รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายธงชัย

ลืออดุลย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายวินัย

วิทยานุกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายณรงค์

รักร้อย

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๔

นางวิไลวรรณ

ไกรโสดา

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๖

นางแสงเสน่ห์

เกษกระทุ่ม

แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๗

นายวีรพงษ์

พงษ์บุญ

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมชาย

แก้วกระจาย

แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ นม.

๙

นายวินัย

บัวภาเรือง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

๑๐ ว่าที่ ร้อยตรี นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๑ นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๒ นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๓ นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๔ นายจาตุรงค์

ถนอมกลาง

แทน นายอําเภอพิมาย

๑๕ นายวัชรินทร์

รุ่งโรจน์

นายอําเภอโนนสูง

๑๖ นายเธียรชัย

อัจฉริยพันธุ์

นายอําเภอบัวใหญ่

๑๗ นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

๑๘ นายไพศาล

ผลฟัก

แทน นายอําเภอด่านขุนทด

๑๙ นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

นายอําเภอ

๒
๒๐ นายสมชาย

ปัญญาสกุล

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๑ นายชาญชัย

ศรศรีวิชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๒ นายเอนก

วิทยาพิรุณทอง

แทน นายอําเภอจักราช

๒๓ นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๔ นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๕ นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอชุมพวง

๒๖ นายเพียรศักดิ์

ประภากร

นายอําเภอประทาย

๒๗ นายสมปอง

มณีโชติ

แทน นายอําเภอขามสะแกแสง

๒๘ ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์

ขําศรีบุศ

นายอําเภอเสิงสาง

๒๙ นายกิตติ

วงศ์วชิระ

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๐ ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๑ นายประดับ

พิมพ์เสน

แทน นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๒ นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๓ นายโกศล

ธรรมวิเศษ

แทน นายอําเภอโนนแดง

๓๔ นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๕ นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๖ นายทวีศิลป์

เสนามา

แทน นายอําเภอเทพารักษ์

๓๗ นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอเมืองยาง

๓๘ นายธีรศักดิ์

โฉมศิริ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๓๙ นายยุทธนา

อาจหาญ

แทน นายอําเภอพระทองคํา

๔๐ นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอสีดา

๔๑ นายนิวัฒน์

สุพจิตร

นายอําเภอบัวลาย

บุญรอด

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๒ นายนุกูล

๓
๔๓ นางมาเรียม

พรรณพวาพันธุ์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๔๔ นายสุขุม

หิรัญวงษ์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๔๕ นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๖ นายเศกสรร

สกุลรัตน์

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๗ นายวราชัย

เกษเมธีการุณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔ ช่วยราชการสํานักงาน
อัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๘ นายประสิทธิ

พรหมณะ

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๔๙ นายจรรยา

โตอ้น

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๐ นายวินิจ

ช้างสุวรรณ์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๑ นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๒ นายสถิรพัฒน์

รุจิรดาวงศ์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๓ นางสุดารัตน์

ภู่พันธ์

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๔ นางลักษณเลิศ

นันทิพานิชย์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๕ นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๖ นายสุรทิน

เถาว์ทิพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๗ นายประจบ

พันธุชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๘ นายสราวุธ

เมืองทอง

แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๕๙ นายบุญเลิศ

คงหอม

แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

๖๐ นางพนมพร

คล้ายสงคราม

ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖๑ นายพิเชียรพัฒน

อินทรพานิช

หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม

๔
ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๒ พล.ต.ต. ฐากูร

นัทธีศรี

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๓ พ.ต.ท ประสิทธิ์

สมใจประสงค์

แทน ผู้บังคับตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๔ พ.ต.อ. ปฏิยกร

สิงห์สมโภชน์

แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๕ พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๖ พ.ต.อ. ภัทรพล

เล่าเปี่ยม

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๖๗ พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๖๘ พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๖๙ พ.ต.อ. บรรพต

มุ่งขอบกลาง

ผกก.สภ.โชคชัย

๗๐ พ.ต.อ.ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๑ พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๒ พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.จักราช

๗๓ พ.ท. จรินทร์

จินตพละ

แทน ผกก.สภ.ประทาย

๗๔ พ.ต.ต. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.โนนไทย

๗๕ พ.ต.อ. ประสงค์

อุทัยศรี

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๖ พ.ต.อ. โสภณ

รัตนสมัย

ผกก.สภ.คง

๗๗ พ.ต.ต. สันติชาติ

โทนสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๘ พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๙ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๐ พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๘๑ พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๒ พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๓ พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๔ พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๕
๘๕ พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๖ พ.ต.ท. ศิลป์

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๗ พ.ต.ต. สันติชาติ

โทนสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๘ พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๙ พ.ต.ท. คเชนทร์

เสตะปุตตะ

แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๐ พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

แทน ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๑ พ.ต.อ. กิติ

ยุกตานนท์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๒ พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๓ พ.ต.อ. ชนะพัฒน์

พนประทีป

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๔ พ.ต.ต. มาโนช

เกิดขวัญ

แทน ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๕ พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๖ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๗ พ.ต.ท. พศวีร์

นักฟ้อน

แทน ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๘ พ.ต.ท. วรวุฒิ

เล็กสุนทร

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๙ พ.ต.อ. มงคล

ภูวประภาชาติ

ผกก.สภ.กลางดง

๑๐๐ พ.ต.ท. บุญโรจน์

ทรัพย์มา

แทน ผกก.สภ.หมูสี

๑๐๑ พ.ต.อ. พินิจ

กิจเจา

ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

๑๐๒ พ.ต.ท. ชินกร

อัศวภูมิ

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๑๐๓ พ.ต.ต. เสริมศักดิ์

น้อยหัวหาด

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

๑๐๔ พ.ต.ต. ธนดล

ศรีวันชัย

แทน ผกก.สภ.คลองไผ่

๑๐๕ นายธีระเดช

วิทิตธรรมคุณ

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๖ นางสาวณัฏฐนันท์

ศรีประเสริฐ

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

กระทรวงอุตสาหกรรม

๖
๑๐๗ นายสกล

จุลาภา

ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖

๑๐๘ นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๙ นางสาวพัตถาภรณ์

ไชยานุพงศ์

การค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๐ นายวิษณุ

วัชรินทร์รัตน์

แทน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๑ นายวิชัย

ขัตติยวิทยากุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๒ นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๓ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผอ.โรงพยาลบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๑๔ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๑๕ ดร.วารีวรรณ

ศิริวาณิชย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๖ นายนันท์

ฉัตรพรมราช

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นม.

๑๑๗ นายวรศักด์

อินทร์ชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๘ นางณชลนิภา

ทวินันท์

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๙ ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติและหัวหน้า
สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ

๑๒๐ นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๒๑ รศ.ดร.สงวน

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๒๒ รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒๓ ผศ.ดร.วิโรจน์

ลิ้มไขแสง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒๔ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๕ นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

๗
๑๒๖ นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๒๗ นายธวชิต

เอี่ยมกลิ่น

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๒๘ นายรพีพงศ์

วรวัฒน์ธนากุล

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕

๑๒๙ นายดิลก

ศิรินาคดิลก

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗

๑๓๐ นางสาวพินิจ

แสนกล้า

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

๑๓๑ นางสาวเสาวนีย์

พัฒนะนาวีกุล

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๒ นายพงษ์ศาสตร์

อภิธธรรมพงศ์

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๓ นางนงนุช

วางขุนทด

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๓๔ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๕ นางสุกัญญา

กาโกน

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๖ นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑

๑๓๗ นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทนผู้อํานวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด นม.

๑๓๘ นางทัศนีย์

สุวรรณภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๙ นาย ส.จิระศักดิ์

คชินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๔๐ นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๑ นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๔๒ นายเกียรติศักดิ์

อินทร์จํานงค์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๔๓ นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔๔ นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๕ นายปราโมทย์

ขุนเพ็ง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๖ นายวิฑูร

นรารัตน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๘
๑๔๗ นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๘ นายอุทัย

เพ็ชรอยู่

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

๑๔๙ นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๐ นางสาวกนกทิพย์

ประเสริฐ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๑ นายฤทธิกานต์

อัตโถปกรณ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๕๒ นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕๓ นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๔ นายฤทธิกานต์

อัตโถปกรณ์

แทน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๕๕ นายบัญชา

ยินดี

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖ นางผ่องศรี

สิงหมารศรี

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗ นายปัญญา

ศิลปะ

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘ นางกรวิภา

คงอิ่ม

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙ นายวัชระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๖๐ นายสุบรรณ

บุตรศรีภูม

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๑ นายเลิศศักดิ์

สุขสวัสดิ์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๒ ว่าที่ ร.ท. สมพร

กุลบุญ

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓ นายเจริญ

อุดมการ

อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด นม.

๑๖๔ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘

๑๖๕ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๖ นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

๑๖๗ นายจักรี

ยิ่งเจริญ

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๘ ว่าที่ พ.ต. ณรงค์ชัย

ค่ายใส

แทน ผู้อํานวยการศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙
๑๖๙ นายอํานาจ

ซารัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๗๐ นายเดชา

อยู่ภักดี

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๑ นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๒ นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๓ นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๔ นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๗๕ นางสาวปิยะดา

เงินฉลาด

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๖ นายสุทธิ

สิทธินวกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕

๑๗๗ นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๗๘ นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๗๙ นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

๑๘๐ นางณัชนันท์

ภูมิโคกรักษ์

แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นม.

๑๘๑ นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๒ นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๘๓ นายมีชัย

ทองคํา

ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๔ นายบุญชัย

สมอหมอบ

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๕ นายประจวบ

โชคบัญชา

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๘๖ นายอาทร

ศรีเชียงสา

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๑๘๗ นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๘๘ นางพรรณอร

ประยงค์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๘๙ นายจริยะ

สัตยารักษ์

รก. ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๙๐ นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํ า กับและส่ งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการคลัง

๑๐
กระทรวงคมนาคม
๑๙๑ นายมานพ

อาสิงสมานัน

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๒ นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๙๓ นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา 1

๑๙๔ นายอติชาติ

บุญยัง

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๙๕ ว่าที่ ร.ต. วรวิทย์

แก้วลา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๙๖ นายพิษณุ

พิจิตร

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๙๗ นายจักรี

สิงคเสลิต

แทน ผอ.สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๘ นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๙๙ นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐๐ นางสาวพรทิพย์

สมวงศ์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๑ นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

สิงห์คํา

แทน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

จบสูงเนิน

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฎิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

๒๐๔ พันเอก ราชันย์

ประจันตะเสน

แทน รอง ผอ.รมน.จว.นม.

๒๐๕ พ.ท. ธนา

ธนาสูรย์

แทน สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๒ นางสาวสุภกัญญา
กระทรวงพลังงาน
๒๐๓ นายบรรจง
กระทวงกลาโหม

๑๑
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๐๖ นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗ นางสาวภัณฑิลา

เพชรหมื่นไวย์

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๐๘ นางเสรี

ศรีนรจันทร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา

๒๐๙ นางสาวอรนุชา

มงคลรัตนชาติ

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๑๐ นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

๒๑๑ นางพะเยาว์

สุวรรณชาติ

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๑๒ นางสาวทัศน์วรรณ

เกษมอมร

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๓ นางสาวอนุสรา

เก่งกลางดอน

แทน หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๔ นางสาววาสนา

ศิริทองสุข

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕ นางอัษฏาลักษณ์

อินทรกําแหง ณ ราชสีมา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

๒๑๖ นางนิธิอร

บุญญานุรักษ์

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗ นางวินนา

อาจพลไทย

แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘ นายดุสิต

คชรินทร์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๑๙ นายชํานาญ

จุลสุวรรณ

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๓

๒๒๐ นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๑ นายเอกชัย

บูรณกิจ

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นม.

๒๒๒ นายสําราญ

ราชบัณฑิต

แทน ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๓ นางอรพินท์

ฤทธิไกร

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๒๔ นายประโยชน์

วงษ์ทับทิม

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน

สํานักนายกรัฐมนตรี

๑๒
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๕ นางสาวเกษณธีร์

สมบูรณ์

แทน ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๒๖ นางสาวธิรารัตน์

ร่มรื่น

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๗ นายพิเชฐ

เดชะคําภู

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๘ นายสมคิด

ตั้งประเสริฐ

แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น.ม.

๒๒๙ นางพิมพร

บุบทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๓๐ นายนราทิป

อัจฉริยชีวิน

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๓๑ นายสุทัศน์

เทาขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๓๒ นายพรชัย

กัณห์อุไร

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๓๓ นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๓๔ นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๓๕ นายจิรศักดิ์

ณ ราชสีมา

แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๖ นายวิสิน

ศรีน้อยเมือง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์ เขต ๓

๒๓๗ นายวิสิน

ศรีน้อยเมือง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๘ นายอธิญาณ

ศรีวิเศษ

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๓๙ นายวีระพล

ประยูรคํา

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๐ นางวิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

๒๔๑ นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

แทน ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จ.นม.

๒๔๒ นายนพดล

พุ่มกันภัย

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

๑๓
หน่วยงานอิสระ
๒๔๓ ว่าที่ ร.ต. ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๔ นางสาวพิมพา

สุวัฒนะพันธ์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๔๕ นายกฤตชัย

พรมวัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๖ นางปฐมาวดี

นามบุญศรี

แทน หัวหน้า สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

๒๔๗ นายพลชัย

สิริวัฒนกุล

แทน ผอ.สนง.กส.ทช.เขต ๗

๒๔๘ นางสาวอุบลรัตน์

บุญประสาทสุข

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม

๒๔๙ น.ส.ลัญชนา

เนียมสาคร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภาคเอกชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๐ นายชนะชัย

ชอบบัว

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๑ นายอภิวัตน์

พลสยม

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๕๓ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๕๔ นายทินธรรม

บุญประกอบศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๕๕ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๕๖ นายศรายุทธ

อาจารยานนท์

แทน ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

๒๕๗ นางนงคราญ

สุคนธสาคร

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.นม.

๒

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

๔

นางธัญญชนก

เจริญปรุ

รก.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.นม.

๖

นายไพฑูรย์

มหาชื่นใจ

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาปร

๑๔
ผู้ไม่มาประชุม
๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ด้านเศรษฐกิจ)

ติดราชการ

๒

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๓

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๔

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๕

ผอ.ปปส.ภาค3

ติดราชการ

๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๓

ติดราชการ

๗

ผกก.ฝสส.๔สส

ติดราชการ

๘

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๙

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๐

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑

ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

ติดราชการ

๑๒

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕

ติดราชการ

๑๓

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๔

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

ติดราชการ

๑๕

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

ติดราชการ

๑๖

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

ติดราชการ

๑๗

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๑๙

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๑

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ติดราชการ

๒๓

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ติดราชการ

๑๕
๒๔

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๒

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

ติดราชการ

๓๕

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๗

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๘

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) ติดราชการ

๔๑

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๒

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๑๖
๔๗

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต ๒

ติดราชการ

๔๙

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๕๑

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๐ จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๕๕

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ผู้อํานวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา)

ติดราชการ

๕๗

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

๕๘

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดราชการ

๕๙

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

๖๑

ผู้อํานวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๒

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

ติดราชการ

๖๔

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๕

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๑๗
๖๖

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๗

นายสถานีวิทยุ อสมท. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๖๘

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๙

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๐

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๗๑

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๒

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๗๓

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๗๔

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชยุทธ จันทะลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ โ รจน์ ลิ้ ม ไขแสง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ขอต้ อ นรั บ ท่ า น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางขนาดใหญ่ จุดมุ่งหมายจะเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน เพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ซึ่งในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทาง
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน
ประธาน : ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุม เนื่องจาก
จั ง หวั ด ได้ ข องบฟั ง ก์ ชั่ น จากกระทรวงมหาดไทยจํ า นวน ๒๖ ล้ า นบาท เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคารศาลากลางจั ง หวั ด
นครราชสีมาทั้งหมดและซ่อมแซมหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เพราะมีสภาพที่เก่าและทรุดโทรมมาก
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัด
นครราชสีมา โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดําเนินการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

๑๘
ที่ ๕ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ วงเงิ น
งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท โดยสภากาชาดไทยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารฯ จํานวน ๗๐ ล้านบาท และ
ให้จังหวัดจัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีกจํานวน ๓๐ ล้านบาท เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาล
ต่าง ๆ ในจังหวัดเครือข่ายนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อให้สามารถมี
โลหิตและส่วนประกอบโลหิตเพียงพอต่อความต้องการ รวดเร็วทันการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยจังหวัดในเขตบริการช่วยกันระดมทุนจัดหางบประมาณ บอกบุญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบการก่อสร้าง ได้มี
การจัดประชุมร่วมกัน โดยให้ ๓ จังหวัดคือ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ จัดหางบประมาณการก่อสร้างจังหวัดละ
๕ ล้านบาท และจังหวัดนครราชสีมาจัดหาอีก ๑๕ ล้านบาท รวมเป็น ๓๐ ล้านบาท ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ
ผู้ เ จ็ บ ป่ วยในเรื่ องความพร้ อ มในการรั กษาพยาบาล พื้ น ที่ การก่ อสร้ า งตั้ ง อยู่ บนที่ ร าชพั สดุ ถนนราชสี มา-โชคชั ย
ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา ขณะนี้เริ่มดําเนินการก่อสร้างแล้วและจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙
และขอขอบคุณอําเภอที่ได้ช่วยกันบอกบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ โดยการรวบรวม
เงินบริจาคจากอําเภอโนนสูง ๑๐๐,๐๐๐ บาท อําเภอแก้งสนามนาง ๕,๐๐๐ บาท อําเภอห้วยแถลง ๗,๑๐๐ บาท อําเภอ
จักราช ๘๐๐,๐๐๐ บาท อําเภอลําทะเมนชัย ๒๔,๐๐๐ บาท อําเภอวังน้ําเขียว ๓๐,๐๐๐ บาท อําเภอพิมาย ๕๕,๐๐๐
บาท อํ า เภอหนองบุ ญ มาก ๒๕,๐๐๐ บาท อํ า เภอสู ง เนิ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อํ า เภอโนนแดง ๗,๓๐๐ บาท
อําเภอชุมพวง ๑๓,๐๐๐ บาท
และขณะนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กําลังดําเนินการก่อสร้างอาคาร ๑๒ ชั้น โดย
หลวงพ่อกัณหาบริจาคเงินมาแล้ว ๓๐๐ ล้านบาท และต้องรับบริจาคอีกจํานวน ๒๐๐ ล้านบาท ขณะนี้นายแพทย์
สาธารณสุขและผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราช เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบอกบุญซึ่งได้เงินบริจาคมาแล้วประมาณ
๙๐ ล้านบาท ยังขาดอีก ๑๑๐ ล้านบาท ก็จะมีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้างอาคาร ๑๒ ชั้น จึงขอเชิญชวน
ร่วมกันบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การเดินทางมาปฏิบัติราชการของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอพิมาย ได้ฝากท่านเรื่องการยกฐานะโรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นโรงพยาบาล
จังหวัด ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ ๒๔๗ ล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านรับปากว่าจะต้องสําเร็จ
เพื่อกระจายงานบริการให้รวดเร็วทันการณ์
ขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของทุกท่านที่ได้มาร่วมบริจาคเงินก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ ๕ ในวันนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
ดวงทิพย์วิญญาณของท่านท้าวสุรนารี โปรดประทานพรให้ผู้บริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
๑. จากการประสานงานของอําเภอจักราช (รวมยอดเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๑) นางนัชชา ตันติกุล
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒) นางสุวนิตย์ ตันติกุล
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๓) นายพงษ์ศักดิ์ ตันติกุล
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔) นางสาวแสงระวี ตันติกุล จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๕) นางสาวภัสธารีย์ อรรคพิพัฒน์ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๖) นางกรพินธุ์ แซ่อัง
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. จากการประสานงานของอํ าเภอสูง เนิน : กลุ่ มบริ ษั ทแหลมทองสหการ โดย นายวิ ชัย
คณาธนะวินิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริจาค จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ห้างหุ้นส่วนโชคชัยการโยธา โดย นายอนุชา ตั้งสถิตชัย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. คุณเข็มทอง เรืองกฤตยา และครอบครัว
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. คุณสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ และครอบครัว
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๙
๖. คุณทศพล ตันติวงษ์ และครอบครัว จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นในวันนี้ จํานวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
ครั้งที่ 1/2558 ที่สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่จังหวั ด
นครราชสีมาเพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกรด้วย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานนําเหล่าหัวหน้าส่วนราชการพลเรือนและตัวแทนทหารผ่านศึก ร่วม
ประกอบพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ
อนุ สาวรี ย์วีรไทย บริเ วณด้า นหน้า กองบั ญชาการกองทั พภาคที่ 2 ค่า ยสุ รนารี เนื่องในวั นทหารผ่ านศึก ประจํา ปี
2558 พร้อมกล่าวคําสดุดีน้อมรําลึกถึงความเสียสละของทหารผ่านศึก ตลอดจนบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อในการ
รักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง
ในวันเดียวกัน ที่วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าให้กับพระภิกษุสงฆ์ ที่จําพรรษาอยู่ที่
วัดป่าศรัทธารวม พร้อมรับฟังธรรมเทศนา ตามโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด ทุกวันพระ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง
รวมทั้งส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ
ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารายงานถึงผลการดําเนินงาน
ในช่วงที่ผ่านมา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดอนวัว
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ ว จ.นครราชสีมา นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิ บดีกรมส่ง เสริมการเกษตร เป็ นประธานเปิดตั ว
โครงการเทิ ดพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระเกี ยรติพระชนมพรรษา 87
พรรษา 5 ธันวาคม 2557 หัวข้อ การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึก
ให้เ กษตรกรตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันจะส่ง ผลให้เกษตรกรมี น้ําใช้ได้ อย่า ง
เหมาะสม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.นครราชสี มา นายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ก่อนนํากําลังพลกองอาสารักษาดินแดน
จั ง หวั ด นครราชสี ม า กล่ า วคํ า สั ต ย์ ป ฏิ ญ าณในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ปกป้ อ งประเทศชาติ แ ละสถาบั น
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่
ในวันเดียวกัน ที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วย พลโท ดร.เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานฯ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี
นครนครราชสี ม า ได้ ร่ ว มกั น เปิ ด การจั ด การแข่ ง ขั น จั ก รยานชิ ง แชมป์ เ อเชี ย ครั้ ง ที่ 35 รายการ Night
Championships (แห่งแรกของโลก) ซึ่งทําการแข่งขั้นตั้งแต่วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

๒๐
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่โรงแรมวีวัน นายบุญยืน คําหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็ น ประธานเปิ ด การอบรมเชิง ปฏิ บัติ การโครงการพั ฒ นาโปรแกรมระบบการวั ดประเมิ น ผลและประกั น คุ ณภาพ
การศึ กษา สั ง กั ด องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น โดยมี น ายบํ า รุ ง เจริ ญ พจน์ รองนายกเทศมนตรี น ครนครราชสี ม า
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และศึกษานิเทศก์ของกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น
ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการของสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางของ คสช.
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสุภ าพดีใต้ร่มพระบารมีของ
สภากาชาดไทย ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ มูลนิธิทันตแพทย์อาสาเอกชน พร้อม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาโรคฟันและให้การรักษาโรคทั่วไปแก่เด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดารโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 ลําปลายมาศ อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา นายสมศักดิ์ กาญจนะคช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ควบคุมการดําเนินการขนย้ายไม้พะยู ง
ของกลางที่ทางเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 สามารถตรวจยึดและจับกุมได้ จนคดีสิ้นสุดและมีคําสั่งให้
ไม้ ข องกลางตกเป็ นของแผ่ น ดิน ของกรมอุ ทยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่าและพั น ธุ์พืช เพื่ อนํา ไปใช้ ในการก่ อสร้า งอาคาร
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ที่จะดําเนินการจัดสร้างขึ้น ที่อู่บก พหลโยธิน ส่วนอุตสาหกรรมไม้ ต.ลําไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อําเภอ
เมืองนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลและการสาธารณสุ ข เครื อ ข่ า ยภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 20 ย่ า โมเกมส์ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด นครราชสี มา เป็ น ประธานในพิ ธีก ล่ า วบรรยายสรุ ป ภาพรวมของจั ง หวั ด นครราชสี มา และกล่ า วต้ อนรั บ
ผู้อํานวยการหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย วิทยานุกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการบําบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ประจําปี 2558 ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มี
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 75 คน
ในวันเดียวกันที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา นายวินัย วิทยานุกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ โดยกําหนดจัดการ
ฝึกซ้อมในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ข้าราชการแนะนําตัวเพิ่มเติม
๑) พันตํารวจเอก ภัทรพล เล้าเปี่ยม ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรปักธงชัย
๒) ปริญญา สุขใหญ่ ตําแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์
๓) นางสุกัญญา กาโกน ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาลําและพัฒนาต่อเนื่อง
สิรินธร อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน: เมื่อวานได้เดินทางไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทย วาระต่อเนื่องจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติ
ราชการที่อําเภอพิมาย งบประมาณ ๘๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีกับจังหวัดเรา นอกจากแผนงานโครงการ งานใน
อดีต งานปัจจุบัน และงานในอนาคต ที่ต้องทําให้กับเมืองโคราช ทําให้กับ ๑๙ จังหวัดภาคอีสาน เมื่อเวลาที่รัฐมนตรี
เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นโอกาสดีที่จะนําเสนอการใช้งบประมาณ การที่ท่านนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาอําเภอพิมาย ก็นํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาอ้อย มันสําปะหลัง ยางพารา ระบบสหกรณ์สินค้า OTOP ซึ่งเป็น
เรื่องปากท้องของประชาชนทั่งสิ้น รวมไปถึงการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่อําเภอปักธงชัยทั้งระบบ ซึ่งตอนแรกได้งบประมาณ
มาไม่ครบ เราก็เสนอเข้าไปอีกเพื่อให้ได้ครบทั้งวงจร น้ําในเมืองที่ขาดแคลนอยู่อย่างน้อยสต๊อกที่อําเภอปักธงชัยเพิ่มมา
อีก ๕๐ ล้าน ลบ.ม. ก็ทําให้มีน้ําอุปโภคบริโภคใช้ไปได้อีกหลายปี ต้องเตรียมน้ําดิบไว้ทําประปาในวันข้างหน้า ไปจนถึง
เรื่องการยกฐานะโรงพยาบาลบัวใหญ่ให้เป็นโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อลดความคับคั่งของยานพาหนะที่ต้องเข้ามาและ
ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทันการณ์ เพราะจะได้เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มสาขาทางการแพทย์ โดยใช้
งบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ได้สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจําเดือนมกราคม
๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓๐ หน้า นําลงเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา
www.nakhonratchasima.go.th และไม่มีการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการเรื่อง
การบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้สั่งการไว้ ๒ เรื่อง คือ

๒๒
เรื่องที่ ๑ สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอช่วยบูรณาการการบริหารงาน
ในระดับพื้นที่จังหวัดและในระดับพื้นที่อําเภอ วัตถุประสงค์คือให้ช่วยเร่งรัดการดําเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เรื่องที่ ๒ แจ้งให้หน่วยทหารเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัด
หรือระดับอําเภอ ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารแผนงานหรือโครงการ
ตามข้ อ สั่ ง การเรื่ อ งที่ ๑ ขณะนี้ สํ า นั กงานจั ง หวั ด นครราชสี ม ากํ า ลั ง รวบรวมข้ อมู ล
โดยเฉพาะแผนงานที่เป็นของกระทรวง กรม ที่เป็นฟังก์ชั่นในพระราชบัญญัติงบประมาณ โดยต้องขอรายละเอียดจาก
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณจากกระทรวง กรม เพื่อที่จะดําเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามข้อสั่งการ
ของท่านนายกรัฐมนตรี
ตามข้อสั่งการเรื่องที่ ๒ สํานักงานจังหวัดได้ดําเนินการแจ้งประสานไปยังกองทัพภาคที่
๒ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อสั่งการทั้ง ๒ เรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านระบบ
Video Conference ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้หัวหน้าส่วน
ราชการและนายอําเภอ โดยจังหวัดนครราชสีมาจะจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference ที่ห้องประชุมมูลนิธิ
ท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอเข้าร่วมประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวินัย วิทยานุกูล) : ภาวะเศรษฐกิจขณะนี้อยู่ในภาวะชะงักงัน หรือการ
ชะลอตัว สาเหตุหลักอย่างหนึ่งคือการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ค้างจํานวนมาก ท่าน
นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดใช้นโยบายของ Area based ให้เกิดประโยชน์ เงินที่ลงมาโคราช
ประมาณ ๒๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่เรามีการเบิกจ่ายน้อยมาก จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่มีงาน งานฟังก์ชั่น หรือได้รับ
งบประมาณจากจังหวัด หรืองบจากส่วนอื่น ๆ รวมทั้งงานของท้องถิ่น ขอให้ดําเนินการเร่งรัดการทําสัญญาก่อหนี้
ผูกพันตามระเบียบ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และฝากนายอําเภอขอให้ดูแลงบประมาณต่าง ๆ ที่ลงไปในพื้นที่
ขอให้เร่งรัดการดําเนินงาน ก็จะช่วยให้การเบิกจ่ายเงินมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น และเป็นการช่วยประเทศชาติในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ สําหรับที่ จะให้หน่วยทหารเข้ามาสนับสนุน ซึ่งขณะนี้เกิดปัญหาภัยแล้งภัยพิบัติต่าง ๆ หน่วยทหารก็ได้
เข้ามาช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (Mega Project)
- ความคืบหน้าโครงการศูนย์บริการพักรถบรรทุกจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนขนส่งจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
(กบส.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายกระทรวงคมนาคมเร่งดําเนินการพัฒนา
จุดพักรถบรรทุกให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งสายหลักของประเทศ โครงการนี้เป็นหนึ่งในแนวทางลดต้นทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการขนส่งสินค้าของถนนของประเทศไทย และนโยบายของรัฐในการลดอุบัติเหตุ
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้น้อยที่สุด เป็นการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนและปรับปรุงองค์ประกอบระบบ
ขนส่งทางถนนให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง
คมนาคม จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิชาการจราจรทางบกในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคทั้ง ๖ แห่ง
เพื่อศึกษาโครงการรายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางหลักของประเทศ
การดํ า เนิ น การ จั ง หวั ด นครราชสี มาได้ จัด ประชุ ม ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งและปรึ ก ษาหารื อ
นําเสนอเกี่ยวกับโครงการ มติที่ประชุมได้คัดเลือกโครงการศูนย์บริการพักรถจังหวัดนครราชสีมา ที่ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ความคืบหน้าโครงการ ปัจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.
เห็นชอบโครงการตามมติที่ปรึกษา และได้มอบหมายให้กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดิน
แบบรายละเอียดการก่อสร้าง การบํารุงรักษา การพาณิชย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการดังกล่าว โดยกรมการ
ขนส่งทางบก จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้กํากับการบังคับใช้จุดพักรถบรรทุกดังกล่าว

๒๓
นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง : สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องการบําบัดน้ํา
เพราะบริเวณที่จะสร้างศูนย์บริการพักรถ จะอยู่เหนืออ่างเก็บน้ําลําตะคอง โอกาสในการเกิดปัญหามลพิษ น้ําเน่าเสีย
ต่าง ๆ ต้องขอฝากเรื่องการศึกษาโครงการขอให้ครอบคลุมเรื่องการบําบัดน้ําให้ครบถ้วนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
มลพิษกับอ่างเก็บน้ําลําตะคอง
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ฝากสํานักงานขนส่งจังหวัด เรื่องการดูแลบําบัดน้ําเสีย
ของโครงการ ซึ่งก็คงจะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ รายงานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชยุทธ จันทะลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน :
ข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ และเมื่อ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ
เสถียรไทย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่านที่ ๓
-การร่วมแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งในอีสาน ผลการแข่งขันได้ลําดับที่ ๒ ของเหรียญรวมการแข่งขัน
-มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคลได้ มี ก ารจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการผลิ ต บุ ค ลากรสู่
ระบบราง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตบุคลากรในการรองรับการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางของประเทศ ซึ่งอธิการบดีมหาวิ ทยาลัย ได้รับนโยบายจาก คสช. อาสาเป็ นผู้ขับเคลื่อนในการผลิ ต
บุคลากรในสาขาวิชาชีพระบบรางเต็มรูปแบบ และประมาณกลางปี ๒๕๕๘ นี้ จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ
การประชุม RMUTNC
-นักวิจัยของเราได้รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมปลาหมอ หรือปลาเข็งยักษ์ ราชมงคล คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คว้า ๓ รางวัล ซึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจคือ รางวัลแกรนด์ไพรส์ ของนานาชาติ ๒ รางวัลนานาชาติ
และ ๑ รางวัลระดับชาติ ซึ่งการทําปลาหมอหรือปลาเข็ง ๒ ตัว/กิโลกรัม
-เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พายุเข้าที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ทางฝ่ายเทคนิคกําลังลง
สํารวจความเสียหาย ประมาณกว่า ๒๕ ล้านบาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้แทนคลังจังหวัดนครราชสีมา :
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-จังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๘๗๗.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๐,๔๕๓.๙๖ ล้านบาท คิดเป็น ๕๘.๔๘% โดยแยกเป็น งบรายจ่ายประจํา ๑๐,๒๖๙.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๘,๓๓๕.๐๓ ล้ า นบาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ ๘๑.๑๖ งบรายจ่ า ยลงทุ น ได้ รับงบประมาณทั้ งสิ้ น ๗,๖๐๗.๖๑ ล้ า นบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๑๘.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๕
-งบประมาณจั งหวั ด ในภาพรวมได้ รั บจั ดสรร ๒๕๓.๗๐ ล้ านบาท เบิ กจ่ าย ๑๗.๑๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗ แยกเป็น งบรายจ่ายประจํา ๔๔.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๗๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๗.๔๑ งบรายจ่ายลงทุน ๒๐๘.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗๙,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๑๘%

๒๔
-งบประมาณกลุ่มจังหวัด ๒๗๕.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๘๕ แยกเป็น งบรายจ่ายประจํา ๗๘.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔.๕๓ ล้านบาท คิดเป็น ๒๔.๕๓
งบรายจ่ายลงทุน ๑๙๗.๓๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
-เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔,๑๗๑.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๐๑.๕๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๘
ประธาน : การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประเด็นสําคัญของรัฐบาลในขณะนี้ และอาจจะนํามาประเมินตัว
บุคคลด้วย ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบฟังก์ชั่น
สิ่ง ที่ข อฝากหลั ก ๆ คือ ๑. มี เ งิน อุ ดหนุ นเฉพาะกิ จของท้องถิ่น ให้ ท้องถิ่น จั งหวั ดทํ าบั ญ ชีโครงการว่ า
งบประมาณได้มาทั้งหมด ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีโครงการอยู่ที่ไหนบ้าง ติดขัดเพราะอะไร เช่น อบจ. ติดขัดงบสร้าง
อาคารเรียน และจะทําการย้ายอาคารเรียนหนึ่งไปอีกโรงเรียนหนึ่ง ทําอย่างไรจะลดขั้นตอนให้เร็ว ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเข้า
ไปช่วย อาจจะใช้บริการจัดทําราคากลางใหม่ โดยสํานักงานโยธาฯ ไปช่วย ถึงจะดําเนินการได้ทัน ส่วนที่ไม่มีปัญหาที่
เป็นเรื่องขุดลอกลําน้ําต่าง ๆ มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจํานวนมาก ให้ไปดูให้ละเอียดว่าการจัดซื้อจัดจ้างช้าเพราะอะไร
เบิกจ่ายช้าเพราะอะไร ไปทําให้เป็นระบบ ๒. งบฟังก์ชั่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามดูหน่วยงานหลัก ๆ ที่ได้รับ
งบประมาณจํานวนมาก เช่น ชลประทาน ทางหลวง ทางหลวงชนบท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สํ านักงานสาธารณสุข กรมทรัพยากรน้ํา โดยในแต่ละเดือนกระทรวงการคลั งต้องมีการประชุ ม
ติดตาม ในส่วนของจังหวัดก็ต้องประชุมติดตามเดือนละครั้ง และการประชุมเร่งรัดติดตามส่วนใหญ่หัวหน้าส่วนราชการ
จะส่ ง แต่ ตั วแทนมาและไม่ สามารถตั ด สิ น ใจได้ ขอให้ ไปดู ว่า ติ ด ขั ด ที่ อะไร ต้ องเร่ ง รั ด เจ้ า หน้ า ที่ ให้ เ ร่ ง ดํ า เนิ น การ
จัดซื้อจัดจ้าง ๓. กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด ซึ่งได้ให้งบประมาณไปดําเนินการฝึกอบรม ขอให้ไป
ดํ า เนิ น การจั ด ฝึ ก อบรม ถ้ า มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจะมี ผ ลอยู่ ๒ ประการ คื อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ และ
เกิดสิ่งสาธารณประโยชน์ที่นํามาก่อสร้างให้ประชาชนได้ใช้เร็วขึ้น การเร่งรัดการเบิกจ่ายไม่ใช่เฉพาะเร่งการเบิกเงิน
เท่านั้นแต่งานจะต้องแล้วเสร็จ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์เร็วด้วย และงบยาเสพติด งบประมาณ ปปส. มีการเบิกจ่าย
ต่ํามาก ฝากแผนงานยุทธศาสตร์ สํานักงานสาธารณสุข ที่ทําการปกครอง ที่นําคนเสพไปบําบัด ให้รีบดําเนินการบําบัด
สรุป กลุ่มที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายคือ ๑. งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. งบฟังก์ชั่น
๓.งบยุทธศาสตร์จังหวัด ๔. งบยาเสพติด ขอให้มีการเบิกจ่ายให้ได้ ๔๐% ในสิ้นเดือนนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ การเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้
คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา แทนปลัดจังหวัดนครราชสีมา : การเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ของอําเภอประทาย ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกําหนดให้
นายอําเภอตรวจสอบบัญชีรายชื่อเป็นประจําทุกปี ถ้ามีบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยน้อยกว่า ๒๐ คน ให้เปิดรับ
สมัครผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงฯ โดยอําเภอประทายได้รับสมัครบุคคลทํา
หน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งโดยตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วจํานวน ๒๔ คน เพื่อนําเสนอ
คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑. นายบุญเหลื อ สุดสาร อาชี พข้ าราชการบํานาญ ๒. นายใจ เพชรวิ เศษ อาชีพธุ รกิ จส่ วนตั ว
๓. นายเหลา สาลี เทศ อาชี พทํานา ๔.นายเหรียญ ชั ยปั ญหา อาชี พรั บจ้างทั่ วไป ๕.นายเสริ ม ปั ตถาโล อาชีพทํานา
๖.นางเพ็ญภักดิ์ เขียนนอก อาชีพธุรกิจส่วนตัว ๗.นายอํานาจ เหลานาคํา อาชีพทํานา ๘.นายทวี เกิดสีทอง อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว ๙.นายสุทัศน์ คะนึงนึก อาชีพธุรกิจส่วนตัว ๑๐.นายสุรพล กลางนอก อาชีพธุรกิจส่วนตัว ๑๑.นายอรรถพล มูล
หนองแวง อาชีพข้าราชการบํานาญ ๑๒.นายสุบิน บุญรุ้ ง อาชีพธุรกิจส่ วนตัว ๑๓.นายสงัด โดดนาดี อาชีพทํานา อดี ต
ผู้ใหญ่ บ้านตําบลทุ่งสว่าง ๑๔.นายสมาน แก้ วจันทร์ อาชีพธุรกิจส่วนตัว ๑๕.นางพันธ์มนี ย์ ใยปางแก้ว อาชี พทําธุรกิ จ

๒๕
ส่วนตั ว ๑๖.นางลั กขณา สมอออน อาชีพทํานา/แม่ บ้าน ๑๗ นายยุ บล กองทุ่ งมน อาชีพธุ รกิ จส่ วนตัว ๑๘.นายหนู กุล
คมกฤษ อาชีพทํานา ๑๙. นายสุวิทย์ เหินสว่าง อาชีพธุรกิจส่วนตัว ๒๐.นายสุพัฒน์ พลสง อาชีพธุรกิจส่วนตัว อดีตกํานัน
ตําบลหนองพลวง ๒๑.นางสาวนัยรัตน์ อธิพัชร์นราพร อาชีพธุรกิจส่วนตัว ๒๒.นายพูนธวัฒน์ อานัย อาชีพทํานา/ทําไร่
๒๓.นางจันทร์ วิสุภี อาชีพทํานา ๒๔.นางละออง พรีพรม อาชีพค้าขาย/รับจ้าง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณ์น้ํา ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ปริมาณน้ํา
ภาพรวมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีน้ํา ๙๐๐ กว่าล้าน ลบ.ม. หรือ ๘๕% ของความจุเก็บกักทั้งหมด โดยภาพรวมมีปริมาณ
น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางประมาณ ๕๒๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๔ % ซึ่งมีเพียงครึ่งหนึ่งของปีที่แล้ว
โดยรวมอ่างเก็บน้ําขนาดกลางมีปริมาณน้ํารวม ประมาณ ๔๑%
การปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ไม่สูง ส่งผลให้อ่างเก็บน้ํา
ทั้งหมดมีน้ําเหลืออยู่เพียงครึ่งอ่าง ปีนี้จึงมีแผนการปลูกพืชฤดูแล้งเพียง ๖,๐๐๐ ไร่ จากทั้งหมดที่เคยปลูก ๑๐๐,๐๐๐
กว่าไร่ ขณะนี้ตัวเลขที่ปลูกตามแผนแล้วในพื้นที่ที่วางแผนไว้มีจํานวนใกล้เคียง ยกเว้นพื้นที่ลําตะคองที่ไม่ได้วางแผนให้
ปลูกพืชฤดูแล้งแต่มีการปลูกข้าวนาปรังแล้วประมาณ ๒๗,๐๐๐ กว่าไร่ จึงสอดรับกับปัญหาน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภคในลุ่มน้ําลําตะคอง
ข้อมูลประกาศภัยแล้งของ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเดิมประกาศเพียง ๑๒ อําเภอ ๘๕ ตําบล ขณะนี้เพิ่มประกาศอีก ๓ อําเภอ รวมเป็น ๑๕ อําเภอ ๑๐๒ ตําบล
ที่ผ่านมาทางชลประทานมีการแจ้งประชาสัมพันธ์การงดทํานาปรังในฤดูแล้ง แจ้งรณรงค์ให้
ช่วยกันประหยัดน้ํา และขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ํา
ในขณะนี้ และร่วมมือร่วมใจกันใช้น้ําอย่างประหยัดเพื่อต้นฤดูฝนถัดไปเราจะได้มีน้ําพอเพียงเพื่อการทํานาปีและการ
อุปโภคบริโภค
ประธาน : น้ําที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคตลอดหน้าแล้งหรือไม่ และประปาภูมิภาคอําเภอโชคชัย
ให้เปิดน้ําเพิ่มจากอ่างมูลบน อ่างลําแชะ ทําได้หรือไม่
ผู้แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : น้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคถึงต้นฤดูฝนหน้า
แน่นอน กระบวนการของน้ําต้นทุนของอ่างเก็บน้ําทุกอ่างมีประมาณเกือบครึ่ง เพียงพอในส่วนของการใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคทั้งจังหวัด แต่จุดที่ต้องการจะเอาน้ําไปทําประปาโดยการสูบจากลําน้ําธรรมชาติซึ่งห่างจากแหล่งน้ําเป็น ๑๐๐
กิโลเมตร ซึ่งกว่าที่น้ําจะไหลมาถึงก็ถูกกักหมด หากจะให้ได้น้ําตามต้องการ จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนช่วยกันจัดการให้มีการเดินน้ําให้มาถึงปลายทางให้ได้
ประธาน : ฝากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในการเตรียมการ ซึ่งได้ให้ไปหาตัวเลขว่า
ที่ผ่านมาฝนตกประมาณ ๒-๓ วัน จะได้น้ํากี่มิลลิเมตร น้ําเข้าอ่างหรือไม่ อัตราการระเหยต่าง ๆ หากฝนตกหนัก ๆ
ถ้าเป็นพืชสวนพืชไร่ ฝากสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงาน ปภ. จัดทําแผน ๓ ระยะ ว่าจากวันนี้ไปถึง ๑๖ มีนาคม
มีที่ไหนบ้างที่พืชสวน พืชไร่ แห้งแล้ง และต้องแก้ด้วยวิธีไหน ให้เสนอแผนไว้เลยว่าจะแก้ด้วยวิธีไหน เฉพาะน้ําเพื่อ
การเกษตร และจากวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๖ เมษายน มีที่ไหนบ้างที่จะต้องดําเนินการอีก และจากวันที่ ๑๗ เมษายน –
ช่วงฤดูฝน มีที่ไหนบ้าง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงาน ปภ. ไปจัดทําแผน ๓ ระยะให้ชัดเจนว่าภัยเกิดที่ไหน
แก้ปัญหาอย่างไร
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๖
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจําปีภาษี ๒๕๕๗
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : ขอเชิ ญ ชวนผู้ มีเ งิ น ได้ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ บุค คลธรรมดาหรื อแบบ
ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑ ประจําปีภาษี ๒๕๕๗ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในวันเวลาราชการ หรือสามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
ประธาน : ทั้งจังหวัดโคราชเก็บภาษีปีละเท่าไร
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : เฉพาะเขตสรรพากรพื้นที่ ๑ เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท
ประธาน : ฝากทุกคนยื่นเสียภาษีให้เรียบร้อย และขอให้แจ้งบุคลากรในสังกัดด้วย โดยเฉพาะข้าราชการหากไม่ยื่นเสีย
ภาษีถือเป็นความผิดทางวินัยได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ รายงานผลการจัดตลาดนัดชุมชน “ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดนครราชสีมา”
(ถนนคนเดินเมืองย่า)
พัฒนาการจั งหวัด นครราชสีมา : การจัด ตลาดนัดชุมชน “ไทยช่ วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดนครราชสีมา”
ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ได้มี
สถานที่ จํา หน่ า ยสิ นค้ า ที่ แ น่ น อนต่ อเนื่ อง ในส่ วนของจั ง หวั ด นครราชสี มามี การจั ด ในระดั บอํ า เภอ ๑๒ อํ า เภอใน
ระยะเวลา ๑ เดือน ขณะนี้มียอดจําหน่ายสะสมจํานวน ๓.๖ ล้านบาท ส่วนระดับจังหวัด จัดขึ้น ณ บริเวณสวนเมือง
ทอง เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และวันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากรุณาเป็นประธานพิธีเปิดและอนุมัติงบประมาณการติดตั้งเต้นท์เพื่อให้ประชาชน
ได้มาจําหน่ายสินค้า การจัดงานทั้งหมด ๔ ครั้ง มีรายได้ ๑.๘ ล้านบาท และมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางมาตรวจ
เยี่ยมตลาดแล้วและได้รับคําชมเชยว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
การจัดกิจกรรม การจําหน่ายสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีการจําหน่าย ๒
ลักษณะ คือ ขาประจําและขาจร การสาธิตภูมิปัญญาอาชีพ การจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดของส่วนราชการ การจัด
ตลาดน้ํา สถานที่นั่งพักผ่อน จุดชมวิว และนั่งรับประทานอาหารบริเวณคลองสวนเมืองทอง การแสดงทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
ในส่ ว นของประชาชนหรื อ กลุ่ ม องค์ ก รที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ นั ก เรี ย น
นักศึกษา หากมีนวัตกรรม ผลงาน ก็ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาจําหน่ายเพื่อเป็นการฝึกการขาย
อีกส่วนหนึ่งคือการแสดงดนตรีทางวัฒนธรรม สําหรับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือใน
ลักษณะการเปิดหมวก เพื่อเสริมสร้างให้มีรายได้และศิลปวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้มาอุดหนุนการ
จําหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว
ประธาน : ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดตลาดนัดชุมชน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕๘
ประธาน : การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘
เป็นประจําเหมือนทุกปี โดยได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งยังไม่ได้รับ
การตอบรับ และในปีนี้ได้ยกเลิกการจําหน่ายสลากกาชาด เนื่องจากได้มีการขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาให้
ร่วมบริจาคต่าง ๆ หลายกิจกรรม เช่น ขอความร่วมมือบริจาคในการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมา การก่อสร้าง
อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา : วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี
การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว พ่อค้า คหบดี ประชาชน แต่งชุดสุภาพ หรือชุดผ้าไทย สีขาว
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๗
๔.๓.๒ การเดินแบบ “แฟชั่นผ้าไหมย่าโมการกุศล” ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕๘
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี
ประจํ า ปี ๒๕๕๘ ในการจั ด กิ จ กรรมการเดิ น แบบผ้ า ไหม “แฟชั่ น ผ้ า ไหมย่ า โมการกุ ศ ล” เพื่ อ จั ด หารายได้ ช่ว ย
ในกิจกรรมกาชาดและสมทบในการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในการเดินแบบผ้าไหมและร่วมบริจาค
การกุศลในการร่วมเดินแบบคนละ ๒,๐๐๐ บาท หรือคู่ละ ๔,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ การจัดงาน “ประเพณี “กินเข่าค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน” ประจําปี ๒๕๕๘
อําเภอสูงเนิน : ชาวอําเภอสูงเนินได้ร่วมกันจัดงานประเพณี “กินเข่าค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน” ขึ้นต่อเนื่องเป็นประจํา
ทุกปี และในปีนี้จัดเป็นปีที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองแขก
บ้านกกกอก ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดให้มีการร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมือง
ที่เรียกว่า “กินเข่าค่ํา” ควบคู่กับการนั่งชมการแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง ชุดศรีจนาศะปุระ รวมถึงการแสดง
นิทรรศการของดี เมืองสูง เนิน ย้อนอดี ตด้วยการร่วมกิน เข่า ค่ําและชมการแสดง โดยจัดเป็นชุ ดอาหารโตก ๑ โตก
สําหรับ ๕ ท่าน ในราคาโตกละ ๑,๕๐๐ บาท และชมการแข่งขันประกวดผลผลิตทางการเกษตร แข่งขันตําข้าวครกไม้
โบราณ ประกวดไก่พื้นเมือง แข่งขันสานสุ่มไก่ แข่งขันการปรุงอาหารพื้นบ้าน แข่งขันชกมวยไทย แข่งขันจักรยาน
ทางไกล การประกวดร้องเพลง ชมลิเกวงใหญ่ หมอรํา ชมลานวิถีชมชุน นิทรรศการของดีเมืองสูงเนินจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลตําบลสูงเนิน โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๑๙๙๓๐ หรือ ๐๘๑๗๙๐-๑๗๗๔
ประธาน :
ขอฝากในเรื่องความสะอาดของห้องน้ํา ในการจัดเทศกาลท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือในพื้นที่ที่มีสถานที่
ท่องเที่ยว ได้มีหนังสือสั่งการมาให้ดูแลในเรื่องความสะอาดของห้องน้ํา ขอฝากทุกหน่วยงานด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ - โครงการอุปสมบทมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ
อุปสมบทเฉลิมพระเกีย รติ จํานวน ๖๑ รูป ระหว่างวัน ที่ ๒๗ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดอิ สาน ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมสนับสนุน
โครงการ สํ า หรั บข้ า ราชการเข้ า ร่ วมโครงการอุ ป สมบทเฉลิ ม พระเกี ย รติ ได้ โดยไม่ ถื อเป็ น วั น ลา ตามมติ ที่ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ ๑๕ วัน
หากหลังจากเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ไม่สามารถลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ได้
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคในการอุปสมบท รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือตามกําลังศรัทธา
ได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะอุปสมบทในวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
- การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๕๘

๒๘
: วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนส่วนราชการ พี่น้องชาวพุทธ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทําบุญตักบาตร และภาคค่ําร่วมเวียนเทียน สําหรับจังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดงานที่วัดพายัพ
พระอารามหลวง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเวียนเทียน เวลา ๑๗.๓๐ น. และในส่วนของเทศบาลนคร
นคราชสีมา จัดงานที่วัดพระนารายณ์มหาราช ในเวลาเดียวกัน
ประธาน : ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมบริจาคการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
- พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
๖.๒ สํานักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
- เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานและตําแหน่ง ตามประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๖.๖ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา
- กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๖.๗ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจและแผนการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา :
ความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ขณะนี้งานก่อสร้างได้ดําเนินไปตามปกติ อยู่ระหว่างทําหลังคาชั้น ๓ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ทั้งหมด
ทําระบบกันรั่วกันซึมหลังคาทั้งหมด ทําแผ่นฟอยล์กันความร้อนและระบบกันนก หลังคาดําเนินการได้ประมาณ ๑/๔
ยังเหลืออีก ๓ ส่วน ฝ้าเพดานทําใหม่ทั้งหมด ส่วนเรื่องของพื้นทางเดินทั้งหมดจะทําการเลาะออก และปูพื้นทางเดินโถง
และบั นไดใหม่ อี กส่วนหนึ่ งคือ งานห้องนํา ทั้ง ๒ ด้ าน ปลีกซ้ายขวา และห้องน้ํา กลาง ทํ าใหม่ทั้ง หมด ปูพื้นผนั ง
เปลี่ยนสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระบบเซ็นเซอร์ การทําสายเมนใหม่ที่ต่อมาจากด้านนอกมุดดินเข้ามาข้างในใต้ฝ้า
เปลี่ยนสายไฟและปลั๊กสวิตซ์ไฟใหม่ทั้งหมด
ระบบสื่อสารในศาลากลางจัง หวัดที่ จะทํ าใหม่เป็น ไฟเบอร์ออฟติ ก ได้ มีการประชุมร่ วมกั บ
หน่วยงานให้บริการต่าง ๆ เช่น TOT CAT True รวมจํานวน ๘ หน่วยงาน โดย TOT จะเป็นผู้ออกแบบระบบ
ไฟเบอร์ออฟติกใหม่ รวมทั้งการประมาณราคา และหน่วยงานให้บริการอื่นก็เข้ามาร่วมให้ข้อมูล ระบบไฟเบอร์ออฟติก
จะมาพร้อมกับระบบไฟฟ้า จะใช้เส้นทางเดียวกันเข้ามาแล้วแยกไปตามห้องต่าง ๆ และสุดท้ายเรื่องต้นไม้ ๒ ต้นใหญ่
ที่อยู่หน้าหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ และต้นโพธิ์ ซึ่งจะดูเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการ

๒๙
ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แจ้งการครอบครองงาช้างบ้าน ตามพระราชบัญญัติงาช้าง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
โดยให้ ผู้มีงาช้างบ้าน ผลิตภัณฑ์จากงาช้างบ้านที่อยู่ในความครอบครอง ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ให้แจ้งการ
ครอบครองได้ที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ
ลักษณะและขนาดงาช้างที่ได้รับการยกเว้นการแจ้งการครอบครอง
๑. งาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างทุกลักษณะและขนาดที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ
๒. ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากงาช้างเพื่อการใช้สอยส่วนตัว การใช้สอยในครัวเรือนหรือการใช้สอย
ทั่วไปที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าที่อยู่ในครอบครองของบุคคลทั่วไป ประเภทละไม่เกิน ๒ ชิ้นต่อคน รวมทุกประเภท
ไม่เกิน ๔ ชิ้นต่อคน และทั้งครัวเรือนรวมกันแล้วไม่เกิน ๑๒ ชิน้ ต่อครัวเรือน และน้ําหนักรวมไม่เกิน ๐.๕ กิโลกรัมต่อครัวเรือน
จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ประธาน : ขอขอบคุณทุกส่วนราชการในการให้ความร่วมมือในแต่ละภารกิจ เช่น การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี
ที่เดินทางมาสหกรณ์การเกษตรอําเภอพิมาย ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ยังมีเรื่องที่
ค้างอยู่ คือ เรื่องมอปลาย่าง เรื่องการวางท่อสูบน้ําจากเขื่อนลําแชะ เรื่องขยะอีก ๒๗๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งเป็นเรื่องค้างคาที่
ต้องแก้ไข เรื่องยุทธศาสตร์ที่จะสอดคล้องกับอาเซียน โดยงบประมาณในปี ๒๕๕๘ ต้องทําให้ดีที่สุด สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ความคืบหน้าเรื่องมอเตอร์เวย์ ถนน ๔ เลน
ถนนสาย ฉ. และครั้งสุดท้ายที่มีรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีโครงการเกิดขึ้น ช่วงกลางปี
จะมี การก่ อสร้ า งถนนสายวั งน้ํ า เขี ย วไปปากช่ อง โดยจะทํ า ถนนเส้ น นั้ น เป็ น ถนนท่ องเที่ ย ว ให้ วิ่ง ได้ เ ฉพาะรถเล็ ก
รถท่องเที่ยวและรถจักรยาน ส่วนรถบรรทุกหนักจะไม่ให้วิ่งโดยจะให้ไปออกทางหนองสาหร่าย และจะทําถนนเข้าไป
ในหมู่ บ้า นไทยสามั คคี ๙ กิ โลเมตร เป็ นถนน ๔ เลน ไปชนเขตอุทยานและมี เลนจั กรยานให้ พร้ อม และเรื่องการ
ยกฐานะโรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด เรื่องระบบน้ําของอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงซึ่งใช้งบประมาณจํานวน
๔๐๐ ล้านบาท สามารถเก็บน้ําได้ ๕๐ ล้าน ลบ.ม. ทําให้คนโคราชได้ใช้น้ําไปอีกประมาณ ๑๐ ปี ส่วนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ที่ได้นําเสนอผ่านท่านนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติเพราะไม่ได้ใช้เงินงบประมาณจํานวน
ฝากทุกส่วนราชการหากมีข้อสงสัยในการทํางานขอให้ปรึกษากับทางสํานักงาน ปปช. และ สตง. ขอให้
เน้นสุจริตเป็นที่ตั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

