาใช้ดํ าเนิ นการ ดัง นั้น จึง ต้ องรณรงค์ และประชาสั มพัน ธ์เ พื่อให้ทุกภาคส่ วนทั้ ง
ประชาชน ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ร่วมกัน โดยใช้กําลังแรงงานและวัสดุในพื้นที่เท่าที่หาได้ หากหาไม่ได้จริง ๆ ก็จําเป็นต้องมีการซื้อจากข้างนอก แต่ทั้งนี้
ไม่มีงบประมาณให้ ซึ่งทางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ ได้ทําการประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนทุกส่วนราชการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างฝายประชารัฐ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ซึ่งจะอํานวยประโยชน์ในการดึงฝนมาช่วย
ตกเหนืออ่ า งเก็ บน้ํ า เพื่ อลดปั ญ หาการขาดแคลนน้ํ า ของจั ง หวั ด นครราชสีมา โครงการในจั งหวั ด นครราชสี มาจะ
ดําเนินการที่เขาภูหลวง และเขาแผงม้า หากส่วนราชการใดจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เขตห้ามล่า
ทั้ง ๒ แห่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้อํานวยสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : ช่วงที่ผ่านมาหลายอําเภอในจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกหนักมาก
เกิ ด จากหย่ อมความกดอากาศต่ํ า อํ า เภอลํ า ทะเมนชั ย ๑๘๐ มิ ล ลิ เ มตร อํ า เภอแก้ ง สนามนาง ๑๒๐ มิ ลลิ เ มตร
อําเภอเมืองยาง ๑๑๓ มิลลิเมตร อําเภอพระทองคํา ๑๑๘ มิลลิเมตร
เดือนกรกฎาคมอยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือนร่องความกดอากาศ
ต่ําจะพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าว
ไทยส่วนมากจะมีกําลังอ่อน ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และคาดว่า
ประมาณครึ่งหลังของเดือนร่องความกดอากาศต่ําจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย และมรสุ มตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่พั ด ปกคลุ มทะเลอั น ดามั น ประเทศไทยและอ่ า วไทยจะมี กํ า ลั ง แรงขึ้ น
ลักษณะดังกล่าวทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย กับจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน
จะเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประมาณ ๒ สัปดาห์ และช่วง
หลังของเดือนจะเริ่มมีฝนเข้ามา ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกประมาณ ๑๒ – ๑๕ วัน ปริมาณฝนอยู่ที่ ๑๐๐ ถึง ๑๔๐
มิลลิเมตร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ การปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดกําหนดออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ดังนี้

๓๑
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมนพดลอุปถัมย์ หมู่ ๑ ตําบลโนนอุดม อําเภอ
เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย หมู่ ๑ ตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชน
ประธาน : ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ไปร่วมกิจกรรมในเดือนที่ผ่านมา และขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่ยังไม่
เคยไป ได้ออกไปเยี่ยมประชาชน ไปดูสภาพพื้นที่สภาพปัญหาอุปสรรคการทํามาหากินของชาวบ้าน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
ไม่มี๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ ประชาสัมพันธ์การจัดจําหน่ายสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ :
หอสมุดเบญญาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามและเสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พระองค์ท่านทรงมีพระประสงค์ให้หอสมุดเบญญาลัย เป็นแหล่งผลิตและบริการ
หนังสือเบรลล์ หนังสือเสียงและสื่อสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้พิการทางสายตามทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑,๐๐๐ คน และมีแผนงานที่จะขยายการ
บริการให้ครอบคุลมคนตาบอดที่มีกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ
การดํ า เนิ น งานของหอสมุ ด เบญญาลั ย ฯ ยั ง ประสบปั ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากรและ
งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อคนพิการที่ให้บริการแก่สมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น ดังนั้น หอสมุดเบญญาลัยฯ จึงได้จัดทําโครงการสายรัดข้อมืออักษรเบรลล์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั กดี แ ละสํ า นึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้พิการ และเพื่อนํารายได้มาพัฒนาการผลิตและบริการสื่อ
ให้ครอบคลุมผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ
จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการในจัง หวัดนครราชสีมาร่วมสนับสนุนสายรัดข้อมื อ
ตามแต่จะเห็นสมควร ราคาเส้นละ ๙๙ บาท โดยเงิน ๙๙ บาท จะช่วยให้คนตาบอดทั่วประเทศมีโอกาสได้อ่านหนังสือ
ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาชีวิตของคนตาบอดได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา วัดป่าสาละวัน เพื่อ
สมทบทุนการก่อสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมาองค์ใหญ่และพุทธอุทยาน
จังหวัดนครราชสีมา
พลตรี ชินกาจ รัตนจิตติ : ในฐานะกรรมการวัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าคุณพระวินัยโมลี รองเจ้าคณะจังหวัด
นครราชสีมา (ธ) ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวัน โดยทางวัดป่าสาละวันจะมีการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
แต่ยังขาดปัจจัย ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ทางคณะกรรมการและคณะศิษยานุศิษย์ ได้มีการประชุมหารือและ
ได้มีมติจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเคยจัดสร้างพระชัยเมืองมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอและพี่น้องประชาชนยังคงต้องการจะเช่าบูชา ท่านเจ้าคุณพระวินัยโมลี จึงได้ปรึกษากับทางพระเถระผู้ใหญ่

๓๒
และกรรมการ จึงได้มีมติให้จัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา โดยได้มีพิธีเททองไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย เป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาส มี พระธรรมโสภณ
เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะนี้ได้ดําเนินการหล่อพระเสร็จแล้วตามจํานวน มีพระชัยเมือง
นครราชสีมา ขนาด ๙ นิ้ว บู ชาองค์ ละ ๕,๐๐๐ บาท ขนาด ๕ นิ้ ว บู ชาองค์ ละ ๒,๕๐๐ บาท และมีพระชัยเมือง
นครราชสีมา ขนาด ๓ นิ้ว ขนาด ๒ นิ้ว มีเนื้อเงิน เนื้อทองคํา เนื้อนวโลหะ
จึงขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะบูชาพระชัยเมืองนครราชสีมา สามารถสั่งจองได้ที่วัดป่าสาละ
วันแห่งเดียว เพื่อเป็นการควบคุมและสร้างจํานวนจํากัด ความแตกต่างจากรุ่นที่ ๑ คือ จะเขียนข้างหน้าว่า “พระชัย
เมืองนครราชสีมา วัดป่าสาละวัน” และมีการควบคุมหมายเลขด้านหลังองค์พระ และในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จะมีพิธีพุทธาภิเษก โดยท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ พลโท วิชัย แชจอหอ เป็นประธานพิธี และขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงาน
เรื่องการอัญเชิญองค์จริงมาด้วย ซึ่งชาวจังหวัดนครราชสีมาจะได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะพระชัยเมืององค์จริงอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา :
- ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทางตํารวจ ทหาร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญประชามติและประชาชนครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงนี้ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน ๒ ชุด
ชุดที่ ๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่ง
คณะกรรมการชุดนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ มีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้การดําเนินงาน
ออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิเป็นจํานวนมาก
ชุดที่ ๒ คณะกรรมการการออกเสียงประชามติของจังหวัด มี ๕ ท่าน ด้วยกัน คือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน) เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นายพิเชษฐ์
อาจฤทธิรงค์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ นายสุประณีต ยศกาล ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. และพันตํารวจเอก วิวัฒน์ สีลาเขตต์
รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ได้ มีการประชุ มแต่ ง ตั้ ง อนุ กรรมการออกเสี ย งประจํ า อํ า เภอเรี ย บร้ อยแล้ ว จะมี การ
ประชุมอบรมกรรมการออกเสียงจังหวัดที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หลังจาก
นั้นจะมีการจัดประชุมอําเภอและเจ้าหน้าที่การเงิน คาดว่าจะเป็นวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะได้มีหนังสือนําเรียน
นายอําเภอให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
เรื่ อ งการประชาสั มพั น ธ์ ได้ มี การจั ด ทํ า แผ่ น พั บ แผ่ น ปลิ วต่ า ง ๆ จํ า นวนมาก เพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งส่วนของอําเภอ วิทยากร ครู ก ครู ข และทาง อสม. ที่จะไปเป็นแกนนําการประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ จะเริ่มสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จะมีกิจกรรมการเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ
ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่อง
๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยจะเชิญบุคคลต่าง ๆ มาให้ความรู้
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน) :
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. เรียนเชิญทุกส่วนราชการร่วมเดินรณรงค์ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะรวมพลเดินไปยัง

๓๓
ลานย่าโม เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยทุกอําเภอจะดําเนินการ
พร้อมกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ - โครงการสํานักงานปลอดโฟม
- การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา :
- ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันปลูกป่าเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตาม
โครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว ท้องที่บ้าน
คําไฮ หมู่ ๑๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และจากการออกไปตรวจติดตามปรากฏอัตราการ
รอดตายของต้นไม้ร้อยละ ๙๕ และการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่ป่าภู
หลวง ท้องที่บ้านหนองกก ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย ปรากฏอัตราการรอดตายของต้นไม้ร้อยละ ๙๐ โดยจะนํา
ภาพมาให้ที่ประชุมได้รับชมในการประชุมเดือนถัดไป
- ด้ ว ยรั ฐ บาลได้กํ า หนดปัญ หาเรื่ อ งการจัด การขยะเป็ น ปั ญ หาที่ มีค วามสํ า คัญ เป็ น
อันดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อให้นํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด อาศัยหลัก ๓ R ในการบริหาร
จัดการขยะ คือ Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ํา และ Ricicle การนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งขยะในปัจจุบันก่อให้เกิด
ปัญหามากมาย จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการตาม Road map ขยะมูลฝอย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม หรือขยะมูลฝอยที่มีอยู่เดิม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม หรือขยะมูลฝอยใหม่
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ วางระเบี ย บมาตรการการบริ หารจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อันตราย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
สถานการณ์ขยะในจังหวัดนครราชสีมา ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวันประมาณ
๒,๒๖๔ ตัน/วัน เรามีการจัดการแบบถูกหลักวิชาการเพียงร้อยละ ๑๙.๒๑ เท่านั้น ซึ่งการจัดการขยะสะสมทั้งหมด
๗๖๐,๐๐๐ ตันเศษ มีการจัดการ ๒๓๐,๐๐๐ ตัน เหลือขยะสะสมประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ ตันเศษ ซึ่งขยะเก่านี้จะต้อง
แก้ไขจัดการให้หมดไป แต่เนื่องจากปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องขยะเก่า ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นําคณะไป
หารือเรื่องการจัดการขยะกับทาง TPI โดยมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ไปร่วมด้วย
โดยสรุป บริษัท TPI สามารถจะรับขยะจากโคราชได้วันละ ๒,๐๐๐ ตัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้
มอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะดําเนินการกับปัญหาขยะที่จะจัดการขยะเก่าวันละ ๒,๐๐๐ ตันส่งให้ TPI ได้อย่างไร
โดยจะประชุมในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย ผู้ตรวจราชการฯ อัจจิมา จันทรสุวานิชย์ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะ
แก้ไขปัญหาขยะได้อีกส่วนหนึ่งต่อไป
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งศูนย์ขยะ ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์อําเภอเมือง ศูนย์บัวใหญ่ และศูนย์ปากช่อง ซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่และจะดําเนินการ
แก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวางระเบียบ ต้องอาศัยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ
ออกระเบียบข้อบังคับให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๔
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวินัย เรามีแนวทางที่จะสร้างพื้นที่แต่ละอําเภอ มีพื้นที่
ต้นแบบในการเรียนรู้จัดการขยะมูลฝอยให้มีทุกอําเภอ ซึ่งจะได้ดําเนินการต่อไป
โครงการสํานักงานปลอดโฟม
โฟม เป็นปัญหาขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นขยะที่กําจัดได้ยาก
คนไทยใช้ โฟมอย่ างน้อยวัน ละ ๑ ชิ้น เป็น ภัยร้ ายและก่ อให้ เกิ ดปั ญหาสุข ภาพในการบรรจุอาหารบริโภคซึ่ งมี สาร
อันตรายแตกตัวออกมาทําลายกระดูก ทําลายตับและไต รวมทั้งเป็นสารก่อมะเร็ง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มคลิกออฟโครงการสํานักงานปลอดโฟม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรในสํานักงานฯ ให้กําหนดกฎเกณฑ์มาตรการลดการใช้ภาชนะโฟม
บรรจุ อาหารเข้ า มาในสํ า นั กงาน ให้ ใช้ ภาชนะที่ ใช้ ซ้ํา ได้แ ละเป็ น มิ ต รกับสิ่ ง แวดล้ อมในกิ จกรรมต่ า ง ๆ ลดการนํ า
ถุงพลาสติกเข้ามาในสํานักงาน นําของเสีย ขยะ ที่อยู่ในสํานักงานออกไปจัดการอย่างถูกต้อง จากการประเมินผล
เริ่มประมาณ ๑ เดือนเศษ สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ โดยสามารถลดการนําถุงพลาสติกและโฟมเข้ามาในสํานักงาน
สามารถลดขยะได้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสํานักงานปลอดโฟม สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ยินดีที่จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้ให้วิทยากรบรรยายหรือ
ด้านอื่น ๆ
ประธาน : หากเราจะดําเนินการก็ต้องเป็นดีเดย์ เช่น วันใดวันหนึ่งของจังหวัดปลอดโฟม ไม่มีการใช้โฟม มีการขอ
ความร่วมมือไปยังห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เพื่อให้เกิดเป็นกระแส เช่น ข้าราชการไม่ไปซื้อข้าวกล่องที่บรรจุโฟมมา
รับประทาน ร้านค้าก็มีการบรรจุอาหารด้วยใบตอง หรือใบบัว เช่น กําหนดให้วันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ เป็นวันณรงค์โดย
ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และขอความร่วมมือทั้งจังหวัดให้ช่วยกันดําเนินการ ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา : ถือเป็นวาระของจังหวัดเป็น
นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กําหนดทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ปฏิเสธการใช้โฟม
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา : เทศบาลนครนครราชสีมาได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคของมูล
ฝอยติดเชื้อ เริ่มจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเวลา ๑๖ ปี ก่อนที่กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย มาบังคับใช้ให้กับเทศบาลและสถานบริการสาธารณสุข ต้องดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล การคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกําเนิด แยกขยะมูลฝอยติดเชื้อเป็น
๒ ชนิด คือ วัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม มูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม เช่น สําลี ทิชชู ที่ซับเลือดต่าง ๆ บรรจุในถุงสีแดงและมัด
ปากถุงด้วยเชิก มูลฝอยติดเชื้อมีคม เช่น เข็มฉีดยา มีผ่าตัด จะใส่กล่องหรือวัสดุกันทะลุฉีกขาด ภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ ถุงสีแดงและกล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อ อาจใช้งานเพียงครั้งเดียวและทําลายพร้อมกับการจัดการขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ
การเก็บขนขยะมูลฝอย จะชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ สถานบริการสาธารณสุขทุก
ครั้ง และออกใบกํากับการขนส่งให้กับสถานบริการสาธารณสุข ใช้รถควบคุมอุณหภูมิขนาด ๖ ลบ.ม. เก็บขนขยะมูล
ฝอยติด เชื้ อ รวบรวมขยะมู ลฝอยติด เชื้อพักรอที่ห้องพักรวมมู ลฝอยติด เชื้ อ สํ าหรับการจั ดการขยะมู ลฝอยติด เชื้ อ
เทศบาลนครได้จ้างเอกชนเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อในเตาเผาที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๒ ครั้ง/ปี
รายงานผลการตรวจมลพิษ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชน เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การ
ให้บริการขยะมูลฝอยมีสถานบริการรวมทั้งหมดที่ใช้บริการกับเรา ๒๕๒ แห่ง น้ําหนักมูลฝอยขยะติดเชื้อ ๒ ตัน/วัน
เจ้ า หน้ า ที่ ผ่า นการอบรม ให้บริ การ ๖ วั น /สัปดาห์ หยุ ดเฉพาะวั น จัน ทร์ เก็ บเงิ น ทุ กสิ้ น เดือน ๑๕ บาท/กิ โลกรั ม
ผู้ประกอบการพึงพอใจจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร้อยละ ๙๓.๔ ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก
กระทรวงสาธารณสุข

๓๕
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๖

ผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้านระบบการจัดการขยะเป็นพลังงานแบบครบวงจร
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มาดูผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีดําริว่า ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกิจกรรมที่มีผลงานเป็นรูปธรรม
มีการขยายผลและมีการนําร่องใน ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา จึงให้นําเรื่องนี้ทําเป็นคลิป
วี ดี โอ สั้ น ๆ เพื่ อนํ า เสนอที่ ประชุ มคณะรั ฐ มนตรี ในโอกาสนี้ เ พื่ อเป็ น การประชาสั มพั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ผลการ
ดําเนินงานจึงให้ ดร.ทิพย์สุภินทร์ หินซุย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ให้ข้อมูล
ดร.ทิพย์สุภินทร์ หินซุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : ความก้าวหน้าการจัดการขยะแบบครบวงจร มีความ
เป็ นมา งานวิ จัยและพั ฒ นาเกือบ ๑๐ กว่า ปี ของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุรนารี ภายใต้ การสนั บสนุ น จากหลาย
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สนับสนุนหลัก
คือกระทรวงพลังงาน ได้ให้การสนับสนุนทํางานวิจัยตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงโครงการ ขยายผลไปที่ท้องถิ่น ในส่วนของ
งบประมาณที่ให้นํามาใช้ในการทําเป็นโครงการต้นแบบนําร่องโดยได้เลือกจังหวัดนครราชสีมา เป้าหมายคือ กําจัดขยะ
วันละ ๑๐๐ ตัน/วัน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประมาณ ๕๘๐ ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ส่วนที่จัดสร้างระบบการจัดการขยะแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ จะมีตัวระบบการแปรรูปขยะสดเป็นเชื้อเพลิง
แข็ง หรือเชื้อเพลิง RDF และ ๒. เมื่อแปรรูปขยะสดเป็น RDF ก็จะแปรรูปขยะเหล่านี้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิง การ
สนับสนุนงบประมาณนี้คื อ เทศบาลเมื องเมืองปัก เทศบาลเมืองสีคิ้ว และเทศบาลตําบลหลั กของเมื องโคราช คื อ
เทศบาลตําบลพิมาย เทศบาลตําบลด่านขุนทด
โครงการนี้ มุ่งหวังจะช่วยลดปัญ หาการจัด การขยะในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาลงได้
วันละ ๑๐๐ ตัน เป็นต้นแบบสุรนารีโมเดล เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านพลังงานสีเขียว และที่สําคัญคือตัวเชื้อเพลิงที่ยัง
ไม่สามารถแปรรูปเป็นน้ํามันได้ก็จะมีโรงไฟฟ้าขนาด ๑ เมกะวัตต์ อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อที่จะนําเอา
ขยะที่ แ ปรรู ป ได้ ม าแปรรู ป เป็ น พลั ง งาน ส่ ว นน้ํ า มั น ที่ มี ก ารแปรรู ป ในพื้ น ที่ ๔ ท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะนํ า มากลั่ น ในพื้ น ที่
มหาวิทยาลัย เป็นรูปแบบของโครงการนําร่องที่กระทรวงพลังงานอยากจะเข้ามาช่วยประสานนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะของประเทศในรูปแบบของการนําขยะมาเป็นพลังงาน ปัญหาขยะในโคราชส่วนใหญ่เป็นการเทกองและมี
ขยะตกค้างในอนาคตต่อไปขยะเหล่านี้จะถูกจัดการในระบบ และจะสามารถนําขยะพลาสติกต่าง ๆ มาแปรรูปเป็น
พลังงานได้ โดยนําร่องโครงการที่โคราชเป็นแห่งแรก
ศูนย์สาธิตเป็นศูนย์สาธิตที่เป็นเมดอินโคราช คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดได้
พัฒนาจากนักวิจัยและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์สาธิตได้มีโอกาสต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานและผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ซึ่งระบบเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องระบบ
การจัดการขยะ ขยะที่ถูกแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงได้ก็จะมีทางบริษัทในเครือของ SCG ซึ่งได้ทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อรับเอาเชื้อเพลิงตัวนี้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ที่จังหวัด
สระบุรี ในเดือนตุลาคมนี้มุ่งหวังว่าระบบ SUT-MBT จะสามารถใช้ได้ใน ๔ ท้องถิ่น และประมาณเดือนเมษายน
๒๕๖๐ จะเปิดตัวศูนย์สาธิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประธาน : ต่อไปจะได้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ศึกษาดูงานและขอความรู้เพื่อขยายผลต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๗ - การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “เอสเอ็มเอ็ม” วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน
๑๙ ปี – เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๘
- ขอความร่วมมือใส่เสื้อส้ม ประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมเชียร์

๓๖
การแข่ ง ขั น วอลเลย์ บอลหญิ ง อายุ ไม่ เกิ น ๑๙ ปี –เอสโคล่ า ชิ ง ชนะเลิ ศ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๘ (รายละเอียดอยู่ในเรื่องก่อนระเบียบวาระประชุม)
- การจัดสร้าง “พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่นเฉลิมฉลองชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี ๑๙๐ ปี
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา :
- ในส่วนของสนามแข่งขันหลัก จะใช้ที่ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
นครราชสีมา เนื่องจากจะมีการถ่ายทอดไปทั้งทวีปเอเชียวันละ ๓ คู่ มีการถ่ายทอดของช่องไทยรัฐทีวี ฝ่ายจัดของ
AVC สหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย ก็จะให้โอกาสในการประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของ AVC ในเรื่องเชิงท่องเที่ยว
วัฒนธรรมของจังหวัด และช่วงก่อนถ่ายทอดการแข่งขันจะมีการโฆษณาให้ด้วย โดยจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ๆ และในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการทั้งหมด ๒๒ คณะ สรุป
เตรียมการต้อนรับนักกีฬาจาก ๑๕ ประเทศ
- ในส่วนของสนามฝึกซ้อม ได้แก่ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา
- จํานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน ๑๕ ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา เวียดนาม
ฮ่องกง นิวซีแลนด์ จีน คาซัคสถาน มาเก๊า อิหร่าน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไทย
- การจําหน่ายบัตร
ราคา ๕,๐๐๐ บาท (VIP รับชมได้ ๒ สนาม) และมอบเสื้อทีมชาติให้ด้วย
มีเพียง ๑๐๐ ใบ
ราคา ๑,๐๐๐ บาท (รับชมได้ ๒ สนาม)
ราคา ๑๐๐ บาท (สําหรับผู้ใหญ่)
ราคา ๕๐ บาท (สําหรับเด็ก)
ในวันชิงชนะเลิศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บัตรราคาบัตรผู้ใหญ่ ๒๐๐บาท
และเด็ก ๑๐๐ บาท
ช่องทางการจําหน่ายบัตร ที่ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล
ชั้น ๑ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๗๗๒๓ ๐๔๔-๒๕๙๙๘๘
หัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนราชการที่ไปเดินที่ห้างเดอะมอลล์ก็สามารถไปจอง
บัตรล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และหน้างานก็จะมีจําหน่ายทุกวัน
ประธาน : ขอให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยกันสนับสนุนบัตรชมการแข่งขันฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
- การจัดสร้าง “พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่นเฉลิมฉลองชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี ๑๙๐ ปี
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
นครราชสีมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้ประชุมหารือเพื่อจัดหางบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวั ดในวาระต่าง ๆ และเพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศ ล
โดยมี แ นวคิ ด ในการจั ด สร้ า งพระชั ย เมื อ งนครราชสี ม า “รุ่ น เฉลิ ม ฉลองชั ย ชนะท้ า วสุ ร นารี ๑๙๐ ปี ” มี จํ า นวน
๗ รายการ ดังนี้
๑. ชุดทองคําเหรียญพระชัยเมือง (๑ ชุด มี ทองคํา เงิน นวะ ชนวน
ทองผิวไฟอย่างละ ๑ องค์) และผ้ายันต์ เป็นผ้าไหม ๑ ผืน สีแสด จํานวน
สร้าง ๙๙ ชุด ราคาค่าบูชา ๓๙,๙๙๙ บาท

๓๗
๒. พระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด ๙ นิ้ว ๒ ถอด จํานวนสร้าง ๑,๙๙๙ องค์
ราคาค่าบูชา ๓,๙๙๙ บาท
๓. ผ้ายันต์ที่ระลึกฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีครบรอบ ๑๙๐ ปี (รุ่นแพ้ไม่เป็น)
ขนาด ๑๘ x ๒๒ จํานวนสร้าง ๕๙,๙๙๙ ผืน ราคาค่าบูชา ๑๙๙ บาท
๔. เหรียญพระชัยเมือง และเหรียญคุณย่าโม เนื้อทองแดงรมดํา จํานวนสร้าง
๒๕,๕๕๙ เหรียญ ราคาค่าบูชา ๑๙๙ บาท
๕. เหรียญพระชัยเมือง เนื้อ เงิน จํานวนสร้าง ๑,๙๙๙ เหรียญ ราคาค่าบูชา
๑,๔๙๙ บาท
๖. เหรียญพระชัยเมือง เนื้อ นวะ จํานวนสร้าง ๑,๙๙๙ เหรียญ ราคาค่าบูชา
๓๙๙ บาท
๗. เหรี ยญพระชัยเมื อง เนื้ อ ชนวนมหามงคล จํานวนสร้ าง ๑,๙๙๙ เหรียญ
ราคาค่าเช่าบูชา ๔๙๙ บาท
ประธาน : พระชัยเมืองนครราชสีมาให้เช่าเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อหาเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งทางสมาคมกีฬาได้ค้างเงินรางวัลของนักกีฬาอยู่ประมาณ ๙ ล้านกว่าบาท เป็นเงินรางวัลที่นักกีฬา
ไปแข่งขันแล้วได้เหรียญรางวัลต่าง ๆ มา ซึ่งมีระเบียบว่าจะให้เงินตามเหรียญรางวัลที่ได้ ปรากฏว่านักกีฬาโคราชไป
แข่งขันแล้วได้รางวัลมาเยอะมาก แล้วไม่มีเงินจ่าย วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนได้บูชา เพื่อนําเงินไปสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและใช้หนี้ที่ค้างอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี พระที่สร้างนี้พิธีกรรมดี
เจตนาดี ซึ่งท่านเจ้าคุณธงชัยเป็นดูแลการจัดสร้าง ผู้บูชาไปก็จะเป็นสิริมงคล
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๘ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ ๑๒ ปี
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สํานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ ๑๒ ปี ซึ่งมีทีมตัวแทนจาก ๑๐ เขต เข้าร่วมแข่งขัน คือ เขต ๑ จังหวัด
นนทบุรี เขต ๒ จังหวัดชลบุรี เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ เขต ๖
จังหวัดตาก เขต ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๘ จังหวัดภูเก็ต เขต ๙ จังหวัดสงขลา เขต ๑๐ กรุงเทพมหานคร
กําหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี
รางวัลการแข่งขัน
-ชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
-รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
-รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
-รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท
โดยทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน กรมพลศึกษาจะสนับสนุนการแข่งขันทีมละ
๔๐,๐๐๐ บาท
ประธาน : เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่นักกีฬา ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬา
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๘
๔.๓.๙ รายงานการจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก
หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา :
การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๙ เป็นการจัดงานทั่วโลก การดําเนินงานเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ แจกโบชัวร์ และเดินรณรงค์
สิ่งที่ได้รับมาคือความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต เพื่อนํามาปรับกลยุทธ์ในการจัดหาโลหิตต่อไป
ในวันงานได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด งาน กิ จ กรรมมี การแจกเสื้ อให้ ผู้บริ จาคโลหิ ต มี การจั ด บู ธของภาครั ฐ และภาคเอกชน อาทิ
วิทยาลัย อาชีวศึ กษานครราชสี มาจั ด เกี่ ย วกับทู บีนั มเบอร์วัน ภาคบริ การโลหิ ต แห่ง ชาติที่ ๕ จัด เกี่ ยวกั บการผลิ ต
ส่วนประกอบโลหิตเป็นชนิดต่าง ๆ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ์ หรือการป้องกัน HIV ซึ่งขณะนี้ภ าคบริการโลหิตฯ ได้ทํางานร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อให้ความรู้ควบคู่กับการออกหน่วยบริจาคโลหิต
การจัดงานครั้งนี้มีผู้แสดงความจํานงบริจาคโลหิตทั้งหมด ๕๘๓ ราย ได้โลหิตทั้งหมด
๔๐๑ ถุง ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้สนับสนุนหลัก คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
นครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ฝึกพนักงานของโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล
บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส ทีโอที กรุงเทพประกันภัย บริษัทเสริมสุข โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา และ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
แนวทางการจัดหาโลหิตของภาคบริการโลหิตในปัจจุบัน จะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กับสถานศึกษา หลักการคือ ต้องการหาโลหิตให้มีคุณภาพเพียงพออย่างยั่งยืนและสร้างคนดีสู่สังคม จะเน้นการให้
ความรู้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ก่อนที่จะรับบริจาคโลหิต จากการให้ความรู้ผู้บริจาคจะเกิดความตระหนักและเรียนรู้
เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตมากขึ้น จะแทรกเรื่องการปลูกจิตสํานึกเข้าไปด้วย โดยให้เด็กนักเรียนมาเป็นอาสาสมัคร
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต บริเวณหน้างานก็จะมีการตรวจสุขภาพ หากพบว่ามีโลหิตจางก็จะไม่ให้บริจาคแต่จะแนะนํา
การดูแลสุขภาพ
ได้มีการไปให้ความรู้ตามโรงเรียนต่าง ๆ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
โรงเรียนขามทะเลสอ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา โรงเรียน
เสิงสาง โรงเรียนด่านขุนทด โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยโรงเรียนโคราช
พิทยาคม เป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการบริจาคโลหิต โดยได้ทํากิจกรรมพูดหน้าเสาธง เดินรณรงค์
แจกใบปลิวตามชุมชน สร้างคลิปการบริจาคโลหิตของโรงเรียน
เราต้องการได้โลหิตอย่างเพียงพอและยั่งยืนและสร้างคนดีสู่สังคม ตามที่ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาได้กรุณาให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาประสานงานกับภาคบริการโลหิตฯ ในการ
จัดหากลุ่มโรงงานในการรับบริจาคโลหิต ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนงานของสภากาชาดเป็นอย่างดี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๑๐ - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓๙
- โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ปีที่ ๒๐ ค่ายศิลปะเพื่อ
มวลมนุษย์ ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๙
- พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี ๒๕๕๙
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา :
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๙ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ
วัดอิสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน ๘๕ รูป
๒. การทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
๓. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธา
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอัฐบริขาร จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
ต่อรูป หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล จํานวน ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วัดสมานมิตร ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา การแต่งกาย
ข้าราชการชุดปกติขาว ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพสีขาว จึงขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
- โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ปีที่ ๒๐ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาราญาน่า
ภูพิมาน รีสอร์ทแอนสปา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเด็กพิการทุกประเภทมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จํานวน
๕๐๐ คน มีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงจํานวน ๕๐๐ คน และมีเด็กพิการของอาเซียน ๑๐ ประเทศ + ๑ คือ
ประเทศอินเดีย จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมเยี่ยมโครงการเด็กในครั้งนี้
- วันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทําบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรม
ฟังธรรม เจริญพระพุทธมนต์ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเวียนเทียนรอบอุโบสถ พระสถูปเจดีย์ ณ วัดในเขต
พื้นที่ใกล้เคียง และขอให้อําเภอทุกอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ประสานการจัดงานวันอาสาฬหบูชา โดย
กําหนดจัดพิธีเวียนเทียน ในวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา
จึงขอเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย
ด้วยชุดขาว
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในวันอังคารที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดกองพระทราย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา และจะมีพิธีถวาย
เทียนและถวายผ้าอาบน้ําฝนแด่พระสงฆ์ด้วย
ประธาน : ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน และเป็นวันสําคัญทางศาสนา
จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเข้าวัดทําบุญด้วย

๔๐
: สรีระสังขารพระราชวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา มีพิธีการอย่างไรบ้าง
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นการประกอบพิธี
ทําบุญ ๕๐ วัน สรีระสังขารของพระราชวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมพิธี ในช่วงเช้า สําหรับการพระราชทานเพลิงศพยังไม่มีการกําหนดวัน และเมื่อมีการพระราชทานเพลิงศพ
เรียบร้อยแล้วจึงจะมีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดใหม่
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
๖.๒ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
- การประหยัดน้ํา
๖.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
- ความรู้ความเข้าใจเรื่องสานพลังประชารัฐ
๖.๔ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘
- การเปลี่ยนชื่อสํานักงาน
๖.๕ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา เดือนเมษายน ๒๕๕๙
๖.๖ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๗ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
๖.๘ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา : นางสาวหัตถยา บํารุงสุข หรือน้องเตย เป็นลูกหลานของ
ชาวโคราชและเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ในการแข่งขันรายการ
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ ๒๐๑๖ ในวันนี้ได้มาประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา
น้ อ งเตย เป็ น ๑ ในนั ก กี ฬ าหญิ ง ไทยที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ผู้ เ ล่ น ยอดเยี่ ย ม ในการแข่ ง ขั น
วอลเลย์บอล “มองเทรอซ์” ที่สวิตเซอร์แลนด์ และในวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและ
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธาน : เป็นความภาคภูมิใจของชาวโคราชที่มีลูกหลานเป็นนักกีฬาทีมชาติ ขอให้ทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจ
ให้นักกีฬาด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๔๑
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา :
เรื่องการตรวจสอบที่ดินกรณีเวิลด์พีชวัลเลย์ สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมาได้ตรวจสอบตามพิกัดที่ส่งมาจากกองกํากับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบตามพิกัดแล้วปรากฏ ได้เนื้อที่จํานวน ๔๘๐ ไร่ ๖๑ ตารางวา โดยใน
จํานวน ๔๘๐ ไร่ เป็ นพื้ นที่ที่มีเอกสารสิ ทธิ์ ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ๒๙๓ ไร่ นอกนั้ นไม่มี และในจํ านวน ๒๙๓ ไร่
เป็ นการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับสมาชิ กนิ คมสร้ างตนเองลํา ตะคองทั้ งสิ้ น ซึ่ งต่ อมามี การโอนกรรมสิ ทธิ์ ไป ปั จจุ บัน
ถือกรรมสิทธิ์โดยนิติบุคคลจํานวน ๑๑ ราย และบุคคลธรรมดาจํานวน ๒ ราย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา : กําหนดจัดประชุมสภากาแฟประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๕ ถนนมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมประชุม โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุม
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระราชทานเทียนพรรษาให้จังหวัดนครราชสีมา ๑ คู่ ในการนี้ ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีดําริให้ไปทอดถวาย ณ วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สําโรง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ที่ประชุม : รับทราบ
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : เรื่องโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายจากรัฐบาลมาตําบล
ละ ๕ ล้านบาท เมื่อส่วนราชการจ่ายให้กับผู้รับจ้างหรือผู้ขายของจะต้องทําการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา ๑% ไม่ว่า
จะเป็นการจ่ายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สําหรับโครงการประชารัฐที่จ่ายให้กับกรรมการหมู่บ้าน ๆ ละ ๒ แสนบาทนั้น
ในทางกฎหมายแล้วถือว่าคณะกรรมการหมู่บ้านทําหน้าที่เป็นตัวแทนของส่วนราชการเพราะฉะนั้นจะต้องทําการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในนามที่ทําการปกครองจังหวัด โดยคณะกรรมการหมู่บ้านนั้น ๆ ที่อยู่ในการที่จะหักภาษี ใช้ที่อยู่ของที่
ทําการปกครองจังหวัด หักภาษี ณ ที่จ่ายในส่วนของการจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น
ร้อยละ ๑ เช่นเดียวกัน
สําหรับโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน ที่จ่ายกองทุนละ ๕ แสนบาท กองทุน
หมู่บ้านนั้นเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพราะฉะนั้นการจ่ายค่าจ้าง
ทําของให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น กองทุนหมู่บ้านจะต้องทําการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๓
สําหรับการจ่ายค่าจัดซื้อ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเป็นการจ่ายให้กับค่าแรง
รายวัน ๓๐๐ บาท ให้กับชาวบ้าน ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่ประชุม : รับทราบ
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา : การประมูลทะเบียนรถสวยในหมวด ขฉ จะจัดการประมูลในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน
๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เงินรายได้ทั้งหมดนําเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์
ลดอุบัติเหตุ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้พิการ
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : สวท.จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกับพี่น้องภาคประชาชนผลิตรายการวิทยุ “รายการคนดีศรีสังคม” ทาง สวท.
FM ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิร์ตซ์ เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น. รายการดังกล่าวได้สรรหาบุคคลที่สร้างความดีให้กับสังคม
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา สังคม และศาสนาต่าง ๆ เข้าร่วมรายการ รายการดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
ความดี ที่ บุ ค คลดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น โดยจะเริ่ ม รายการในวั น เสาร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพระฉะนั้ น ทาง

๔๒
สวท. นครราชสีมา จึงขอเรียนให้ได้รับทราบ และหากว่ามีบุคคลซึ่งเห็นว่าเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามดความดีให้กับสังคม
ขอเชิญเข้าร่วมรายการ ซึ่งเป็นรายการสด
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

