รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายธงชัย

ลืออดุลย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายวินัย

วิทยานุกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายบุญยืน

คําหงษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายณรงค์

รักร้อย

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายมลศักดิ์

จงรักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

-

นางวิไลวรรณ

ไกรโสดา

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๘

นางแสงเสน่ห์

เกษกระทุ่ม

แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๙

นายวีระพล

ปักคําไทย

แทน ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๐ นางปิยะฉัตร

อินสว่าง

รก.ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา

๑๑ นายอนุรักษ์

บุญยัง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

๑๒ ว่าที่ ร้อยตรี นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๓ นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๔ นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๕ นายจาตุรงค์

ถนอมกลาง

แทน นายอําเภอพิมาย

๑๖ นายวัชรินทร์

รุ่งโรจน์

นายอําเภอโนนสูง

๑๗ นายเธียรชัย

อัจฉริยพันธุ์

นายอําเภอบัวใหญ่

๑๘ นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

นายอําเภอ

๒
๑๙ นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๐ นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๑ นายสมชาย

ปัญญาสกุล

แทน นายอําเภอโชคชัย

๒๒ นายชาญชัย

ศรศรีวิชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๓ นายธนิต

ฤกษ์มี

แทน นายอําเภอจักราช

๒๔ นายเอนก

วิทยาพิรุณทอง

แทน นายอําเภอจักราช

๒๕ นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๖ นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๗ นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอชุมพวง

๒๘ นายเพียรศักดิ์

ประภากร

นายอําเภอประทาย

๒๙ นายทศพล

ยุทธศรีกุล

แทน นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๐ ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์

ขําศรีบุศ

นายอําเภอเสิงสาง

๓๑ นายประดับ

พิมพ์เสน

แทน นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๒ นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๓ นายโกศล

ธรรมวิเศษ

แทน นายอําเภอโนนแดง

๓๔ นายไพรัตน์

ลิ่มสกุล

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๕ นายทวีศิลป์

เสนามา

แทน นายอําเภอเทพารักษ์

๓๖ นายโสวัฒน์

ตระศรี

แทน นายอําเภอเมืองยาง

๓๗ นายธีรศักดิ์

โฉมศิริ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๓๘ นายยุทธนา

อาจหาญ

แทน นายอําเภอพระทองคํา

๓๙ นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอสีดา

๔๐ นายนิวัฒน์

สุพจิตร

นายอําเภอบัวลาย

๓
สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๑ นายพิพัฒน์

อุบลแก้ว

แทน อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๒ นางมาเรียม

พรรณพวาพันธุ์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๔๓ นางสุภาพร

ไชยปุรณะ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๔๔ นายนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๕ นายสินทวิชญ์

มโนภาส

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๖ นายกฤษฎา

กนกวัฒนยศ

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๔๗ นายประสิทธิ

พรหมณะ

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๔๘ นางสาวจันทร์จิรา

ทวีบวรวัฒนากุล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๔๙ นายสัญญา

กะหมัง

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๐ นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๑ นายนคร

เจริญชีพ

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๒ นางสุดารัตน์

ภู่พันธ์

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๓ จ่าเอก สุธีร์

บุษราคัม

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

๕๔ นางเสาวนีย์

สิมรีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๕ นายสุรทิน

เถาว์ทิพย์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๖ นายเฉลิมชัย

บัวจันอัด

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๗ นายสราวุธ

เมืองทอง

ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

กระทรวงยุติธรรม

๔
๕๘ นายบุญเลิศ

คงหอม

ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

๕๙ นางพนมพร

คล้ายสงคราม

แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖๐ นายวรัญย์ปกรณ์

เมธาธรรมรส

แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๑ พ.ต.อ วณัฐ

อรรถกวิน

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๒ พ.ต.ท ประสิทธิ์

สมใจประสงค์

แทน ผู้บังคับตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๓ ร.ต.ต. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ผกก.ฝสส.๔สส

๖๔ พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

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.ต.ท. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

แทน ผกก.สภ.ประทาย

๗๔ พ.ต.อ. ขุนศึก

เศรษฐชัย

ผกก.สภ.โนนไทย

๗๕ พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๗๖ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

จันทรกานตานนท์

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๗๗ พ.ต.อ. พีระวัฒน์

มงคลสวัสดิ์

ผกก.สภ.พิมาย

๗๘ พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๗๙ พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผก.สภ.ขามทะเลสอ

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๕
๘๐ พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๑ พ.ต.ท. ศาสตรา

พันชนะ

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๒ พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๓ พ.ต.ท. ศิลป์

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๔ พ.ต.ต. สันติชาติ

โทนสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๕ พ.ต.อ. สมพรรค

อักขราสา

ผกก.สภ.โนนแดง

๘๖ พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๗ พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๘๘ พ.ต.ท. ดํารงณภัทร

ชยพลวัฒน์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๘๙ พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๐ พ.ต.อ. ชนะพัฒน์

พนประทีป

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๑ พ.ต.ต. มาโนช

เกิดขวัญ

แทน ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๒ พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๓ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๔ พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์

อินทรีย์

แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๕ พ.ต.ท. ชัชวาลย์

หมั่นนอก

สว.กก.๒ บค.ส.๑

๙๖ ร.ต.อ.อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๗ พ.ต.ต. ณัฐจักร์

บุญกล้า

แทน หมูสี

๙๘ พ.ต.อ. พินิจ

กิจเจา

ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

๙๙ ร.ต.ต.ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

๑๐๐ ร.ต.ต. ศักดิ์พงษ์

พิริยอารักษ์

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๑๐๑ ร.ต.ท.ธนาเวช

ภู่มาก

แทน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

๖
๑๐๒ พ.ต.ต. ธนดล

ศรีวันชัย

แทน ผกก.สภ.คลองไผ่

๑๐๓ นายธีระเดช

วิทิตธรรมคุณ

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๔ นายติณห์

เจริญใจ

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

๑๐๕ นางศิริพร

สัจจาคุณ

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๖ นางอัญญรัตน์

สุประดิษฐ์

แทน การค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๗ นายแพทย์วิชัย

ทองไหม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๘ นายจีรังกูร

เมืองแก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๐๙ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผอ.โรงพยาลบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๑๐ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๑๑ นางกนกพร

มงคลแท้

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๒ นายสมนึก

โลยณุต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๓ นายบรรจง

กิติรัตน์ตระการ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๔ นางสาววิไลพร

แซ่เอ็ง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕

๑๑๕ ว่าที่ ร.ท. สุรสิทธิ์

กองเมืองปัก

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๑๖ ดร.สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติและหัวหน้า
สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ

๑๑๗ ดร.ณัฐพล

วงษ์ชวลิตกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๑๘ รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๙ นางสาวศิริลักษณ์

จันทร์สว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

๗
๑๒๐ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๑ นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๒ นายชัชชัย

ฉัตริยากุล

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๒๓ นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๒๔ นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑๒๕ นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

๑๒๖ นางสุมาลี

บุญมาหล้า

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๒๗ นายถวัลย์

ฉัตรแข่งขัน

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๒๘ นายดิลก

ศิรินาคดิลก

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๙ นายปราโมทย์

กลีบทอง

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๐ นายรัตนพงศ์

วรพัฒนรัศมิ์

แทน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๑ นางนันทนา

ผดุงสันต์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๓๒ นายยงยุทธ

สุทธิชาติ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๓ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๔ นางอรุณี

อารี

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด นม.

๑๓๕ นาย ส.จิระศักดิ์

คชินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๖ นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๓๗ นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓๘ นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๙ นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๔๐ นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๑ นายปราโมทย์

ขุนเพ็ง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๘
๑๔๒ นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

๑๔๓ นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๔ นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๕ นายบัญชา

ยินดี

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๖ นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๗ นายปัญญา

ศิลปะ

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๘ นางสาววาสนา

เนียมสูงเนิน

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๙ นายวัชระ

เสือบัว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๐ นายพศวีร์

สมใจ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑ นายไพรัตน์

โลหณุต

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๒ ว่าที่ ร.ท. สมพร

กุลบุญ

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓ นายเจริญ

อุดมการ

อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด นม.

๑๕๔ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘

๑๕๕ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๕๖ นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๕๗ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย

ค่ายใส

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จ.นม.

๑๕๘ นายธีรพงษ์

พุทธรักษา

ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๕๙ นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๖๐ นางศิริพร

คงเจริญเขตร์

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๑๖๑ นางเสาวรี

บํารุง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๖๒ นายสัมพันธ์

มาศโอสถ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙
๑๖๓ นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๖๔ นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๖๕ นายปิยศักด์

สุวรรณี

ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๖๖ นายมนตรี

โพธิ์บนหวาย

แทน ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๖๗ นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๖๘ นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๖๙ นายสุทธิ

สิทธินวกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕

๑๗๐ นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๗๑ นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๗๒ นายศิริรัตน์

โสภณ

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

๑๗๓ นางสาวหรรษลักษณ์

บรรดิษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๗๔ นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

๑๗๕ นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

๑๗๖ นายสมศักดิ์

อิทธิพงษ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๗๗ นางธนากร

โยทัยเที่ยง

แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

๑๗๘ นางสาวสุนีย์

หวันตะเลาะ

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๗๙ นายพีระดล

จงเจริญรัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๘๐ นายบุญชัย

สมอหมอบ

แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๑ นางสุวรรณา

มีทอง

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๘๒ นายกมล

ศรีสถาพร

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๑๘๓ นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๘๔ นางพรรณอร

ประยงค์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

กระทรวงการคลัง

๑๐
๑๘๕ นายจริยะ

สัตยารักษ์

รก. ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑๘๖ นางพัสกร

ชิดสันเทียะ

แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๗ นางสาวปัทมาวรรณ

ศรีสุนทรมาศ

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๘ นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๑๘๙ นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา 1

๑๙๐ นายชาติชาย

เอ็นดู

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ๒

๑๙๑ นายอนันต์

อ่อนแสน

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๙๒ นายกมล

ศิริลักษณ์

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๙๓ นายจักรี

สิงคเสลิต

แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๔ นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙๕ นางแสงอรุณ

บุญศรี

แทน สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๖ นายสงัด

สายใหม่

แทน ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

นพคุณ

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

๑๙๘ นายอุทัย

ภูริพงศธร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๙ นายบรรจง

จบสูงเนิน

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฎิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

๒๐๐ นายภานุ

สุวิชาเชิดชู

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา (กฟผ.)

กระทรวงการต่างประเทศ
๑๙๗ นายตรีเทพ
กระทรวงพลังงาน

๑๑
กระทวงกลาโหม
๒๐๑ พันเอก รณกร

สายสิญจน์

แทน รอง ผอ.รมน.จว.นม.

๒๐๒ พันเอก อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๐๓ นายนิธิวัชร์

จันทร์สังข์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔ นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๐๕ นางเสรี

ศรีนรจันทร์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา

๒๐๖ นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๐๗ นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๐๘ นางคําพอง

สุดวงงาม

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๐๙ นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

๒๑๐ นางไพวรรณ

ปะเมโท

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑ นางสาวปรตา

มปสูงเนิน

แทน หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๒ นางสาววาสนา

ศิริทองสุข

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๓ นายจันทร์

อุ่นเนื้อ

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

๒๑๔ นายเที่ยง

ดอกกระโทก

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕ นางวินนา

อาจพลไทย

แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖ นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗ นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘ นายวีรพงษ์

ศิริวัน

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๒๑๙ นายประโยชน์

วงษ์ทับทิม

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน

สํานักนายกรัฐมนตรี

๑๒
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๐ นายสุหฤทธิ์

ชาญวนังกูร

ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๒๑ นางสาวกุลฉัตร

เถียรชนํา

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒ นายชอบ

สร้อยจิตต์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๓ นายวิชัย

อุดมรัตนะศิลป์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น.ม.

๒๒๔ นางพิมพร

ขุนทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๒๕ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงศ์

แทน ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๒๖ นายสุทัศน์

เทาขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๒๗ นายพรชัย

กัณห์อุไร

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๒๘ นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๒๙ นายอิสรินทร์

โสธรจิตต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๓๐ นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๓๑ นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๓๒ นายวิรัติ

ปรากฎดี

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๓๓ นายสมศักดิ์

เทียนพลกรัง

ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๓๔ นายวีระพล

ประยูรคํา

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๕ นายวาทิน

อนันต์โท

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๓๖ นางวิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

๒๓๗ นายอนันท์

บุตรทา

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

รัฐวิสาหกิจ

๑๓
หน่วยงานอิสระ
๒๓๘ นายสุทธิพงษ์

บุญนิธิ

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๓๙ นายมงคล

สาริสุดา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๐ นายชยานนท์

สุวรรณทรัพย์

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๑ นางปฐมาวดี

นามบุญศรี

แทน หัวหน้า สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

๒๔๒ ว่าที่ ร.ต. วิเศษศักดิ์

รอดภัย

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

บุญมี

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม

ภาคเอกชน
๒๔๓ นายธนาวัฒน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๔๔ นางเพลิศพิศ

สุนทรพุทธศาสตร์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๕ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๔๖ นายวิทยา

เหมือนหมาย

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๔๗ นายทินธรรม

บุญประกอบศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๔๘ นายวิทยา

เหมือนหมาย

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๔๙ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (OSM)

๒

นางธัญญชนก

เจริญปรุ

รก.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.นม.

๓

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

๔

นายไพฑูรย์

มหาชื่นใจ

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

๕

พ.ต.อ. ยงยศ

พลเดช

ผกก.มะเริง

๖

ร.ต.ต. เนติภัทร

จันทรสม

แทน สภ.สีสุก

๑๔
ผู้ไม่มาประชุม
๑
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นครราชสีมา)

ติดราชการ

๓

นายอําเภอปากช่อง

ติดราชการ

๔

นายอําเภอครบุรี

ติดราชการ

๕

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

ติดราชการ

๖

นายอําเภอขามทะเลสอ

ติดราชการ

๗

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

ติดราชการ

๘

อัยการจังหวัดพิมาย

ติดราชการ

๙

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๐

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

๑๑

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๓

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.โนนสูง

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.คง

ติดราชการ

๑๔

ผกก.สภ.สูงเนิน

ติดราชการ

๑๕

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๖

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๗

ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖

ติดราชการ

๑๘

หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๙

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

๒๒

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๓

ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ติดราชการ

๑๕
๒๔

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

ติดราชการ

๒๕

ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการสุรธรรมพิทักษ์

ติดราชการ

๓๐

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๓๑

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

ติดราชการ

๓๔

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

ติดราชการ

๓๕

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๓๖

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ติดราชการ

๓๗

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

ติดราชการ

๔๓

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๑๖
๔๗

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๘

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๙

ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๐

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๕๑

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ติดราชการ

๕๓

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต ๒

ติดราชการ

๔๗

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๘

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๐ จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๐

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๓

ติดราชการ

๖๒

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๓

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๖๔

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและทัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๖๕

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๖

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

ติดราชการ

๖๗

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

๖๘

ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๙

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
๗๐

ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

ติดราชการ

๗๑

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๒

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม สกท.นครราชสีมา

ติดราชการ

๗๓

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๔

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๗๕

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๖

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๗๗

นายสถานีวิทยุ อสมท. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๗๘

นายสถานีวิทยุ อสมท. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๗๙

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๘๐

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๑

ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๗ (นครราชสีมา)

ติดราชการ

๘๒

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๘๓

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๔

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

ติดราชการ

๘๕

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๖

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๗

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๘๘

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๘๙

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๙๐

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้

๑๘
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 คุณสุนทร จันทรังสี มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรคหัวใจ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
ด้วยมูลนิธิโรคหัวใจจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓ มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล โดยได้รับ
พระราชทานงบประมาณการก่อสร้างจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินเหลือจ่ายจาก
สํ า นั กงานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล) จํ า นวน ๖๐ ล้ า นบาท และเงิ น บริ จาคจากหลวงพ่ อคู ณ ปริ สุทโธ ๓๐ ล้ า นบาท
เงินบริจาคจากหลวงพ่อพุธ ฐานิโย จํานวน ๑ ล้านบาท เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ
วัดป่าสาละวัน จํานวน ๑๘ ล้านบาทเศษ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๑๐๘ ล้านบาทเศษ โดยมีเงินเริ่มแรกในการจัดตั้ง
กองทุนมูลนิธิโรคหัวใจฯ ซึ่งคงเหลือจากการก่อสร้าง จํานวน ๑๙ ล้านบาท และได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอีก
จํานวน ๑๒๐,๕๐๐ รวมเป็นเงิน ๑๙,๑๒๐,๕๐๐ บาท และในการนี้ นายสุนทร จันทร์รังสี ผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์โคราช
คนอีสาน ได้มีจิตศรัทธาจะมอบเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคหัวใจจังหวัดนครราชสีมา โดยมอบ
เช็คเงินสดจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานมูลนิธิโรคหัวใจจังหวัด
นครราชสีมา
 พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : รายนามผู้บริจาคสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา ในวันนี้
๑. หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. นายควง วงศ์เบญจรัตน์ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ครอบครัว พล.อ.ต.สนิท – คุณแม่ปราณี แย้มบุญชู จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. คุณอัมพร เกียรติภิญโญชัย จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. นายสุวิช วงศ์เบญจรัตน์ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖. คุณศักรินทร์ ฐานานุศักดิ์ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอปักธงชัย จํานวน ๑๔๑,๐๐๐ บาท
๘. นายบวร จิระสุข จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. นายบุญชัย พรมนะกิจ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐
๑๐. นายธีระพล ไตรบัญญัติกุล จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณไพบูลย์ – คุณศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์ และครอบครัว
๑๒. คุณกิตติโชติ – คุณกฤติยา หริตวร และครอบครัว จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓. คุณวิริยะ รัตนมาลี และครอบครัว จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณคนิตตา ไตรตระกูลสินธุ์ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๖. คุณประสาน ตันติวงษ์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๙
๑๗. คุณฮุ่ยกุง อุไรธรากุล บริษัทปฐพีทอง จํากัด จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘. คุณสมบัติ อุไรธรากุล บริษัทสมบัติกลการ จํากัด จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙. นางสาว เง็กลั้ง ญาโนภาส บริษัท ปึงหงี่เชียง ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐. แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๑. คุณดวงตะวัน ไตรบัญญัติกุล จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับทุนโครงการน้ําพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
ประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ : มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทุนอุปถัมภ์การศึกษาให้นักเรียน ผู้ตั้งใจเรียนดี แต่
ขาดทุนทรัพย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมอบทุนการศึกษาให้จังหวัดละ ๑๙ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น
ระดับประถมศึกษา ๑๐ ทุน มัธยมศึกษา ๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๐๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีนักเรียน
ที่ได้รับทุนดังต่อไปนี้
๑. ด.ช. สมภพ ทํากันหา ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านทับช้าง
๒. ด.ญ.วรัญญา หมายคลอบกลาง ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๓. ด.ช.ปรเมษฐ์ แสงสารพันธ์ ชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๔. ด.ช.สิทธิพงษ์ อ่อนโคกสูง ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
๕. ด.ญ.สุวพิชย์ บุญชาญ ชั้น ป.๖ โรงเรียนชาติวิทยา
๖. ด.ช.กฤษฎา เวกระโทก ชั้น ป.๖ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๗. ด.ช.อศิราฎ์ แสงพรม ชั้น ป.๖ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๘. ด.ช.วุฒิชัย คําชัย ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านหมองแดง
๙. ด.ญ.ชลดา แสนกลาง ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๑๐. ด.ญ.เบญจวรรณ อุ้มชู ชั้น ป.๕ โรงเรียนพิกุลทอง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
๑. นางสาวทิพย์ติยา กล่ํากลาง ชั้น ม.๖ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒. นางสาวสุดาพร โพธิ์นอก ชั้น ม.๕ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๓. นางสาวพิมพ์ทอง บุญนวม ชั้น ม.๖ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๔. นางสาวธนาภรณ์ บัวหลวง ชั้น ม.๔ โรงเรียนพิมายดํารงวิทยา
๕. ด.ช.วิวิชชัย ฉิมพะเนา ชั้น ม.๑ โรงเรียนหนองน้ําใสพิทยาคม
๖. นางสาวเพ็ญนภา สงวนศักดิ์ ชั้น ม.๕ โรงเรียนมิตรภาพวิทยาคม
๗. นางสาวนันทริกา บําเพ็ญพงษ์ ชั้น ม.๔ โรงเรียนเสิงสาง
๘. นางสาวนลินี โกสุมภ์ ชั้น ม.๕ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
๙. นายเกียรติศักดิ์ บุญเมือง ชั้น ม.๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
 พิธีมอบเงินงบประมาณโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดําเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือชุมชนเกษตรและ
เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแห้งแล้งซ้ําซากให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง สร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรสามารถพัฒนาโครงสร้าง

๒๐
พื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของชุมชนเกษตรให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ
โครงการเอง โดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ
องค์กรเกษตรในชุมชน ในการขอรับการการสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อตําบล
จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี เ ป้ า หมายโครงการทั้ ง ๓๒ อํ า เภอ จํ า นวน ๒๕๐ ตํ า บล
คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัดได้
ประชุ มพิจารณาอนุมัติโครงการไปแล้ว ๔ ครั้ ง จํา นวน ๒๕๐ ตําบล ๕๖๑ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๔๗ ล้า น
๕ แสนบาท และส่งให้คณะกรรมการระดับกระทรวงเห็นชอบโครงการ ซึ่งได้โอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการเพื่อโอนผ่าน ศบกต. ให้กับกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรแล้ว จํานวน ๘ ศบกต. ๘ โครงการ เป็นเงิน
๓,๓๐๔,๗๗๖ บาท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและเร่งรัดดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาจึงมอบเงิน
งบประมาณโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับตัวแทน ศบกต.ดังนี้
๑. นางมะลิ สรสิทธิ์
ศบกต.สําพะเนียง อําเภอโนนแดง
๒. นายฉอ้อน รักกลาง
ศบกต.หนองตะไก้ อําเภอหนองบุญมาก
๓. นายอุไร เที่ยงเทพ
ศบกต.โนนยอ อําเภอชุมพวง
๔. นายสมพงษ์ มะโรงมืด
ศบกต.สีสุก อําเภอแก้งสนามนาง
๕. นายประยูร ยันประเวช
ศบกต.บ้านวัง อําเภอโนนไทย
๖. นายสยาม สุขกําเนิด
ศบกต.โบสถ์ อําเภอพิมาย
๗. นายสมหมาย แยกงูเหลือม ศบกต.หนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๘. นายมะลิ จรครบุรี
ศบกต.จรเข้หิน อําเภอครบุรี
ประธาน : ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการฯ ในเดือนนี้ เนื่องจากกําลังดําเนินการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดและหอประชุมเปรมติณสูลานนท์เพราะมี
สภาพที่ทรุดโทรมมาก
: ขอขอบคุณท่านสุนทร จันทรังสี ผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน ที่ได้มอบเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคหัวใ จจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเมื่อวาระครบรอบ ๓๐ ปี ก็ได้มอบเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐
บาท สมทบทุนจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ต่อมาในวาระครบรอบ ๓๖ ปี ได้มอบเงินอีก
จํานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีที่ผ่านมาก็ได้บริจาคเงินให้โรงเรียนโนนค่าวิทยา
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และในวาระครบรอบ ๔๐ ปี นี้ก็ได้มอบเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิโรคหัวใจ
จังหวัดนครราชสีมา ท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นในการที่จะเป็นสื่อมวลชนตัวอย่างที่ดี เป็นคนมีจิตสาธารณะ
ร่วมบริจาคสมทบทุนกับการกุศลมาอย่างต่อเนื่อง จึงขออวยพรให้หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ยอดขายดันดับ ๑ ที่มีคุณภาพตลอดไป
: ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
สภากาชาดไทยมีงบประมาณให้จํานวน ๗๐ ล้านบาท ทางจังหวัดจึงขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอีกประมาณ ๓๐
ล้านบาท เพื่อดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเมื่อก่อนหากต้องการเกร็ดเลือดก็ต้องไปที่จังหวัด
ชลบุรี หรือที่สภากาชาดไทยเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดใน เงินบริจาคจากผู้มีจิตอันเป็น
กุศลนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เจ็บป่วย โดยขณะนี้มีผู้บริจาคเงินเข้ามาแล้วจํานวน ๓,๒๙๕,๒๔๙ บาท และจะมีผู้
บริจาคสมทบเพิ่มอีก ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๔,๒๔๙ บาท โดยจังหวัดเขตนครชัยบุรินทร์ จะหา
เงินบริจาคมาจังหวัดละ ๕ ล้านบาท รวมกับจังหวัดนครราชสีมา ๑๕ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีจังหวัดชัยภูมิที่บริจาคเงิน
เข้ามา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เงินบริจาคทั้งหมดนี้ ต้องขอขอบคุณในน้ําใจไมตรีทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศล อันจะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาโรคภัยต่าง ๆ พร้อมทั้งมีศูนย์โลหิตที่อํานวยความสะดวกและ

๒๑
ทันสมัยในการเก็บรักษาเลือด เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลซึ่งจะมีผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนจํานวนมาก ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทํานี้ ดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญ ประกอบกิจการ
ใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จตลอดไป
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ 4 มีนาคม ๒๕58 เวลา 15.09 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านดอนเปล้า ตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ประทานทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา พร้อมทั้งประทานอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนนักเรียน
- วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 14 เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่
จังหวัดนคราชสีมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
- วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวินัย วิทยานุกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดตัวโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงความปลอดภัยในการทํางานของผู้ใช้แรงงาน ประกอบกับในปี
2558 เป็นปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
- วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวินัย
วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา
และคล้ องพวงมาลั ย อนุ สรณ์ สถานนางสาวบุญ เหลื อ เพื่ อเป็ น การสดุ ดี แ ละรํ า ลึ กถึ ง การเสี ย สละชี พปกป้ องเมื อง
นครราชสีมาจากข้าศึก ร่วมกับท่านท้าวสุรนารี เนื่องในวันสดุดีวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือ ซึ่งถูกกําหนดให้มีขึ้นทุก
วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี
- วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายปรีชา เลิศกมลมาศ
กรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานเปิดกิจกรรม ครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ สําหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนครราชสีมาเข้า ร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก
วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจําปี 2558 ภายใต้หัวข้อ เผยแพร่ผลงาน วิชาการก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
เทิดไท้เจ้าฟ้าหญิง
- วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๘ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้
นายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารและนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ และ
คณะมูลนิธิฯ จากส่วนกลาง พร้อมด้วยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และกรรมการมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ใน
พื้นที่ อ.พิมาย และ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จํานวน 109 ครัวเรือน ณ หอประชุมโรงเรียนดงใหญ่ประชานุกูล
ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
- วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการ
จังหวัดนําร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการบูรณาการสร้าง
เสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม
- วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดา

๒๒
จ.นครราชสีมา นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจั งหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมสมัชชาสตรี
สมัชชาครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริม
รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว
วันที่ 23 มีนาคม ที่อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีจุดคบไฟและส่งมอบคบไฟ เพื่อนําไปจุดพลุ
เฉลิมฉลอง 4 มุมเมืองจังหวัดนครราชสีมา สําหรับประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
วันเดียวกันเวลา 19.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
ประจําปี ๒558 ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเนืองแน่น โดยงานย่าโมได้จัดขึ้นเป็น
ประจําทุกปีระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 3 เมษายน เป็นระยะเวลารวม 12 วัน 12 คืนที่บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางกรคณา ลืออดุลย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสุขภาพเด็กดี เนื่องในงานวัน
ฉลองชั ย ชนะท่ า นท้ า วสุ รนารี ประจํ า ปี 2558 สํ า หรั บ การจั ด การประกวดสุ ข ภาพเด็ กดี จั ด ขึ้ น เพื่ อส่ ง เสริ มให้
ผู้ปกครองตระหนักถึงการเลี้ยงดูบุตรให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองนครราชสีมา นายทินกร
บุญเงิน พัฒนาการอําเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออุปการะเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ชนบทเพื่อให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
- ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจํา
ดีเด่น ของจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ได้แก่ ว่าที่ ร้อยโท สมพร กุลบุญ
ประมงจั ง หวั ด นครราชสี ม า กลุ่ ม ที่ 2 ตํ า แหน่ ง ประเภทอํ า นวยการ ได้ แ ก่ นายพรหมมิ น ทร์ ศรี ห มื่ น ไวย รอง
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเขต 1 จั ง หวั ด นครราชสี ม า และ นายทิ น กร บุ ญ เงิ น
พัฒนาการอําเภอเมืองนครราชสีมา กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจํา ได้แก่ นายนึก ยิ่งนอก พนักงานบริการ สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) เรือโท สมควร มั่นคง ตําแหน่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครพนม
๒) นายวันชัย จันทร์พร ตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
๓) นายพศวีร์ สมใจ ตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
๔) นายพีระดล จงเจริญรัตน์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
๕) นางสุวรรณา มีทอง ตําแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
๖) พันตรี รัฐกฤษณ์ ใจจริง ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจํากลางตาก รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
๗) นายธนิต ฤกษ์มี ตําแหน่งนายอําเภอจักราช

๒๓

ที่ประชุม : รับทราบ

ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองยาง
๘) นายอํานวย ปองนาน ตําแหน่งนายอําเภอชุมพวง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอพระทองคํา
๙) นายทศพล ยุทธศิลป์กุล ตําแหน่งนายอําเภอขามสะแกแสง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
๑๐) นายประยุทธ คําแหง ตําแหน่งนายอําเภอเมืองยาง
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอําเภอประทาย
๑๑) นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : เรื่องที่ ๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ไปแยกงบฟังก์ชั่นของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม มีการ
สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับเร่งรัดการเบิกจ่าย ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาแต่หน่วยงานตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นต้องรับผิดชอบ เช่น กรมทรัพยากรน้ํา ไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมาย
ก็ขอให้ไปเร่งรัดการเบิกจ่าย งบฟังก์ชั่นที่สังกัดจังหวัด ขอให้เร่งดําเนินการเร่งงานให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผน หน่วยงานที่มีการสั่ งการให้กระตุ้ นการเบิกจ่ายเนื่องจากงบฟั งก์ชั่นมาก เช่ น สาธารณสุข กรมทางหลง
ทางหลวงชนบท กรมทรัพยากรน้ํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
งบยุทธศาสตร์จังหวัด ขอให้สํานักงานจังหวัดช่วยดูและรีบเร่งดําเนินการ ถ้างานเสร็จเร็วชาวบ้านก็ได้
ใช้ประโยชน์เร็ว และมีการเบิกจ่ายเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีเป็นพันล้าน อําเภอหนึ่งจะมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อยู่ประมาณ ๕ แห่ง นายอํ าเภอต้ องรู้ว่าเงินอุ ดหนุนไปลง อบต.ไหนบ้าง ฝากนายอํา เภอช่วยไปดูว่าทําไม
ท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ไม่สามารถทํางานได้ ให้ไปให้คําแนะนําเพื่อให้งานขับเคลื่อน
ยอดเงิ นตั้ งจ่ ายเรื่ องยาเสพติ ด กระจายอยู่ ทุกส่วนราชการ ทั้ งตํ ารวจ พั ฒนาสั งคม สถานศึ กษา
ปกครอง สาธารณสุข งบประมาณยาเสพติดมา ๒ ทาง คือ มาจาก ปปส. ซึ่งมียอดเบิกจ่ายต่ํามาก งบส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสําหรับงานยาเสพติด นายอําเภอต้องดูว่าไปลงท้องถิ่นหรือลงศูนย์ยาเสพติดอําเภอ เช่น การติดตามผู้
บําบัด การส่งเสริมอาชีพ ก็ให้มีการเบิกจ่ายออกมา รวมไปถึงการเบิกจ่ายที่ยังค้างอยู่ ติดขัดเรื่องอะไรให้รีบดูและ
เร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
: เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี ภายในบริเวณงานปีนี้ให้งดกิจกรรมการพนันทั้งหมด เช่น ปาโป่ง บิงโก และในปีนี้ก็งดการจําหน่ายสลาก
ย่าโม เพราะจังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงานที่ผ่านมาหลายกิจกรรม การจัดงานย่าโมในปีนี้มี
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ใน Facebook จํานวนมากในเรื่องราคาอาหารที่ขายในบริเวณงาน คุณภาพอาหาร และการขาย
แบบมี เ จตนาแอบแฝง ซึ่ ง ต้ องยอมรั บ ว่ า มี อย่ า งนั้ น จริ ง และได้ ใ ห้ ท่า นรองฯบุ ญ ยื น พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด สคบ และ
สาธารณสุ ข ไปตรวจสอบดู ซึ่ง ก็ ได้ ไปแก้ไขให้ ดี ขึ้น นอกจากนั้น ถื อว่ า การจัด งานอยู่ ในขั้ น ที่สมเกี ย รติ เ พื่อเทิด ทู น
วีรกรรมย่าโม
ขอขอบคุณการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมออกงานกาชาด ยอดจําหน่ายร้านกาชาดสูงกว่า ปีที่ผ่านมา
ขอขอบคุณในน้ําใจไมตรีของทุกท่าน
องค์ ป ระธานสภานายิ ก าสภากาชาดไทย มี พ ระราชเสาวนี ย์ ไ ว้ ป ระโยคหนึ่ ง คื อ “การช่ ว ย
สภากาชาดไทยไม่ใช่การช่วยด้วยเงินทองเท่านั้น แม้การใช้สติปัญญาหรือการสนับสนุนด้วยแรงงานนั่นก็คือการ
ช่วยทํากุศลให้กับสภากาชาดไทยแล้ว” ซึ่งก็จะพยายามกําชับให้เงินทุกบาทต้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กาชาด การสร้างบ้านกาชาด ได้รับปากไว้ว่าจะให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่อําภอพิมาย เป็นผู้สูงอายุวัย ๗๐ ปี
มีบ้านติดน้ําแล้วน้ําท่วมทุกปีแต่ไม่ยอมไปอยู่ที่อื่น ๒. ที่อําเภอชุมพวง มีเด็กนักเรียนไปแข่งขันยกน้ําหนักได้เหรียญของ
ยูธโอลิมปิกเหรียญเดียวของประเทศไทย ซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาล บ้านมีสภาพทรุดโทรมมาก ได้อาศัยความ

๒๔
ขยันหมั่นเพียรเรียนจนได้เป็นนักกีฬาเหรียญทอง ฝากนายอําเภอชุมพวงไปดูด้วยว่าจะดําเนินการอย่างไร เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็กในการทําความดีแล้วได้ดี
: เรื่องที่ ๓ เทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ทําอย่างไรให้คนไม่ตาย ไม่เจ็บ ไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยวิธีการ
โดยหลั กการ ซึ่งประชุมมาหลายครั้ ง ต้ องลดลงจากปี ที่ผ่านมาให้ได้ เทศกาลปีใหม่ที่ผ่า นมา อุ บัติเ หตุ ๑๐๙ ครั้ ง
ลดเหลือ ๖๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๒๓ ครั้ง ลดเหลือ ๖๘ ครั้ง ตาย ๒๑ ครั้ง ลดเหลือ ๘ ครั้ง มูลนิธิรัฐบุรุษได้มอบรางวัลให้
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่มีพื้นที่มากและเป็นทางผ่านของจังหวัดในภาค
อีสาน แต่สามารถลดจํานวนอุบัติเหตุลงได้ อําเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากและตายมากที่สุดคือ อําเภอโชคชัย ซึ่งต้องไป
ทบทวนหาวิธีการ เพิ่มจุดตรวจ จุดบริการ จุดชุมชน ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เร้ามวลชนให้ระมัดระวัง งดกินเหล้า
ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน เช่นช่วงปีใหม่ มีตัวเลขว่าเสียชีวิตจํานวนมากในคืนวันที่ ๓๑ หลังเที่ยงคืนไปต่อเนื่องกับ
วันที่ ๑ สันนิษฐานว่าเป็นเวลาเลิกงานรื่นเริง ช่วงสงกรานต์ตายมากที่สุดคือวันที่ ๑๓ เมษายน ขอให้นําไปเป็นข้อคิด
ในการหาวิธีการ จะไปจัดกิจกรรมอะไร ปีใหม่เราใช้สวดมนต์ข้ามปี สงกรานต์ก็ลองไปดูว่าจะจัดกิจกรรมอะไร อาจให้มี
การบวชข้ามช่วงสงกรานต์ วันครอบครัวที่กําหนดไว้วันที่ ๑๔ เมษายน ก็รณรงค์ให้อยู่กับครอบครัว ไม่ออกไปกินเหล้า
อยู่ในบ้านอย่างอบอุ่นให้คนออกถนนน้อยที่สุด
: เรื่องที่ ๔ เรื่องเด็กจมน้ําเสียชีวิตในช่วงหน้าแล้ง ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเด็กจมน้ําตายที่อําเภอ
ครบุรี ๔ ศพ เคยพูดไว้ว่าถ้ามีเด็กจมน้ําตายอําเภอไหนจะไม่ขึ้นเงินเดือนนายอําเภอ ซึ่งจริง ๆ ไม่ใช่เงื่อนไขในการเลื่อน
เงิ น เดื อน แต่ พูด เพื่ อกระตุ้ น ให้ ท่า นให้ ค วามสํ า คั ญ และตระหนั กในเรื่ องนี้ ให้ สัง คมตระหนั กในเรื่ องนี้ ซึ่ ง ฮุ ก ๓๑
หน่วยงานสาธารณสุขก็ได้ให้ความสําคัญมีการเตือนและเร้าในเรื่องนี้อยู่ สถิติช่วงเวลาที่เด็กจมน้ําตายหลัง ๑๓.๐๐ –
๑๗.๐๐ น. ขอให้ไปหาวิธีป้องกันแก้ไข อย่าให้มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตอีก
เรื่องไฟไหม้ ปีหนึ่งโคราชเกิดเหตุไฟไหม้ประมาณ ๖๐ หลัง ฝากไปดูถึงวัดและโรงเรียน ขณะนี้เป็น
ช่วงปิ ด เทอม ฝากสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ต้ องไปหามาตรการเฝ้ า โรงเรี ย นในช่วงปิ ด เทอม อย่ า ให้ เ กิ ด เหตุ
เพลิงไหม้ และหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขอให้นายอําเภอและผู้กํากับสถานีตํารวจรีบเร่งไปดูก่อน ให้ตอบคําถามได้ว่าเหตุ
เกิดเพราะอะไร
: เรื่องที่ ๕ จากยุทธศาสตร์จังหวัดได้กําหนดแผนงานไว้ ๓ ช่องการทํางาน ช่องที่ ๑ การแก้ไขงาน
ในอดีตที่คั่งค้าง ที่เป็นปัญหาสะสมมา เช่น การบุกรุกพื้นที่มอปลาย่าง โดยหลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม จะดําเนินการ
อย่างแน่นอน ขณะนี้ศาลปกครองไม่คุ้มครองผู้ฟ้องแล้ว
เรื่ องที่ดํ า เนิน การแล้ ว เช่ น แนวเขตเทศบาลตํ า บลจอหอกั บบ้ านเกาะ หาแนวเขตไม่ เ จอทํ า ให้
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีไม่ได้ เลือกตั้งสมาชิกสภาไม่ได้ และเมื่อต้องการจะใช้งบประมาณก็ไม่สามารถทําได้ ผลเสียเกิด
กับประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแนวเขตแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ฝากให้ไปทําความเข้าใจกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลด้วย
เรื่องการวางท่อสูบน้ําจากเขื่อนลําแชะมาใช้ในการผลิตน้ําประปา ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วน้ําไหล
มาไม่ได้ เพราะถูกคัดค้าน ถูกฟ้องร้อง ก็พยายามแก้ไขให้จบ ได้นัดเจอกับกลุ่มผู้คัดค้าน ซึ่งก็ได้ข้อยุติ คือการทําบันทึก
ไว้ร่วมกันว่าให้ศาลตัดสินออกมาแล้วทุกฝ่ายจะยุติการเคลี่อนไหว แล้วส่งบันทึกฉบับนี้ไปให้ศาลปกครองสูงสุด ให้ศาล
ตัดสินออกมา โดยศาลจะอ่านคําพิพากษาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งก็จะได้ชัดเจนในการวางแผนเตรียมน้ําดิบใน
การผลิตประปา ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ขณะนี้ขาดแคลนน้ําดิบวันละ ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. ในการผลิตน้ําประปา
ทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีตที่คั่งค้างมา รวมทั้งการปรับปรุงตัวอาคารศาลากลางจังหวัด การปรับปรุงหอประชุมเปรม
ติณสูลานนท์ และเรื่องขยะอีก ๒๗๐,๐๐๐ ตัน ฝากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดดูด้วย
แผนงานช่องที่ ๒ โครงการพัฒนาจังหวัด พยายามจะทําช่วงงบยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๘ ให้ดีที่สุด ให้ถึง
ประชาชนมากที่สุด ตรงกับความต้องการมากที่สุด รวมทั้งให้สอดคล้องกับอนาคตข้างหน้าให้ดีที่สุด เมกะโปรเจคที่ต้อง
วางแผนระยะยาว ทบทวนตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไปยัง คสช. ขณะนี้ก็ได้โครงการมามากมายไม่ว่าจะเป็น
ถนนวงแหวน รถไฟทางคู่ มอเตอร์ เวย์ และการปรั บปรุง อ่างเก็บน้ํา ลําพระเพลิ ง ต่อเนื่องจากที่ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่อําเภอพิมาย จากที่เราได้งบ ๗๕ ล้านบาทในการปรับปรุงก็ครบทั้งวงจร ๔๗๐
กว่ า ล้ า นบาท ตรงนี้ เ ป็ น แหล่ ง น้ํ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ๕๐ ล้ า น ลบ.ม. เพิ่ มพื้ น ที่ การเกษตรได้ อีก ๑๖,๐๐๐ ไร่ มาเป็ น
แหล่งน้ําประปาให้ประชาชนอําเภอโชคชัยอย่างชัดเจน ถ้าเรามองไปข้างหน้า ก็จะขอให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยกัน
คิดโครงการดี ๆ แล้วอีกประมาณ ๒ เดือน มาร่วมกันวางแผนทําเมกะโปรเจคชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่ชุดเดิม หลังจากตัด

๒๕
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เราจะทําอะไรต่อไปข้างหน้าอีก ๑๐ ปี ให้คนรุ่นต่อไปขึ้นมาดําเนินการต่อ จะอาศัย
ท่านช่วยกันคิด เราอาจทําเมกะโปรเจคเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เฉพาะอําเภอบัวใหญ่
ลุ่มน้ําชีทั้งหมด ให้น้ําไปถึงแปลงเกษตรทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่ให้คนมีน้ําทําการเกษตรประกอบอาชีพ จะได้ไม่ออกไป
ทํามาหากินที่อื่น ครอบครัวอบอุ่น ซึ่งต้องมาช่วยกันเซตโครงการอีกครั้งหนึ่ง
การยกฐานะโรงพยาบาลบัวใหญ่ งบประมาณ ๒๔๐ ล้ า นบาท ก็ ผ่า นแล้ วและจะเริ่ มดํ าเนิ น การ
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลจังหวัด โดยจะเข้ามติคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นี่คือภาพรวมที่จะขอความกรุณาท่านไปช่วยกันดําเนินการ เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่าย เรื่องแผนงานใน
อดีต ปัจจุบัน อนาคต ฝากท่านไปช่วยคิดเมกะโปรเจคในขอบข่ายภารกิจของท่านว่าควรจะทําอะไร แล้วมาทําแผนงาน
ไว้ อาจจะใส่ในงบปี ๒๕๕๙ ไปด้วย ส่วนราชการไหนจะทําอะไรจะได้มาดูกันอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓

นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
- การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๕๘ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- การจัดงานพระราชพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (๖ เมษายน ๒๕๕๘)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดงานพิธีและงานพระราชพิธีดังนี้
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ งาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน การแข่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐
น. ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพายัพ อําเภอเมืองนครราชสีมา การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี คอพับ แขนยาว
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภาคเช้า พิธีทําบุญตักบาตร โดยพร้อม
กัน เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภาคค่ํา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพร

๒๖
ชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (ภาคค่ํา) ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี การแต่งกาย ชุดผ้าไทยหรือชุด
สุภาพ โทนสีม่วง
วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ งานพระราชพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานพิธีตามวัน เวลา ดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน
ประธาน : ขอให้มาร่วมงานพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการขอให้มาร่วมพิธีด้วยตนเอง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ ความคืบหน้าโครงการกรณีนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติราชการ
ที่อําเภอพิมาย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะได้
เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มที่ ส หกรณ์ การเกษตรอํ า เภอพิ มาย เมื่ อ วั น ที่ ๒ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ โดยในวั น นั้ น ได้ มีกลุ่ ม
เกษตรกร ๗ กลุ่ม เสนอปัญหาและความต้องการต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้จังหวัดนครราชสีมา
จั ด ทํ า โครงการเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและตอบสนองความต้ อ งการให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนกลุ่ ม เกษตรกรทั้ ง ๗ กลุ่ ม
ในขณะเดียวกันระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรี เดินทางพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จากสนามบิน บน.๑
มาที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอพิมาย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เสนอการแก้ไขปัญหาใน ๒ ประเด็น คือ
ปัญหาเรื่องความต้องการให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอําเภอบัวใหญ่ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําในพื้นที่อําเภอเมือง
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งรวมทั้งหมดที่ทางจังหวัดนครราชสีมาได้เสนอโครงการไปที่ท่าน
นายกรั ฐ มนตรี จํ า นวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น ๙๙๐ ล้ า นบาท ซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาโครงการนั้น ได้เรียกจังหวัด
ไปดีเฟนงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบโครงการทั้ง ๘ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น ๙๙๐ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยได้เรียกจังหวัดไปจัดประชุม
อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้จัดประชุมเฉพาะราชการส่วนกลางเพื่อที่จะดูการจัดสรรงบประมาณว่าจะใช้งบประมาณจากตัวไหน
และเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยได้นําเสนอทั้ง ๘ โครงการให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเป็นวาระ
เพื่ อ ทราบ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ ทราบและได้ จั ด สรรงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น ๙๙๐ ล้ า นบาท โดยภายในวั น นี้
กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งยอดเงินทั้งหมดให้ทางจังหวัดนครราชสีมาทราบ โดยจะประสานกับสํานักนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้ น ในขณะนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ เห็ นชอบโครงการทั้งหมดที่ทางจังหวั ดนครราชสีมาเสนอ ๘ โครงการ
งบประมาณ ๙๙๐ ล้านบาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ ความคืบหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา :
เงินโครงการที่เหลืออยู่ ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท หากอําเภอที่ยังมีเงินคงเหลือที่จะทํา
โครงการได้ จะขออนุ มัติ ประชุ มครั้ง สุดท้ ายของโครงการในวั นที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่ งยั งพอมีเ งิน เหลือดํา เนิ น
โครงการได้อีกประมาณ ๗ - ๘ อําเภอ
ประธาน : ฝากนายอําเภอไปดู หากยังมีเงินเหลืออยู่ท่านก็ไปกระตุ้นให้คิดโครงการที่เกิดประโยชน์กับชุมชนและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการ คือให้คนมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง และมีสิ่งสาธารณประโยชน์ใช้ในหมู่บ้าน ขอให้ทุก
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ส่วนราชการทีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอความร่วมมือนายอําเภอกํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ฝากเกษตรจังหวัดดูแลอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (Mega Project)
-โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด
และช่วงแก่งคอย-บ้านภาชี-บางซื่อ
ตามที่ คสช.ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา :
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ของไทย คื อปรั บจากรถไฟความเร็ วสู ง มาเป็ น รถไฟ
ทางคู่ความเร็วปานกลาง ดังนั้น สํานักนโยบายและแผนขนส่งและจราจร ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษารถไฟทางคู่ขนาด
มาตรฐาน โคราช-แหลมฉบัง-มาบตาพุด-แก่งคอย-ภาชี-บางซื่อ เส้นทางที่แยกไปภาคตะวันออกที่แก่งคอย ระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน ขนาด
ความกว้าง ๑.๔๓๕ เมตร ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า ศึกษาทั้งด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการลงทุน รวมทั้งออกแบบรายละเอียด
รถไฟความเร็วสูงเดิมกําหนดไว้ ๓๐๐ กว่ากิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อปรับเป็นรถไฟทางคู่ความเร็ว
ปานกลางแล้ว ความเร็วประมาณ ๑๘๐-๒๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ศึกษาอยู่ใช้เส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว ผ่านแหลมฉบัง
มาบตาพุด ซึ่งตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถามว่าทําไมไม่ผ่านถนนสาย ๓๐๔ เนื่องจากถ้ามาทางปักธงชัยต้องเวนคืน
ใหม่ และต้องผ่านพื้นที่เขาใหญ่ ผ่านเขตอุทยาน และจะไม่ผ่านแหลมฉบัง
ประธาน : รถไฟทางคู่จะเกิดขึ้นแน่นอนโดยจะก่อสร้างในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ฝากสิ่งที่กังวลคือ อาจจะมีกลุ่มคนได้รับ
ผลกระทบแล้วมาคัดค้าน เพราะผ่านในย่านชุมชน ดังนั้นเขตเทศบาลนครขอให้ไปดูด้วยว่าจะมีปัญหาหรือไม่ อาจไป
กระทบชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ข้างทางรถไฟ อาจต้องมีการเสนอทางอื่นเผื่อไว้ ส่วนที่ออกนอกเมืองไม่น่ามีปัญหาเพราะไป
ตามแนวเส้นเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : ทางรถไฟในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่แก่งคอยมาจนถึงเมือง
นครราชสีมา มีการออกแบบ มีทั้งยกระดับ มีทั้งระดับดิน มีทั้งอุโมงค์ และในเขตเมืองไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเข้าเมือง
มาจะยกระดับทั้งหมด
ในเขตทางที่มีอยู่ ๕๐ - ๘๐ เมตร จะมีรถไฟทั้ง ๓ ระบบ อยู่ด้วยกัน รถไฟราง ๑ เมตรเดิม ก็จะ
เป็นรางคู่ ที่ยกสูง ๆ เป็นรถไฟความเร็วสู ง และที่วางอยู่บนดินเป็ นรถไฟรางคู่ข นาดรางมาตรฐาน ซึ่งจะเบี ยดกั น
ทั้งหมดอยู่ใน ๕๐ เมตร และ ๘๐ เมตร ปกติเขตทางเดิม ส่วนที่อาจจะกระทบประชาชนบ้างก็คือช่วงทางโค้ง เพราะ
รถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางคู่มีสปีดเร็ว ต้องมีรัศมีโค้งประมาณ ๒ - ๓ กิโลเมตร ตรงจุดที่ตีโค้งอาจจะมีการเวนคืน
อาจมีผลกระทบ แต่ถ้าทางตรงจะใช้เขตทางเดิมไม่มีผลกระทบอะไร
ประธาน : ได้มอบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ไปประชุมแทนและนําเสนอในเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน
ถนนวงแหวน รถไฟทางคู่ ถนนสามแยกปัก-แหลมฉบังเป็น ๔ ช่องทางจราจร สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตั้งแต่ปีนี้ถึง
ปี ๒๕๖๓ เราต้องเตรียมเรื่องข้างหน้า คือเรื่องน้ําสําหรับการทําประปา ถ้าศาลพิพากษาแล้วได้น้ํามาประมาณ ๑๐
ล้าน ลบ.ม. ก็ยังถือว่าสิ้นเปลืองมาก เพราะต้องใช้ระบบสูบด้วยพลังงานไฟฟ้า ใช้ค่าใฟเดือนหนึ่งเป็น ๑๐ ล้านบาท
เราจะหาวิธีสํารองน้ําอย่างไรให้ได้เพิ่มขึ้น จึงอยากระดมสมองกันอีกรอบ อะไรที่จะต่อเนื่องขอท่านไปเตรียมไว้ แล้ว
มาเซตกันอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
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๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธาน : เรามีการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินเป็นประจําทุกเดือน ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายไปเป็นไปตามเป้าหมายด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ การดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘
ประธาน : ขอให้ช่วยเร้าประชาชนให้ดี เส้นทางจุดตัดรถไฟ ให้ย้ําอีกครั้ง อําเภอที่มีจุดตัดรถไฟ รถโดยสารขนส่งต่าง ๆ
ช่วงปีใหม่ยอดผู้เสียชีวิตน้อยเพราะรถโดยสารไม่เกิดอุบัติเหตุ ฉะนั้นขอให้เน้นจุดตัดทางรถไฟ เน้นเรื่องรถโดยสาร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : น้ํายังพอทําการประปา ไม่ต้องกังวล อย่าสร้างข่าวตื่นเต้นจนเกิดความกลัวว่าน้ําจะไม่มี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๘ การรณรงค์ลดใช้พลังงานหน้าร้อนเพื่อสนับสนุนแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน
ด้านพลังงานของประเทศ
ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา : ช่วงฤดูร้อนจะมีการหยุดซ่อมบํารุงแหล่งก๊าซธรรมชาติที่
เขาพม่า ๓ แหล่ง ซึ่งประเทศไทยเราต้องพึ่งพาแหล่งก๊าซนี้มาผลิตไฟฟ้าในแถบภาคตะวันตก เป็นแผนการประจําปีใน
การหยุดซ่อมบํารุงช่วงครึ่งปีแรก คือ แหล่งผลิตยาดานา และเยตากุน ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ และปีนี้
เพิ่มอีก ๑ แหล่ง คือ แหล่งผลิตซอติกา หยุดวันที่ ๒๐ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ทําให้ก๊าซธรรมชาติหายไป ๑,๐๐๐ กว่า
ล้าน ลบ.ฟุต/วัน ประมาณ ๒,๖๐๐ เมกะวัตต์ ช่วงที่มีผลกระทบคือแถบภาคตะวันตก กระทรวงพลังงานและการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการซ้อมแผนทําการผลิตให้เพียงพอ เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์มีการใช้ไฟฟ้าต่ํา และมีการนําน้ํามัน
ดีเซลมาทดแทนโรงไฟฟ้าราชบุรี มีการใช้แก๊สมาทดแทนแก๊ส NGV เป็นมาตรการที่กระทรวงพลังงานได้เตรียมพร้อม
หมดแล้ว แต่เห็น ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อน ก็จะมีการใช้ พลังงานค่อนข้า งมาก เพื่อเป็นการป้องกันและรณรงค์ให้
ประชาชนทั่วประเทศได้มีการลดใช้พลังงาน โดยในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ มีกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันลดใช้พลังงาน
ที่ทําเนียบรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการคิกออฟ เดินหน้าประเทศ
ไทยลดใช้พลังงาน ซึ่งมีการรณรงค์ว่าในพันธกิจ ๑ ล. ๕ ป. คือ ล้างแอร์หน้าร้อน ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ
๒๕ องศา ปลดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้ เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน และปรับเช็คเครื่องยนต์ก่อนเดินทางไกล และในส่วนของ
จังหวัดนคราชสีมาจะได้เรียนเชิญท่าน ผวจ.นม. เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเชิญชวน
ให้ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนร่วมประหยัดพลังงานตามมาตรการ ๑ ล. ๕ ป.
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีกิจกรรมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง ซึ่งทั้งประเทศสามารถลด
การใช้พลังงานลงได้ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปิดไฟช่วงประมาณ ๒ ทุ่มครึ่ง-๓ ทุ่มครึ่ง สามารถลดไฟฟ้าได้ถึง
๑,๙๑๐ เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินประมาณ ๗ ล้านกว่าบาท
ประธาน : ขอให้ช่วยกันประหยัดไฟช่วงวันที่ ๑๐ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพราะเป็นช่วงซ่อมระบบบํารุงฐานของแท่น
ผลิตก๊าซ โคราชเป็นแหล่งพลังงานสํารองแหล่งหนึ่ง ซึ่งมีพลังงานสํารองประมาณ ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๙
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ “วันอนุรักษ์
มรดกไทย ประจําปี ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี ๒๕๕๘ ระหว่าง
วัน ที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เวที ค รึ่ ง วงกลม สวนอนุ สรณ์ สถานและสวนสุ รนารี ตํ า บลในเมื อง อํ า เภอเมื อง
นครราชสีมา
:
ขอขอบคุ ณหั วหน้า ส่วนราชการและภาคเอกชน ในการจัด อุปสมบทเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ ๖๑ รูป แต่มีผู้มา
อุปสมบทจํานวน ๖๙ รูป และในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จะพาคณะสงฆ์ที่อุปสมบทในครั้งนี้ไปบิณฑบาตที่ลานย่าโม
และจะทําพิธีลาสึกในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับปัจจัยถวายประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘”
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ขอเชิญชวนร่วมทําบุญ โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดโคกประดู่ ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
- การจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : พระชัยเมืองนครราชสีมา สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น แล้วมาค้นพบอยู่ที่เมือง
พิมาย ซึ่งในช่วงกรมพระยาดํารงราชานุภาพ มาตรวจราชการที่เมืองพิมาย คาดว่าจะมีข้าราชการหรือพี่น้องประชาชน
ได้ถวายให้กับกรมพระยาดํารง แล้วนําไปเก็บไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มอบไปเก็บไว้ที่
พิพิธภัณฑ์พระนคร ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นมรดกของชาติ เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาไม่มีพระประจําเมือง พระชัย
เมืองนครราชสีมา เป็นพระที่ตั้งชื่อเก่าแก่มาแล้ว ค้นพบอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนคร มีความสูงประมาณ ๒๒ เซนติเมตร
ซึ่งขณะนี้ได้จําลองรูปตามรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการกรอกความ
คิดเห็นนการจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวินัย วิทยานุกูล) : ชื่อ พระชัยเมืองนครราชสีมา ขณะนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์
พระนคร สนามหลวง ในวันสําคัญไม่ว่าจะปีใหม่ สงกรานต์ จะเป็นพระหนึ่งใน ๙ องค์ ที่ กรมศิลปากร หรือกระทรวง
วัฒนธรรมจะอัญเชิญมาให้ประชาชนได้กราบไหว้ ไม่มีใครรู้จักพระชัยเมือง จนหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้ลงเรื่องพระชัย
เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยา สมัยพุทธศักราช ๑๙ หรือ ๒๐ แต่หลักฐานการค้นพบ ทางกรมศิลปากร
มีอักขระรอบองค์ แต่ลักษณะอักษรเป็นอักษรประมาณพุทธศวรรษที่ ๒๒-๒๓ มีคนเข้ามาพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าอยากจะจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา ลักษณะเป็นพระสูงประมาณ ๒๒ เซนติเมตร กว้าง ๑๕.๓ เซนติเมตร แต่
ถ้าจะจัดสร้างก็อาจขยาย ๑๐เท่า ต้องขออนุมัติกรมศิลปากร เมื่อสร้างเสร็จแล้วคงต้องมีหอพระสําหรับให้ประชาชน
กราบไหว้ เพราะฉะนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีบัญชาให้ค้นข้อมูลดู ให้มาสอบถามหัวหน้าส่วนราชการว่ามีความ
คิดเห็นอย่างไรในการจัดสร้าง เห็นด้วยหรือไม่ นักโบราณคดี หัวหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมาย ก็คาดว่า ในสมัยสมเด็จ

๓๐
พระชัยวรมันที่ ๗ ช่วงนั้น การปกครองของอาณาจักรขอมอ่อนแอลง มีการตั้งก๊กตั้งเหล่าต่าง ๆ ขึ้นมา อยุธยาก็เป็น
เมืองหนึ่งที่ตั้งก๊กขึ้นมา จึงคาดว่าสมัยนั้น เจ้าหมื่นกรมเทพพิพิธ ซึ่งเป็นโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ได้แยกทัพมา
ตั้ ง ชุ มชนอยู่ ที่ พิ ม าย ก็ อาจจะนํ า พระชั ย เมื อ งมาด้ วย เสร็ จ แล้ ว ประวั ติ ศ าสตร์ ก็ ห ายไป แต่ อ ยู่ ดี ๆ พระชั ย เมื อ ง
นครราชสีมาองค์นี้ก็ไปปรากฎอยู่ที่ห้องกลางของกระทรวงมหาดไทย ต่อมากระทวงมหาดไทยได้มอบให้กรมศิลปากร
ไปเก็บรักษาไว้ นักโบราณคดีสืบค้นว่า อาจเป็นไปได้ว่าสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งท่านมีพระชนมายุสมัย
รัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๗ ปี ๒๔๓๒ ได้เสด็จมาครั้งแรกที่ประสาทหินพิมายและเสด็จครั้งที่สองในปี ๒๔๗๒ คาดว่าใน
การเสด็ จครั้ ง ที่ ๑ หรือครั้ง ที่ ๒ นี้ จะมี ข้ าราชการหรื อคหบดี หรือประชาชน ซึ่ งมี พระชั ย เมื ององค์ นี้ อยู่ ถวายให้
พระองค์ท่าน แล้วพระองค์ท่านก็นํากลับไปที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสมัยก่อนการรบราฆ่าศึกก็จะนําพระชัยไปกับ
ขบวนทัพด้วย สมเด็จพระพรรณรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ทรงทําตรงจุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ เครื่องหมาย
ในการบํารุงขวัญกําลังทหารในการออกรบ เพราะฉะนั้น การสร้างพระชัย ถ้าหากไปอยู่ที่อนุสรณ์สถานทุ่งสัมฤทธิ์ก็เป็น
สถานที่ อีก แห่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ น สถานที่ วีร กรรมในการรบกั บ ฆ่ า ศึ กในสมั ย ก่ อน ซึ่ ง ก็ ได้ ไปประชุ ม ที่ อบต.สั มฤทธิ์ กั บ
นายอําเภอพิมาย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เขาก็ยินดีที่จะจัดสร้างที่ทุ่งสัมฤทธิ์ เพราะจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมกันทั้งอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ และตรงจุดนั้นได้มีอาคารก่อสร้างที่เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วส่วนหนึ่งด้วย
และถ้ามีหอพระอยู่ก็จะเอื้อต่อการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น ขอให้หัวหน้าส่วนราชการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น
ด้วย จะได้เป็นมติของกรมการจังหวัด และอาจมีการสอบถามไปยังภาคเอกชน พระสงฆ์ ในการที่จะริเริ่มดําเนินการ
ต่อไป เพื่อให้ ท่านพิจารณา ในวัน นี้ข อให้ ตอบแบบสอบถามแล้วส่ง คืน ที่ สํา นักงานวั ฒ นธรรมจั งหวั ดนครราชสี มา
ว่าท่านอยากจะให้ก่อสร้างหรือไม่ และอยากจะสร้างที่ไหน
ประธาน : หนังสือพิมพ์ข่าวสดได้ลงประวัติความเป็นมาของพระชัยเมือง สันนิษฐานว่ากรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ ๒
มีการหนีศึกและอุ้มพระองค์นี้มาด้วย เป็นพระสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และพระองค์นี้ก็ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ซึ่งกํานัน
ตําบลโคกกรวดได้มาหารือว่าควรจะรื้อฟื้นเป็นประวัติของโคราชหรือไม่ แต่หากจะดําเนินการก็ต้องมีการสอบถาม
ความคิดเห็นด้วย ต้องไปหาความคิดเห็นให้เรียบร้อยให้ลงตัวก่อน แล้วดําเนินการตามขั้นตอน อาจแต่งตั้งคณะทํางาน
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อหาข้อสรุปก่อนแล้วค่อยหารือกันอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ
อาคารเรียนรวม “อาคาร สิริวิทยาทร”
- รายงานการทําบุญทอดผ้าป่า “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา : ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑ ได้มี
หนังสือขอให้นําความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคาร
เรียนรวม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา บัดนี้ สํานักราชเลขาธิการ ได้นําความกราบ
บังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “อาคาร สิริวิทยาทร” หมายถึง อาคารซึ่ง
เป็นแหล่งความเอื้ออาทรและความรู้อันเป็นมงคล และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย
“ส.ธ.” ประดับที่ชื่ออาคาคารดังกล่าวด้วย ขณะนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กําลังดําเนินการจัดทําป้ายชื่อพระราชทานติด
อาคารเรียน
-และขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินเพื่อรับเข็มที่ระลึก อักษร พระนามาภิไธย
“ส.ธ.” โดยแจ้งความจํานงได้ที่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๕๒๐๗๘
รับจํานวน ๑๐๐ ท่าน
-ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมทําบุญทอดผ้าป่า “สร้างพลัง
ความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓๑
ประธาน : หากจะมีการทูลเชิญเสด็จฯ เปิดอาคาร ขอให้ประสานเป็นวันเดียวกันกับพิธีเปิดอาคารภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ ๕
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘
๖.๒ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
- เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานและตําแหน่ง ตามประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา
- การเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๕ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๗ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจและแผนการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
๖.๘ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๖.๙ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
- บันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ฝากสํานักงานสรรพากรนําเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมานําเสนอให้ที่ประชุมทราบในเดือนถัดไป
ประธาน : มีกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอุทยานชายฝั่ง ที่ยกเว้นบางอย่างให้สําหรับสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องที่
คั่งค้างอยู่มีเรื่องหนึ่งคือ เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของวังน้ําเขียว ซึ่งเดิมมีท่านรองฯ ชยาวุธ จันทร สมัยเป็นรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ซึ่งเคยบอกไปว่าหากเราไม่มีทิศทางที่แน่นอน และเมื่อมีคณะ
ต่าง ๆ เข้ามา เช่น สภาผู้แทนราษฎร กรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดิน อธิบดีกรมอุทยาน อธิบดีกรมป่าไม้
ก็จะมาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละคณะ แต่เจ้าหน้าที่คือ ตํารวจกับฝ่ายปกครอง ที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องตัดสินคดี
ขณะนี้มีคดีค้างอยู่ ๓๐๐ กว่าคดี เพราะฉะนั้น คณะทํางานชุดนี้ให้ไปประชุมกันว่าเราจะกําหนดหลักเกณฑ์อย่างไร

๓๒
สําหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ตั้งแต่อุทยานทับลาน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง และ สปก. แต่ให้เป็นมาตรฐาน
ที่สามารถไปใช้ได้ทั่วประเทศ และจะได้เสนอความเห็นไปเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีออกมา ทุกคนก็
จะมี ทิ ศ ทางในการทํ า งานที่ ชัด เจน ไม่ ต้ อ งมาขั ด แย้ ง กั น เอง ประชาชนก็ มี ทิ ศ ทางในการลงทุ น ที่ ชั ด เจน ขณะนี้
รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงคมนาคม พลอากาศเอก ประจิน จั่ นตอง อนุ มัติ งบกลางปี เราก็ จะได้ ก่อสร้ า งถนนจาก
ปากทางไทยสามัคคีเข้าไป ๙ กิโลเมตร เป็น ๔ ช่องทาง มีเลนจักรยานให้พร้อมสําหรับนักท่องเที่ยว จากเขาใหญ่เข้ามา
ทางทอสคานา ได้ ๙ กิโลเมตร จากวังน้ําเขียวเข้าไปที่ทอสคานาจนถึงอ่างลําพระเพลิง มีเลนจักรยานรอบอ่างให้พร้อม
เป็นทิศทางการพัฒนาทั้งสิ้น ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินยังมีเรื่องสับสนมาก ฝากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ไปนําคณะของท่านชยาวุธฯ ขึ้นมาทบทวนดู แล้วนําพระราชบัญญัติตัวนี้มาดูด้วยว่าจะสอดคล้อง
กันอย่างไร
- ขอความร่วมมือจากสํานักงาน ปปช. สํานักงาน ปปท. และ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ในการ
ดําเนินการปัญหาม็อบผู้บุกรุกพื้นที่มอปลาย่าง ซึ่งต้องอาศัยข้อกฎหมายจากหน่วยงานของท่าน และมี ๒ กรณี ที่
อําเภอชุมพวงมีผู้บุกรุกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตําบลหนองหลัก ๑๐๐ กว่าครอบครัว เป็นที่สาธารณะ ซึ่งยังไม่ทราบว่าผลเป็น
อย่างไร คณะกรรมการ ปปช. ได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนว่านายอําเภอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ทําไมไม่ไปนําคน
ออกจากพื้นที่ที่บุกรุก จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการที่มาเก็บข้อมูล เพื่อทําความเข้าใจว่าการที่จะไปเอาคนออกจากที่
สาธารณะ ๑๐๐ กว่าครอบครัว ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ตั้งแต่มี คสช. มา ต้นน้ํา ๑๐,๐๐๐
กว่าไร่ ตอนนี้ค้างอยู่ ๓๙ ครัวเรือน ก็ได้ทางปฏิรูปที่ดินจังหวัดไปขอเงินกองทุนมาซื้อที่ดินโฉนด ๕๒๘ ไร่ จัดให้กับ ๓๙
ครัวเรือน ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าจะนําผู้บุกรุกเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน ทุกวันนี้ได้เงินเลี้ยงชีพจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
เงินกาชาด เพราะพวกเขาไม่มีหนทาง ขายบ้านขายที่ดินแล้วตัดสินใจเข้าไปอยู่ในป่า แต่เราจําเป็นต้องเอาพื้นที่ต้นน้ํา
กลับคืนมา ต้องให้เขาออก การแก้ปัญหากําลังจัด แปลงอยู่ จึงขอฝากสํานั กงานที่ดิ น และ สปก. ช่วยเร่ง งานด้วย
พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ท่านอยากให้จัดแปลงให้เสร็จก่อนช่วงสงกรานต์ และในส่วนของหนองหลัก ๑๐๐ กว่า
ครอบครัว การที่จะเอาออก แรงต้านมีมาก เทียบเคียงกับมอปลาย่าง ซึ่งขณะนี้ศาลปกครองได้สั่งไม่คุ้มครองผู้บุกรุกทั้ง
หมดแล้ว ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากกองทัพภาคที่ ๒ จัดพื้นที่รองรับให้จํานวน ๒๔ ไร่
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
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(นางณาตยา คําไทย)
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กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
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