รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑

นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(ประธาน)

๒

นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

3

นายณรงค์

วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

4

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

5

ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

6

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

7

นายณรงค์ชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

8

นายสุนีย์

บุตรเนียร

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๙

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕
นครราชสีมา

๑๐

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา

11

นายวีรศักดิ์

ศรีโสภา

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

12

นางอรุณรัตน์

ชิงชนะ

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

13

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

14

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
15

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

16

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

17

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว
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18

นายเสกสรร

จันวงษา

แทน นายอําเภอสูงเนิน

19

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

20

นายพิรัช

แจ้งนคร

แทน นายอําเภอโนนสูง

21

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

22

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอปักธงชัย

23

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

24

นายธงชัย

โอฬารพัฒนานะชัย

นายอําเภอโนนไทย

25

นายปราโมทย์

พงษ์กระโทก

แทน นายอําเภอโชคชัย

26

นายสุรพันธ์

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

27

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

28

นายธีรพล

สกุลรักษ์

นายอําเภอห้วยแถลง

29

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

30

นายพีรวัฒน์

ธีระวัฒนา

แทน นายอําเภอชุมพวง

31

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓2

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓3

นายธรรมธรรศ

ทองสําโรง

แทน นายอําเภอเสิงสาง

๓4

ว่าที่ ร.อ.อานนท์

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓5

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓6

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓7

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓8

จ.ส.อ.ประจักษ์ชัย

ชนะภัย

นายอําเภอโนนแดง

๓9

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

40

นายอภิชาติ

ธนะมัย

นายอําเภอวังน้ําเขียว

41

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ์
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๔2

นายไพศาล

ผลฟัก

นายอําเภอเมืองยาง

๔3

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔4

นายอํานวยศิลป์

มานะงาน

แทน นายอําเภอพระทองคํา

๔5

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

๔6

นายธีระพันธ์

นาควิโรจน์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔7

นายบัญชา

ใจสอาด

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔8

นายพศุฒม์

แวววุฒินันท์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔9

นางอําไพ

ศุกระชาติ

อัยการจังหวัดพิมาย

50

นายอานนท์

จิตตกูล

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสํานักงาน
อัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีควิ้

51

นายชลิฏ

มัณฑนาพงศ์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 7 ช่วยราชการสํานักงาน
อัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีควิ้ (ปากช่อง)

52

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

53

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

54

นางสาวกัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการ
จังหวัดแขวงจังหวัดนครราชสีมา รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕5

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕6

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕7

นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕8

นายนิพันธ์

จําเนียรพันธุ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
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๕9

นางมณฑา

พิเชฐพงศ์วิมุติ

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

60

นางสุกรี

วุยแก้ว

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

61

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

62

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

63

นายอาณัติ

สีหวัฒนะ

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

64

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖5

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖6

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สาขาพิมาย

๖7

นางพนมพร

คล้ายสงคราม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖8

นายพิเชียรพัฒน

อินทรพานิช

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖9

นายวัชรินทร์

คงแก้ว

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

70

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
71

พ.ต.อ. บุญส่ง

ขุนแขวง

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

72

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

73

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

74

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ่

75

พ.ต.อ. คเชนท์

เสตะปุตตะ

ผกก.สภ.ปักธงชัย

76

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

77

พ.ต.อ. ทรงวุฒิ

ไสยบุญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

78

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

79

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี
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80

พ.ต.ท. ถนักบุญ

สุวรรณรัตน์

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

81

พ.ต.ท. ชัยธร

มาทะวงษ์

แทน ผกก.สภ.จักราช

82

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ประทาย

83

พ.ต.อ. พฤทธิ์

บุญปก

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

84

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

85

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

ผกก.สภ.คง

86

พ.ต.ท. พัฐพน

ศิริวัฒน์

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

87

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

88

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

89

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

90

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

91

พ.ต.อ. วิศาล

ลิ้มณรงค์

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

92

พ.ต.ท. มนัส

ชมเชย

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

93

พ.ต.ท. วิศณุ

กรใหม่

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

94

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

95

พ.ต.อ. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

96

พ.ต.ท. ศิลป์

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

97

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

98

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

99

พ.ต.อ. ไพบูลย์

วาสนาม

ผกก.สภ.เทพารักษ์

100 พ.ต.อ. วรการ

ป้องกัน

ผกก.สภ.เมืองยาง

101 พ.ต.ท. สุพจน์

ศรีโชค

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

102 พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

103 พ.ต.อ. ศุภัทร

ศุภกําเนิด

ผกก.สภ.สีดา

หน้า ๖ จาก 46

104 พ.ต.อ. สุธีภัค

วชิรโซติกุล

ผกก.สภ.บัวลาย

105 ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญมัก

แทน สว.กก.2 บค.ส.1

106 พ.ต.ท. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

107 ร.ต.ต. นันทวัฒน์

ศิริสันติ

แทน สารวัตรสถานีตาํ รวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 6
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

108 พ.ต.อ. ปริญญา

คําเจริญ

ผกก.สภ.มะเริง

109 นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

110 นางสาวณัฎฐนันท์

ศรีประเสริฐ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

111 นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

อนุสรณ์ธีรกุล

แทน หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

113 นางณิชาณี

พันธุ์งาม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

114 นายสมชัย

อัศวสุดสาคร

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

115 นางบุญพา

ณนคร

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

116 นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

117 นางสาวกรรณิการ์

หาญสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

118 นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

119 นายศราวุธ

สุขมาก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

120 นายวรศักด์

อินทร์ชัย

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

วุทฒิลานนท์

แทน ศึกษาธิการภาค 14

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
112 นายมงคง
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
121

นายไพศาล
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122

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

123

นายธนนันต์

อยู่หว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

124

นางศรีทอง

ยี้สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นม. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

125

นางปาณิสรา

สุทนต์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

126

นายพรหมินทร์

ศรีหมื่นไวย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

127

นายธานินทร์

ศิริกําเนิด

แทน รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

128

นายรุจชิต

เอี่ยมคลัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

129

นายประสพชัย

ฉายขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5

130

นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖

131

นายประมวล

บุญฑีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

132

นายสุประณีต

ยศกลาง

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

133

นายยิ่งยง

ดุรงค์ดํารงชัย

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

134

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

135

นางสุกัญญา

กาโกน

รก.ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

136

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

137

นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

138

นางพุทธิภา

ศักดิ์ทินวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

139

นายส.จิระศักดิ์

คชินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา
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140

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

141

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

142

นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

143

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

144

นายวินัย

วิริยะประทีป

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

145

นายมังกร

พรจําศิลป์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

146

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

147

นายรัฐพล

จันทร์แก้ว

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

148

นายภาคภูมิ

รักษาสุวรรณ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
149

นางทิพย์สุชา

เตตานัง

แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

150

นายศิริเพ็ญ

แก้วดี

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

151

นางปริญญา

สุขใหม่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

152

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

153

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

154

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9

155

นางเอมอร

ศรีกงพาน

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
156

นายบุญถิ่น

เดชสูงเนิน

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

157

นายอนันต์

มหัจจริยพันธุ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

158

นางสาวกนกอร

รัตนพันธุ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

159

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

160

นายอัครเดช

เรียนหิน

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
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161

นายสมชาย

เจียรทิพย์วิไล

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

162

นางสาวสุภาพ

สังขไพฑูรย์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

163

นายประหยัด

กมลพัฒนะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8

164

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

165

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

166

นายโสภิญญา

เกิดสกุล

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

167

นางสาวพจนา

วรนาม

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

168

นายสมศักดิ์

ทาบโลต

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

169

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืชจังหวัดนครราชสีมา

170

นางปัทมา

จรทะผา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

171

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

172

นางกาญจิฎาภา

วีระภักดีสุข

แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

173

นายสุวัฒน์

ธาตุทะนะ

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

174

นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

175

นายเศกสรรค์

สวนกูล

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

176

นายเชาวฤทธิ์

บุณมทิต

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

177

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

178

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

179

นายสามารถ

น้อยบุญญะ

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

180

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5

181

นางสาวประมูล

บรรพาศรี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

182

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
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183

นายบรรจง

สุขสุทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

184

นายสันติ

กลึงกลางดอน

ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นม.

185

นายชูศักดิ์

แขพิมาย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

186

นางสาวกันดานา

ชมด้านติ

แทน ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.นม.

187

นายวิระ

จิตรสุวรรณ

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา)

กระทรวงการคลัง
188

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

189

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

190

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

191

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรภาค ๙

192

นางประไพรัตน์

นาผล

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

193

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

194

นายสําราญ

เมืองนิล

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
195

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

196

นายเกียรติศักดิ์

ศิริปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 10

197

นายวิทยาภรณ์

เสียงสนัน

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

198

นายศุภชัย

เอี่ยมแย้ม

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2

199

นายมาโนช

สรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

200

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

201

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

202

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

203

นางสุนทรี

แทนประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
204

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

205

นายเกียรติฉัตร

พรายจันทร์

รก.ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
206

นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
207

นายสุรินทร์

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

208

นายทิมสูนย์

ก้อนผา

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

209

นางอรวรรณ

กอบวิทยา

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
210

พันโท วรพจ

ปะระมัสโส

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

211

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

212

นางสาวสุพรรณ

พันธุ์พยัคฆ์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
213

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

214

นางนัฏญา

จิตรเกาะ

ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

215

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

216

นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

217

นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕
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218

นายสุภวัฒน์

หนูพริก

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

219

นายปิฏก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

220

นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

หัวหน้าสนง.เคหะชุมชนนครราชสีมา

221

นายอภิวัฒน์

วิริทรัพย์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

222

นายแข่งขัน

สีตะธนี

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
223

ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ

รามาตย์

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

224

นางนิธิอร

บุญญานุสิทธิ์

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

225

นางสาวพัชราวรรณ

นาควัชระ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

226

นางรัชนีย์

เนียมอินทร์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต 3

สํานักนายกรัฐมนตรี
227

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

228

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ.นม.

229

นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

230

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
231 นางรุ่งทิพย์

บุกขุนทด

ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

232 นายพรรษพงศ์

สิทธิปรุ

แทน ผู้อํานวยการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

233 นายอธิปัตย์

เข็มจริยา

แทน สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นม.

234 นายชอบ

สร้อยจิตต์

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

235 นายปริยากร

สุบันทมา

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาค ตฉน.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
236 นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํา นวยการสํา นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
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จังหวัดนครราชสีมา

237 นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

238 นายชัยชาญ

วงศ์บุญมี

แทน ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 นม.

239 นางนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นม.)

240 นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

241 นายเทวินทร์

รัตนะวงศะวัต

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

242 นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม.

243 นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

244 นายสุขสวัสดิ์

สูงนารถ

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

245 นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

246 นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

247 นายอํานวย

ลักษณะ

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

248 นางพรรณทิพย์

เจริญวัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์ เขต 3

249 นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

250 นายสุชาติ

เรือนใหม่

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 (ศปร.2)

251 นายวีน้อย

ริงคะนานนท์

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท. นครราชสีมา

252 นายวาทิน

อนันท์โท

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

253 นายวิทยา

ศรีเนตร์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

254 นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

255 นายจิรศักดิ์

นัยทัศนกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

วิริพัฒนาลักษณ์

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ
256 พ.ต.ท. ระพีพงษ์
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257 นายศรีพงศ์

อุดมสิมานนท์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

258 นายธีรพงศ์

ยอดกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

259 นางสาวภูศรัญญา

ชัชวาลย์

แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

260 นางปฐนาวดี

นามบุญศรี

แทน หัวหน้า สนง.กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
นครราชสีมา

261 นายชยพัทธ์

มะแม้น

แทน ผู้อํานวยการ สนง.กส.ทช.เขต 7

วงศ์จร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภาคเอกชน
262 นายชัชวาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
263 นายชนะชัย

ชอบนิจ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

264 นายชนะชัย

ชอบนิจ

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

265 นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

266 นายสันติ

เกิดโมฬี

รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

267 นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

268 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

269 นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

270 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

271 นางนงคราญ

สุคนธสาคร

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2

นายสมภพ

มุกดาสนิท

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

3

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

4

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

5

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
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6

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

จ่าจังหวัดนครราชสีมา

7

นายอนุวรรตน์

จันทร์สุขเกษม

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

8

นายสุวิทย์

ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
1
ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

2

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

3

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

4

ผกก.ฝสส.4 สส

ติดราชการ

5

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

6

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

7

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

8

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

9

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

ติดราชการ

10

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส.

ติดราชการ

11

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

12

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

13

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

14

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

ติดราชการ

15

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

16

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

17

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

18

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ติดราชการ

19

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

20

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ
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21

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

22

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

23

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

24

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

25

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

26

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

27

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

28

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

29

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3

ติดราชการ

30

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

31

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

32

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

33

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นม.

ติดราชการ

34

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

ติดราชการ

35

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

36

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

37

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

ติดราชการ

38

ผู้อํานวยการศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

39

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

40

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

41

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

ติดราชการ

42

ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ 3

ติดราชการ

43

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ
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44

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

45

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

46

หัวหน้าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ติดราชการ

47

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)

ติดราชการ

48

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

49

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นม.

ติดราชการ

50

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

51

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

52

ผู้อํานวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาค ตฉน.) จ.นม.

ติดราชการ

53

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

54

โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

55

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

56

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ติดราชการ

57

ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

58

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

59

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

60

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

61

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

62

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

63

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

64

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ

ติดราชการ

65

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

66

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

67

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ
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68

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการ
ประชุมและดําเนินตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)

 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ จังหวัดนครราชสีมา)
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความเป็นมาจากโครงการ
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
๒๐๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ แสดงถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเอกชน โดยกําหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก
และกระทรวงศึกษาธิการเป็ นเจ้า ของเรื่อง และเพื่อให้ การดํ าเนิน งานสื บเนื่องมั่นคงตลอดไปจึ งเปลี่ ยนสภาพจาก
โครงการมาเป็นมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา ทุก
อําเภอทั่วประเทศ ปีละกว่า ๓,๐๐๐ ทุน เป็นเงินปีละประมาณ ๙ ล้านบาท
ในปี ๒๕๖๐ นี้ มูลนิธิให้ทุนการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรไม่เกิน ๑ ปี แก่เยาวชนในสังกัด
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา จํานวน ๑๔ ทุน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท โดย
สถาบันพัฒนาฝีเมืองแรงงาน ๕ นครราชสีมา ได้คัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนจากผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทํางาน
รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ ที่มีความตั้งใจฝึกอบรม แต่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาอาชีพต่อไป ดังนี้
๑.นายศุภณัฐ รัตน์พลเสนา ๒. นายธนาภัทร จงเย็นกลาง ๓.นายจิรโชต พูลทวี
๔.นายปิยะวุฒิ พุฒตาล ๕.นายนรเศรษฐ์ มณีวรรณ ๖.นายระพีพันธ์ ดอกจันทร์กลาง ๗.นายศักดา ท่อนเงิน
๘.นายสพล อ่าวทะเล ๙.นายปิยะภูมิ หอมดวง ๑๐.นายบุญโชค จามกิ่ง ๑๑.นายณัฐพล โคกสีนอก ๑๒.นายสุทธิรักษ์
เพชรรัตน์ ๑๓.นายกฤตภาส แซ่อุ้ย ๑๔. นายสันติ ข้องนอก
 บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด บริจาคเงินสมทบทุนในโครงการก่อสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างอาคารเฉลิม
พระเกี ย รติ สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (ศู น ย์ อุบัติ เหตุ แ ละฉุ กเฉิ น ) โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา และในการนี้ บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด มีจิต ศรัทธาขอร่วมสมทบทุนบริจาคเงิ น
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารดังกล่าว
 มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากาแฟดงมะไฟ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
: เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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(GI) จึงได้ลงพื้นที่ทําการศึกษาถึงลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าบริเวณพื้นที่หมู่บ้านดงมะไฟ อําเภอ
สูง เนิ น ได้ มีการปลู กกาแฟพั น ธุ์ อาราบิ ก้า ซึ่ ง มี ลักษณะเฉพาะและแตกต่ า งจากกาแฟอาราบิ ก้า ที่ ปลู กในพื้ น ที่ อื่น
มหาวิทยาลัยจึงได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้แปรรูปกาแฟเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ทําการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ไปยัง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จากนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย กาแฟดงมะไฟ
ทะเบี ยนเลขที่ สช 59100076 เมื่อวัน ที่ 31 มี นาคม 2559 และจั ด จ้า งให้มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ นครราชสี มา
ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและจัดทําระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับสินค้ากาแฟดงมะไฟ มหาวิทยาลัย
ได้ขอให้จังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย กาแฟดงมะไฟ
ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน เพื่อทําหน้าที่ในการจัดทําระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ากาแฟดงมะไฟ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการในการให้คําปรึกษาแก่เกษตรกรผู้ผลิต และผู้แปรรูปในการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานและเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้ผลิตและผู้แปรรูปที่มีความประสงค์ใช้ตราสัญลักษณ์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2560 โดย
มีผู้สมัครฯ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต 19 ราย กลุ่มผู้แปรรูป 2 ราย เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ให้ ต รงตามคู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก าแฟดงมะไฟมี คุ ณ ภาพและคุ ณ ลั ก ษณะตามลั ก ษณะของสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ
1. พันธุ์กาแฟ อาราบิก้า สายพันธุ์คาติมอร์ F-7
2. ลักษณะทางกายภาพ
2.1 กาแฟสาร สีเขียวอมเทา มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12
2.2 กาแฟคั่ว-บด มีระดับการคั่ว 2 ระดับ คือ คั่วเข้ม และ คั่วกลาง
2.3 รสชาติ กล่มกล่อม มีกลิ่นหอม
3. ลักษณะทางเคมี คาเฟอีนไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ําหนัก
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบฯ นั้น มีผู้ผ่านการตรวจสอบ ในกลุ่มผู้ผลิต 9 ราย และกลุ่มผู้แปร
รูป 2 ราย และทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกหนังสืออนุญาตให้กับผู้ผ่านการตรวจสอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี มา ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า มอบหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใช้ ต ราสั ญ ลั กษณ์ สิ่ง บ่ ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าวให้แก่ผู้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
กลุ่มผู้ผลิต จํานวน 9 ราย ได้แก่ ๑.นายจิต ชัยโคกสูง ๒.นายวิเชียร อะมะโส ๓.นางอรุณ
มั่น คง ๔.นางอชิ รญา ชั ย โคกสู ง ๕.นายสมพร ภั กดี สุวรรณ ๖.นายฤทธิ์ จั น ทร์จัน ทึ ก ๗.นายศรี สมบั ติ มานู
๘.นางจิราภรณ์ ศุภธรรมพิทักษ์ ๙.นางนิพนธ์ ลือพงศ์พัฒนะ สําหรับรายที่ 9 ผ่านในกลุ่มผู้ผลิต และ กลุ่มผู้แปรรูป
กลุ่มผู้แปรรูป จํานวน 2 ราย ได้แก่ นายนพดล ม่วงแก้ว และนายนิพนธ์ ลือพงศ์พัฒนะ
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 มิถุนายน ที่บ้านปอพราน ม.1 ต.รุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์
ดุจจานุทัศน์ ปลัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปลูกป่า ตามโครงการรวมพลังปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ เพื่อให้ราษฎร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปี
ของชาติ
-วันที่ 6 มิถุนายน ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทั ย ผู้ ว่า ราชการจั งหวัดนครราชสีมา เป็ นประธานในพิ ธีมอบทุนการศึกษาให้กับนั กเรี ยนในพื้นที่ จัง หวั ด
นครราชสี มา ทั้ ง 32 อํา เภอ จํานวน 660 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 1,320,000 บาท เพื่ อ
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ส่งเสริมพั ฒนาการศึกษาให้กับนักเรีย นที่เรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุน ทรัพย์ และให้โอกาสให้เด็ ก
เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
-วันที่ 7 มิถุนายน ที่บ้านใหม่ ม. 12 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ Kick Off ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย
น้ําใส ไร้ผักตบชวา โดยมีข้าราชการทหาร ตํารวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน
-วันที่ 8 มิถุนายน ที่โรงเรียนบ้านโนนสําราญ ตําบลโนนสําราญ อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง
-วันที่ 14 มิถุนายน ที่ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางตามแนวทางประชารัฐ โดยมีสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนร่วมซ่อมแซมถนนกว่า
200 คน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอครบุรี
วั น เดี ย วกั น ที่ บ้า นโปร่ ง สนวน หมู่ ที่ 7 ตํ า บลลํ า เพี ย ก อํ า เภอครบุ รี จั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอําเภอครบรี และ
ชาวบ้าน ทหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนกว่า 100 คน ร่วมในพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายมีชีวิต) เพื่อ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-วันที่ 26 มิถุนายน พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส และประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมา ร่วมกันประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช พระชันษา 90 ปี ณ อุโบสถวั ด
ศาลาลอย อําเภอเมืองนครราชสีมา เนื่องในมงคลสมั ยพระชั นษา 90 ปี สมเด็ จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
-วันที่ ๒๗ มิถุนายน นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานอนุกรรมการคณะที่ ๗ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ที่สํา นั กงานขนส่ ง จั ง หวัด นครราชสี มาและสํ านั กงานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ จัง หวั ด นครราชสี มา
ณ ห้อง MCC Hall ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีประชาชนจิตอาสาชมรมแม่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร เครือข่าย OTOP
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นจํานวนมาก
นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา พร้ อมด้ วย พลตํ า รวจตรี สุ ภ ากร
คําสิงห์นอก ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ออกตรวจสถาน
บริการอาบอบนวด ร้านนวดแผนโบราณ ร้านคาราโอเกะ และสถานประกอบการ ที่ให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถาน
บริการเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทําที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และค้าประเวณีเด็ก
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายโสภิญญา เกิดสกุล ตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรชลประทานส่วนแผนงาน สํานักงานชลประทาน
ที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
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๒) นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรมปศุสัตว์
๓) นายเศกสรรค์ สวนกูล ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
๔) นายเกียรติฉัตร พรายจันทร์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชํานาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา
๕) นายสามารถ น้อยบุญญะ ตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ รักษาการ
ในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
๖) นายวิระ จิตรสุวรรณ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
๑.๒ หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) พันตํารวจเอก ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประทาย
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรขามทะเลสอ
๒) พันตํารวจเอก อนันต์ พิมพ์เจริญ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรขามสะแกแสง
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
๓) พันตํารวจเอก ณัฐพงษ์ เชื้อเดช ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแก้งสนามนาง
ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการสืบสวน สถานีตํารวจภูธรแก้งสนามนาง
๔) พันตํารวจเอก คเชนท์ เสตะปุตตะ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรปักธงชัย
ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง
๕) พันตํารวจเอก วรการ ป้องกัน ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองยาง
ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
๖) พันตํารวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคง
ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการสืบสวน สถานีตํารวจภูธรเสิงสาง
๗) พันตํารวจเอก วิศาล ลิ้มณรงค์ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรขามทะเลสอ
รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลบางคอแหลม
๘) พันตํารวจเอก ทรงวุฒิ ไสยบุญ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรเมืองบัว จังหวัดสุรินทร์
๙) พันตํารวจเอก ไพบูลย์ วาสนาม ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐) พันตํารวจเอก ศุภัทร ศุภกําเนิด ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสีดา
รองผู้กํากับการสืบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางคอแหลม
๑๑) พันตํารวจเอก สุธีภัค วชิรโชติกุล ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบัวลาย
ตําแหน่งรองผู้กํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
แนะนําตัวเพิ่มเติม
๑๒) นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ตําแหน่งผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
๑๓) นายสุภวัตน์ หนูพริก ตําแหน่ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย อําเภอพิมาย
ตําแหน่งเดิม ผู้ปกครองสถานคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๑.๓ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :

การเน้นย้ํานโยบายรัฐบาล ที่ต้องนํามาปฏิบัติในพื้นที่
การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะต้องดําเนินกิจกรรมเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและ
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ต่อเนื่องในทุกภาคส่วน และขอให้ช่วยกันดูแลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ การประดับ
ผ้าตามสถานที่ต่าง ๆ หากอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ ในรอบเดือนที่ผ่านมา
มีฝนตก ลมแรง จึงฝากให้กลับดูอีกครั้งหนึ่ง
สํา หรั บกิจกรรมที่ สํา คั ญในช่ วงนี้ ที่เ กี่ ยวกั บในหลวงรัชกาลที่ ๙ คื อ การทํา ดอกไม้ จัน ทน์
โดยให้พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมาได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม และให้สํานักงานจังหวัด
รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พัฒนาการจังหวัด การจัดทําดอกไม้จันทน์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดอกไม้ประจําจังหวัดที่เป็นดอกสาธร
นครราชสีมา :
๓๒ ช่อ ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งเมื่อกระทรวงแจ้งมา สําหรับดอกไม้ที่ให้จัดทําแต่ละ
อําเภอ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก ขณะนี้จัดทําได้ ๑,๐๗๐,๑๙๘ ดอก
ประธาน :

เป้าหมายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมกันทําดอกไม้จันทน์ และขอให้
รายงานจํ า นวนมาที่ สํา นั กงานพั ฒ นาชุ มชนจั ง หวั ด นครราชสี มา เพื่ อ ที่ จ ะรายงานทางรั ฐ บาลใน
ทุกเดือน

ประธาน :

นโยบายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะเรื่ อ งของการจั ด ระเบี ย บสถานบริ ก าร การค้ า ประเวณี เ ด็ ก การค้ า แรงงานต่ า งด้ า ว
กระบวนการขอทาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
นโยบายเรื่องการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า และการทวงคืนผืนป่า
ขณะนี้ตัวชี้วัดของจังหวัดนครราชสีมายังตกอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ เรื่องการทวงคืนผืนป่าที่อําเภอ
ครบุรี สัปดาห์หน้าจะต้องมีการคุยกันในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามทุกส่วนราชการต้องช่วยกันในเรื่อง
การทวงคืนผืนป่า เรื่องการปลูกต้นไม้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงงาน
หลายแห่งมีการปล่อยน้ําเสีย ให้ทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ไปช่วยดู โดยเฉพาะเขตอําเภอครบุรี
นโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ต้องขอให้ทุกหน่วยงานได้เร่งรัดดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การป้องกันปราบปราม การบําบัดรักษา รวมทั้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด อําเภอ
เรื่องจากศูนย์ดํารงธรรมไปถึงส่วนราชการต่าง ๆ ไปค้างอยู่ที่ส่วนราชการเป็นจํานวนมาก เวลาที่
ผู้ใหญ่ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการ ก็จะมา
ดูผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม ปรากฏว่าเรื่องจะไปค้างอยู่ที่ส่วนราชการ จึงขอความกรุณา
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการได้ ม อบนโยบายกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานด้ ว ยว่ า กรณี ห นั ง สื อ มี ปั๊ ม ตรา
“ศูนย์ดํารงธรรม” ขอความกรุณาให้เร่งรัดดําเนินการ หากเรื่องยังไม่แล้วเสร็จก็ขอให้รายงานความ
คืบหน้าให้จังหวัดทราบ เพราะส่วนกลางตามเรื่องตลอดเวลา ศูนย์ดํารงธรรมต้องชี้แจงกับส่วนกลาง
ตลอดเวลา
ขณะนี้ศูนย์ดํารงธรรมทั้งจังหวัดและอําเภอ รับผิดชอบการเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาตอบ
คํ า ถาม ๔ ข้ อ ของนายกรั ฐ มนตรี คํ า ถามไม่ ไ ด้ ถ ามประชาชนทั่ ว ไปอย่ า งเดี ย ว แต่ ถ ามพี่ น้ อ ง
ข้าราชการด้วย จึงอยากให้พี่น้องข้าราชการไปตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ข้อคิดเห็น ๔ ข้อ ของท่าน
นายกรัฐมนตรี ให้ตอบตามตามความคิดของท่าน ให้ตอบด้วยความสมัครใจ โดยความบริสุทธิ์
ปัญหาภัยต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชน
ขณะนี้ ภัยแล้งก็ จะหมดไปแล้ว ยัง เหลื อเรื่ องน้ํ าท่วมในเขตชุ มชน ขอให้นายอํา เภอร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนเตรียมการรับน้ําท่วมในแต่ละจุด ประเด็นคือ
เราอาจแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างไม่สําเร็จเพราะฝนมาแล้ว แต่ต้องบริหารจัดการให้น้ําออกจาก
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ผู้อํานวยการ
โครงการ
ชลประทาน
นครราชสีมา

บริเวณที่ท่วมขังให้เร็วที่สุด ได้คุยกับนายอําเภอ ยืมเครื่องสูบน้ํา วางแผนการระบายน้ํา ลอกท่อต่าง ๆ
ต้องเร่งดําเนินการ อย่าให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ ในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมา การลอกท่อต้อง
ดําเนินการเรื่อย ๆ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน เราได้มีการพร่องน้ําจากบุ่งตาหลัวบ้างหรือยัง ตอนนี้น้ํา
บุ่งตาหลัวน้ําเต็ม จึงขอให้พร่องน้ําออกไปก่อน ตอนนี้พร่องได้หรือยัง
เมื่อวานพร่องครั้งแรก ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองฯ ธนพล ได้ไปร่วมดูด้วย ตามข้อตกลงใน
การพร่องน้ําบุ่งตาหลัว เราจะทําการประชุมกับกองทัพภาคที่ ๒ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ตกลงให้พร่องน้ํา
ลงไปประมาณ ๕๐–๖๐ เซนติ เ มตร ปั จ จุ บั น ได้ ตั้ ง สู บ น้ํ า ของกรมชลประทาน เนื่ อ งจาก
กรมชลประทานไม่ได้มีภารกิจตรงนี้จึงได้ยืมน้ํามันจากกรมโยธาธิการและผังเมืองไปใช้ก่อน เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนเมือง เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกเป็นประจําและจะตกในช่วงบ่าย
ถึงเย็น ตอนนี้ได้ดําเนินการพร่องน้ําบุ่งตาหลัว ๒ เวลา วันละประมาณ ๑๐–๑๒ ชั่วโมง โดยจะเว้น
การสูบน้ําช่วงเวลา ๑๖.๐๐–๒๐.๐๐ น. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ออกกําลังกาย หลังจากนั้นจะทํา
การสูบน้ําอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา ๑๐ วันก่อน

ประธาน

พร่องน้ํา ๕๐ เซนติเมตร ใช้เวลากี่วัน

ผู้อํานวยการ
โครงการ
ชลประทาน
นครราชสีมา

พร่ องน้ํ า โดยอั ต รา ๑๐ ชั่ วโมง มี การใช้ น้ํ า ของประปาเทศบาลนครที่ สูบวั น ละ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.
ของชลประทานได้อีก ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. ถ้า พร่องน้ํา ประมาณ ๑๐ วั น ก็ จะถึ ง จุด ที่ เราต้องการ ก็
สามารถเร่งกําลังอัตราการสูบได้วันละ ๒๒ ชั่วโมง ถ้าหากไม่พอจริง ๆ ก็จะเร่งเพิ่มให้อีก

ประธาน

เร่งพร่องไปเรื่อย ๆ ถ้า ๕๐ เซนติเมตรแล้วพร่องไว้ จะสามารถรับน้ําที่ล้นในเขตเทศบาลนครไปลง
ตรงนั้นได้ และเมื่อเวลาที่ฝนตกน้ําจะท่วมขังไม่นานเพราะมีที่รับน้ํา

ผู้อํานวยการ
โครงการ
ชลประทาน
นครราชสีมา
ประธาน

การสูบน้ําต้องสูบสลับกันเนื่องจากเวลาที่ฝนตกเราจะต้องหยุดให้น้ําเข้าสู่ระบบระบายของเทศบาล
นครตามปกติ หลังจากนั้นจะมาเริ่มสูบตามเวลาที่กําหนด

ประธาน

ฝากรองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ทางไหลของน้ําบริเวณริมทางรถไฟต้องให้ไหลได้สะดวกตลอด
ไม่เช่นนั้นมีผู้ประกอบการที่จะสร้างอาคารหรือถมที่บริเวณชุมชนราชนิกูล โดยถ้าจะสร้างได้ต้องให้มี
การวางท่อให้น้ําไหลได้ หากถมดินอย่างเดียวจะมีปัญหา
เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะและผักตบชวา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการ
กําจัดผักตบชวา ได้มีการเน้นย้ําให้มีกิจกรรมดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ได้เน้นย้ําตลอดว่าขอให้มีการเปิดเผยให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา
มีส่วนร่วม ให้มีการติดตามตรวจสอบ หากมีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ ต้องขอรับปฏิบัติ
ก่อน โครงการใดที่มีปัญหาก็อาจต้องยกเลิกไป อย่าให้เกิดปัญหา
เรื่องความปลอดภัยทางถนน
สถิติของจังหวัดนครราชสีมา เสียชีวิตวันละประมาณ ๓ คน ฝากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งได้
ขอให้ช่วยทําโครงการ และได้เสนอโครงการมาแล้ว แต่ให้ทางสํานักงาน ปภ. วิเคราะห์ว่าได้หรือไม่ได้
จะได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
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ที่ประชุม

ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ โคราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องช่วยกันทํางานอย่างดี
ปรากฏผลงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
รับทราบ
๑.๔ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยได้นําลงเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา
www.nakhonratchasima.go.th
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
รักษาการหัวหน้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่
สํานักงานจังหวัด ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ผู้ อํ า นวยการกองงานในพระองค์ ส มเด็ จ
นครราชสีมา
พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี เพื่ อ ขอได้ โ ปรดนํ า ความกราบทู ล ทราบ
ฝ่าพระบาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนําคณะหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะนายอําเภอ เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพร
ชัยมงคล สําหรับวัน เวลา รอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ที่ประชุม
รับทราบ
การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
รักษาการหัวหน้า ด้วยวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้เป็น
สํานักงานจังหวัด วันรัฐพิธีและวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดนครราชสีมาได้กําหนด
นครราชสีมา
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ที่ประชุม
รับทราบ

-

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
รักษาการหัวหน้า ในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
สํานักงานจังหวัด บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ องในโอกาสวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นครราชสีมา
ที่มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการ

-
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ที่ประชุม

จั ด งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
จึงเห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยให้ดําเนินการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีลักษณะเป็นพิธี
หรื อ กิ จ กรรมการถวายพระพรชั ย มงคลและถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล รวมทั้ ง กิ จ กรรมอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ และให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดําเนินการ พร้อมทั้งให้
จังหวัดดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
๑) จัดพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล ในเวลา ๐๗.๐๐ น.
พร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลางจัดที่ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล ส่วนภูมิภาคให้จัดที่ศาลากลาง
จังหวัด
๒) จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมในพื้นที่ เช่น
- การพัฒนาแหล่งน้ํา/จัดเก็บผักตบชวา
- การปล่อยนก/ปลา การไถ่ชีวิตโค-กระบือ
- การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
- การจัดกิจกรรมจังหวัด/อําเภอเคลื่อนที่การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- การรับบริจาคโลหิต
- การทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ
- การปลูกต้นไม้
- กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศลเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ผู้ป่วย ICU
- กิจกรรมอื่นๆตามที่เห็นสมควร
ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ กิ จ กรรมเพื่ อ สาธารณประโยชน์ จั ง หวั ด ได้ แ จ้ ง เวี ย นให้ ส่ว นราชการและอํ า เภอ
ทุกอําเภอพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมแล้ว
รับทราบ

การเสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจําปี ๒๕๖๐
(วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
รักษาการหัวหน้า ด้วยสภากาชาดไทยแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการ
สํานักงานจังหวัด สภากาชาดไทย ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ เสด็ จพระราชดํ า เนิ น ถวายผ้ า พระกฐิ น สภากาชาดไทย
นครราชสีมา
ประจําปี ๒๕๖๐ ณ วัดประมวลราษฎร์ ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ จึงเรียนมาเพื่อทราบชั้นหนึ่งก่อน และหากได้รับหมายกําหนดการจะเรียนให้ทราบต่อไป

-

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑.๒ - ผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในชุมชนเมืองนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รักษาการหัวหน้า จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ประชาชนในชุ ม ชนเมื อ ง
สํานักงานจังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา
ภาคประชาสังคม ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา และผู้ประกอบการร้านค้า รวม ๓๕๐
คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อมูลในรูปแบบ Powerpoint
เสนอต่อที่ประชุม
สรุปผลการประชุมตามประเด็นสําคัญดังนี้
๑. การปรับปรุงสวนเมืองทอง-สวนสุรนารี (สวนรัก)-สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี และ
บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนราชดําเนิน
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๒. การจัดระเบียบการค้าขายบนทางเดินเท้าบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและบริเวณตลาด
แม่กิมเฮง
๓. การจัดระเบียบการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา และระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่
ชุมชนเมือง รวมถึงการสร้างจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายจราจร
โดยจังหวัดได้ส่งข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณากําหนดแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาตามประเด็นข้อเสนอแนะ
จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขอให้รณรงค์ให้เห็นผลใน
การดําเนิน การทั้ง ๓ เรื่ องนี้ และท่ านรองฯ มุ รธาธีร์ ได้ มอบหมายส่วนราชการต่า ง ๆ สรุปก่อนการ
ประชุม และหลังการประชุม
ปลัดเทศบาลนคร ในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมา หลังจากที่ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็น ทางเทศบาลนครได้จัด
นครราชสีมา
ประชุมผู้ประกอบการค้าในส่วนของทั้ง ๓ จุด เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยประชุมชี้แจงข้อกฎหมาย
ระเบี ย บต่ า ง ๆ ว่ า เราจะเข้ า ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง ก่ อ นดํ า เนิ น การบริ เ วณถนนราชดํ า เนิ น มี ก ารผู ก ผ้ า ใบ
มีเชือกขึง มีการวางของออกมาบริเวณทางเท้าทําให้เกะกะทางเดิน เทศบาลนครได้ลงพื้นที่ไปชี้แจงและ
ได้ดําเนินการปรับปรุง โดยให้นําผ้าใบออกทั้งหมด และตีเส้นกําหนดแนวเขตผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยที่รุกล้ํา
ทางเท้ า ให้ชัด เจน ไม่ ให้ ผู้ค้ า รุ กล้ํ า เข้า มาในเขตพื้ น ผิวจราจรเป็ น อั นขาด และในจุ ดที่ ๒ ถนนสุรนารี
บริเวณตลาดแม่กิมเฮง ได้ดําเนินการเช่นเดียวกัน โดยมีพ่อค้าแม่ค้าจําหน่ายดอกไม้วางออกมานอกถนน
จึงได้จัดให้เข้าไปข้างในทั้งหมด และรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าทําความสะอาดพื้นผิวจราจรและคืนพื้นที่ถนน
ซึ่ง ก็ ได้ รับความร่ วมมือจากเจ้ าพนั กงานจราจร และจุ ด ที่ ๓ บริ เ วณลานย่ า โม ได้ มีการจั ดระเบี ย บที่
สวนสุรนารี ซึ่งมีผู้เร่ร่อนใช้สวนสุรนารีในการทํามาหากิน และบริเวณสวนเมืองทอง ได้นําเต็นท์ออกไม่ให้
มีการจํา หน่า ยสิน ค้าบริเวณสวนเมืองทอง โดยทุกจุดได้รับความร่ วมมื อจากผู้ประกอบการค้ า พ่ อค้ า
แม่ค้า

ประธาน :

ได้เปลี่ยนสถานที่ให้ผู้จําหน่ายสินค้า OTOP มาตั้งจําหน่ายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพราะพี่น้อง
ชาวบ้ า นไม่ มีที่ข าย จึ ง หาที่ ข ายชั่ วคราวก่ อน เมื่ อเราหาสถานที่ ที่เ หมาะสมได้ ก็ จะขยั บขยายต่ อไป
เพื่อเป็นการแก้ปัญหากลุ่มผู้ค้าผลิตภัณฑ์ OTOP
ขอขอบคุณเทศบาลนครนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่ช่วยกันดูแลให้เกิดความเรียบร้อยทําให้
บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามขึ้น
ผู้ค้าประเวณี ช่วงกลางคืนยังมีอยู่ ฝากทางผู้กํากับการตํารวจ ฝากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บางทีคนจะเดินผ่านไปมาก็ไม่กล้าเดิน เพราะมีบุคคลเหล่านี้นั่งอยู่เต็ม
ไปหมด

รองปลัดเทศบาล ชุดสายตรวจของเทศบาล มีการออกตรวจทุกวัน
นครนครราชสีมา:

รอง ผวจ.นม.
(รองฯ มุรธาธีร์):

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่ และพยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นใน
เขตพื้นที่ที่เห็นพ้องต้องกัน เป็นมติเห็นพ้องต้องกันของที่ประชุม ของทุกฝ่าย ทําให้ดูดีขึ้นมาก อย่างไรก็
ตามสิ่งสําคัญต้องช่วยให้เหมือนอย่างที่จัดใหม่อย่างยั่งยืน เพราะฉะนั้นให้ได้ช่วยกันดูและในคราวหน้า
ขอให้มีการมารายงานในที่ประชุมอีก
อย่า งไรก็ทางสํ านักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์จัง หวัด ช่ วยไปดูต อนกลางคื น
ลองไปถาม ไปพู ด คุ ย ว่ า คนเหล่ า นี้ มีค วามลํ า บาก มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งไร จะได้ มีโอกาสช่ วยเหลื อใน
เบื้องต้นได้ ขอให้ช่วยไปดูด้วย เพราะเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแล ช่วงเวลากลางคืนขอให้ออกไปตรวจดู
ไปสอบถามดูว่าเขาเป็นอย่างไร มีความจําเป็นอย่างไร จะเป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ว่าเราจะไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีการประชุมแบบเดียวกันที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
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ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้าปลีก จะสรุปประเด็นเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าจะช่วยกัน
แก้ไขปัญหาอย่างไร แต่จากการประเมินผู้เข้ามาประชุมยังไม่ลงลึกมากนัก จากข้อมูลต่าง ๆ พบเห็นว่า
เป็นอย่างนี้โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา เพราะฉะนั้น ไม่อยากให้โทษว่ากดดันหรือไม่
เป็นภาวะเศรษฐกิจในระยะนี้ที่จังหวัดก็เจอเหมือนกัน มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะหรือการแก้ไขอย่างไร
ก็ขอให้ช่วยนําเสนอขึ้นมา จะได้ประชุมกลุ่มและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ให้ไปวางกล่องรับความคิดเห็นพร้อมกระดาษและปากกา บริเวณตลาดแม่กิมเฮง ว่าเขามีอะไร
จะเสนอแนะ และต้องขอบคุณที่ได้ช่วยกันเป็นอย่างดี บริเวณตลาดช่วยกันดูแลดีมาก
ที่ประชุม

รับทราบ

- เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา

ในพื้นที่โครงการพระราชดําริภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รักษาการหัวหน้า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจาย
สํานักงานจังหวัด รายได้สู่ต่างจังหวัดด้วยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ โดยให้ส่วนราชการ
นครราชสีมา
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีรายจ่ายประจําสําหรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในการจัดกิจกรรม
ต่ า ง ๆ อาทิ การศึ กษาเรี ย นรู้ การเยี่ ย มชม การจั ด กิ จกรรมส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ โครงการ
พระราชดํ า ริ เพื่อเป็ น การรํ า ลึ กถึ ง พระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพล
อดุลยเดช และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบการเดินทางไปยังโครงการพระราชดําริ ๗๐ เส้นทางทั่วประเทศ อยู่ในชุดหนังสือท่องเที่ยววิถี
ไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tourismthailand.org/๗๐เส้นทางตามรอยพระบาท
สําหรับสถานที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ โครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สําหรับใช้
เป็นสถานที่ในการจัดประชุม อบรม สัมมนาฯ ดังนี้
๑. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. ๐๔๔-๒๗๕๙๖๕
๒. ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชดําริ
๑๔ ม.๑๑ บ้านน้ําซับ ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
โทร. ๐๘๑-๙๗๗๘๖๙๙ , ๐๘๑-๙๖๖๔๒๔๗
๓. โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
โทร. ๐๘๙-๙๑๗๑๓๘๗
๔. โครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” บ้านฉัตรมงคล ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย
โทร. ๐๘๑-๗๑๒๑๕๗๖
๕. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
โทร. ๐๔๔-๓๒๓๑๒๙ , ๐๔๔-๓๒๓๓๘๘
โดยจังหวัดมีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ทุกแห่งทราบแล้ว
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สถานที่ทั้ง ๕ แห่งนี้เป็นจุดที่มีหน่วยงานไปดูงานตลอด เช่น ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายสุรนารี ได้ขอให้สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาท่านเดิม ช่วยพาสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหมุนเวียน
เข้าไปดูงาน ก็ได้มีการไปดูงานอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือท่านสหกรณ์จังหวัดคนปัจจุบันช่วยสาน
ต่อด้วย สําหรับศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชดําริ ที่อําเภอวังน้ําเขียว มีผลผลิตมา
จําหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม ตําบลตาจั่น อําเภอคง แก้ไข
ปัญหาเรื่องดินเค็ม โดยเฉพาะการฝึกอบรมเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องดินเค็ม โครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่”
บ้านฉัตรมงคล ตําบลธงชัยเหนือ มีทางคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมกับคณะผู้ใหญ่ ประมาณเกือบ
หนึ่งร้อยท่านไปที่นั่น ได้รับความกรุณาจากอําเภอ ผู้กํากับการสถานี หน่วยงานเจ้าของโครงการพานําชม
ซึ่งก็ได้รับคําชมเชยมาก ต้องขอขอบคุณหลายท่านที่ไปต้อนรับ
ประธาน

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองไผ่ อําเภอสีคิ้ว สัปดาห์ที่
ผ่านมาเจ้ากรมใหญ่ของทาง สปป.ลาว พร้อมคณะนายทหาร ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพ สปป.ลาว
ได้เดินทางมาเยี่ยมชม

ที่ประชุม

รับทราบ

การตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่
ของหน่วยงาน
รักษาการหัวหน้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มี
สํานักงานจังหวัด พื้ น ที่ ในรั บผิ ด ชอบ สํ า รวจกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ให้ เ รี ย บร้ อย กล้ องทุ กตั วจะต้ องใช้ ง านได้ ต าม
นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบภาพเป็นหลักฐาน และถ้าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แต่กลับ
มี ก ารรายงานว่ า กล้ อ งวงจรปิ ด เสี ย หั ว หน้ า หน่ ว ยงานต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ และซึ่ ง หน่ ว ยใดที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณส่วนนี้ไว้ก็สามารถทําเรื่องขอไปยังต้นสังกัดได้
จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดประชุมหน่วยงานและได้มีการสํารวจ บันทึกข้อมูลในระบบที่
สํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี จัด ทํ า ขึ้ น พบว่ า มี จํ า นวนทั้ ง หมด ๑๐,๕๖๕ ตั ว สามารถใช้ การได้ ๙,๖๙๔ ตั ว
คิดเป็น ๙๒% เสีย/ชํารุดถาวร ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ๑๗๖ ตัว อยู่ระหว่างการซ่อมแซม ๓๓๗ ตัว
จึงขอฝากเรียนย้ําส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทุกแห่ง อําเภอทุกอําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล้องที่รายงานว่าเสียถาวรขอให้มีการจัดหาติดตั้งใหม่ ที่ยังไม่ซ่อมก็
ขอให้เร่งดําเนินการซ่อมให้สามารถใช้การได้
ประธาน
เป็นเรื่องสําคัญ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ในการใช้กล้องวงจรปิดสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและ
ทรั พย์ สิน ของพี่ น้ อ งประชาชน กล้ องต้ องอยู่ ในสภาพที่ ใช้ การได้ และเมื่ อเกิ ด เหตุ แ ล้ วกล้ องใช้ ไม่ ไ ด้
หน่วยงานเจ้าของกล้องต้องรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีกําชับเรื่องนี้มา จึงขอความกรุณาท่านไปตรวจดู
มากที่สุดของเทศบาลนครนครราชสีมา และตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้
ที่ประชุม
รับทราบ

-
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รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนการให้งบประมาณตาม
โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท)
ของศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
รักษาการหัวหน้า จังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะทํางานตรวจติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
สํานักงานจังหวัด ตําบล (ตํา บลละ ๕ ล้า นบาท) จั งหวั ดนครราชสีมา ตามคํา สั่งจั งหวัด นครราชสีมาที่ ๘๗๐๓/๒๕๕๘
นครราชสีมา
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีจํานวน ๓๒ คณะ ครอบคุลม ๓๒ อําเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ของหัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะทํางาน จึงขอให้คณะทํางานตรวจติดตามทั้ง ๓๒ ชุด ได้ตรวจสอบและ
ติดตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท) เป็นระยะ เพื่อความ
โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ครบรอบ ๑ ปี
บางโครงการการประกันสัญญาเริ่มส่งมาเพื่อขอถอนเงินประกันสัญญา ก็ขอให้ตรวจสอบก่อนถอนเงิน
ประกันสัญญา ผลงานยังดีหรือไม่ ในการเบิกจ่ายเงินคืนประกันสัญญาหากไม่รายงานสถานะโครงการ
ว่า ยัง ใช้ประโยชน์ ได้ สมบู รณ์แ บบหรือไม่ก็จะไม่ สามารถถอนเงิ นประกั นสั ญ ญาได้ จึง เรีย นมาเพื่อให้
คณะทํางานทั้ง ๓๒ ชุด ได้สุ่มตรวจและรายงานผล

-

ประธาน

ที่ประชุม

หน่วยงานทางอําเภอก็ต้องไปกํากับดูแลว่าที่ไปสร้างไว้ ต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีการซ่อมแซม และมีการใช้
ประโยชน์ อย่าปล่อยทิ้ง ต้องดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ ในทุกโครงการของทางราชการที่เข้าไปในพื้นที่
ขอให้ ส่ ว นราชการกลั บ ไปดู เ รื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ และการบํ า รุ ง รั ก ษา หากยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานดู แ ล
บํารุงรักษา จําเป็นต้องตั้งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์กต็ ้องรีบดําเนินการ อย่าปล่อยทิ้งไว้
รับทราบ

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนําพาแรงงานต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรไทยผิดกฎหมาย
รักษาการหัวหน้า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการแสวงหาผลประโยชน์
สํานักงานจังหวัด จากการลั กลอบนํ า พาหรื อขนย้ า ยแรงงานต่ า งด้ า วเข้ า มาในราชอาณาจั กรโดยผิ ด กฎหมายตามแนว
นครราชสีมา
ชายแดนไทยกั บประเทศเพื่อนบ้ า น โดยมีน ายหน้ าหรือบุ คคลที่ เ กี่ย วข้องหลายกลุ่ มที่เ ข้ าไปแสวงหา
ผลประโยชน์จากการนําคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาในสถานที่ต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้
เห็นเป็นใจด้วย ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและกําชับนายอําเภอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งกําชับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะอนุกรรมการ
และเลขานุการคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดําเนินการให้จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้รายงาน
ส่วนกลางทราบต่อไป และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานช่วยกันสอดส่อง ติดตาม แก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งหากมีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุนขบวนการค้ามนุษย์
หรือการลักลอบนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องถูกลงโทษทั้ง
ทางวินัยและอาญา

-

ที่ประชุม

รับทราบ

การเฝ้าระวังก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
รักษาการหัวหน้า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า ในขณะนี้สถานศึกษา
สํานักงานจังหวัด ทั่วประเทศ ในสัง กัดสํ านักงานคณะกรรมการอาชีวศึ กษาได้ เปิด การเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ ๑/

-
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นครราชสีมา

ที่ประชุม

๒๕๖๐ และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ
ทุกปีได้กําชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน
นักศึกษา และกิจกรรมการรับน้องใหม่ ซึ่งไม่ได้อยู่ในนโยบายของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดส่อง
ดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ มี ห นั ง สื อ ประสานไปยั ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ตํารวจภูธรจังหวัด ท้องถิ่นจัง หวัด นายอําเภอทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น บูรณาการการ
ทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมการรับน้องใหม่ โดยให้สอดส่องดูแล
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีพบเห็นการ
กระทําผิด และให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด หาแนวทางมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัย
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทและการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
โดยอาจบูรณาการแผนการทํางานร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่ สําหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้
พิ จ ารณาบรรจุ แ ผนงาน/โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งผ่ า นกลไกคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด (กศจ.)
เพื่อแก้ไขปัญหาในองค์รวมต่อไป
รับทราบ

วั น หยุ ด ชดเชยของทางราชการ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๔๔ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
รักษาการหัวหน้า ในปี ๒๕๖๐ วั นอาสาฬหบู ชา ตรงกับวัน เสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวัน เข้ าพรรษา ตรงกับวั น
สํานักงานจังหวัด อาทิ ตย์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรั ฐ มนตรีได้ มีมติ เมื่ อวัน ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ (หนัง สื อสํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔) ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๓๘
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) ให้ถือเป็นหลักการว่า หากกรณีวันหยุดราชการประจําปีวันใดตรงกับ
วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจําปีนั้นไปหยุดในวันทําการถัดไป โดยให้หยุด
ชดเชยไม่เกิน ๑ วัน
ดังนั้น กรณีวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันเข้าพรรษา ตรงกับวัน
อาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ ๑ วัน เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ

-

ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล
มหาราช
นครราชสีมา

๔.๑.๓ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
โครงการก่ อ สร้ า งอาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
(ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) เป็นอาคารที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็น
องค์ ประธานในการดํา เนิน งาน และได้ เสด็ จมาวางศิ ลาฤกษ์เ มื่ อวั น ที่ ๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ โดยมี
หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดําเนินงานก่อสร้าง มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานดําเนินการ และแม่ทัพภาค ที่ ๒ เป็นประธานการจัดหาทุน
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน อาคารได้ก่อสร้างถึงชั้นที่ ๖ ต่อชั้นที่ ๗ โดยอาคาร
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คลังจังหวัด
นครราชสีมา
ประธาน

ประกอบด้วย ชั้น ๑ – ๒ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๓ – ๕ เป็นห้องผ่าตัด แต่ละชั้นมี ๘ ห้อง ชั้น ๖
เป็นหอผู้ป่วยวิกฤติทั้งหมด ๑๐ ยูนิต มีหอผู้ป่วยไฟไหม้ ๘ ยูนิต มีห้องผ่าตัด ๑ ห้อง ชั้น ๗ ศูนย์ส่อง
กล้อง จํานวน ๘ ห้อง ชั้น ๘ อาคารเภสัชกรรม ชั้น ๙ – ๑๑ เป็นหอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยพิเศษ
ชั้นดาดฟ้ามีลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ยอดเงินบริจาค จากกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม และบัญชีหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ซึ่ ง ในแต่ ละกองทุ น มี ๓ ธนาคาร มี ทั้ง หมด ๖ บั ญ ชี ยอดเงิ น บริ จาค ณ วั น ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐
ประมาณ ๒๘๒ ล้านบาทเศษ ในการดําเนินการก่อสร้าง โดยทางวัดเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง จะทําเรื่อง
มาเบิกเงินเป็นงวด ๆ โดย ณ วันนี้ ได้เบิกแล้ว ๓ งวด เป็นเงิน ๑๗๕ ล้านบาทเศษ เหลือยอดเงินบริจาคที่
อยู่ในบัญชีทั้ง ๖ เล่ม ประมาณ ๑๐๗ ล้านบาท
สําหรับโครงการก่อสร้าง เนื่องจากต้องใช้เงินจํานวนมาก จึงมีการคิดโครงการจัดหาทุน
ในหลาย ๆ ทาง คือ
๑) การขอรั บสนั บสนุ น จากสํ า นั กงานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล ซึ่ ง ขอไปประมาณ ๕๐๐
ล้านบาท
๒) โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม บ้านบุเจ้าคุณ ตําบลวังน้ํา
เขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีการทอดผ้าป่าเป็นระยะ ๆ ซึ่งโครงการนี้ได้เงินจาก
การทอดผ้าป่าครั้งละ ๕ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท
๓) การขอรั บบริจาคจากผู้ มีจิตศรัทธาจากภาคเอกชนและภาคราชการ ทั้ งผู้ บริ จาค
รายเดิมและรายใหม่
๔) กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ส่งแผ่นพับพร้อมจดหมายขอรับบริจาค ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่
เคยรักษาย้อนหลัง ซึ่งเป็นการบริจาคตามศรัทธาของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
๕) การจําหน่ายเสื้อยืด มี ๒ รูปแบบ เสื้ อยืด ธรรมดาตัวละ ๒๐๐ บาท เสื้ อคอโปโล
ตัวละ ๓๐๐ บาท ทางเอกชนดํา เนิ นการในการจั ด ทํา เสื้อให้ ก่อน และเมื่ อจํ าหน่ า ยได้ หักต้ น ทุน แล้ ว
ที่เหลือก็จะสมทบทุนในการสร้างอาคาร
๖) ประชาสัมพัน ธ์ผ่านสื่อหนั งสื อพิ มพ์ และโทรทั ศน์ ทั้ง ในจัง หวั ดนครราชสี มา และ
ส่วนกลาง โดยช่อง ๓ และช่อง DARADAILY ให้ทางโรงพยาบาลไปลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ
ทางสื่อทั้ง ๒ แห่ง
๗) โครงการ ๑๐๐ บาท สิ บ ล้ า นหมายเลข รั ก ษาชี วิ ต สานต่ อ พระราชปณิ ธ าน
ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานกับ กสทช. เพื่อประสานไปยังค่ายโทรศัพท์มือถือ ในการใช้รูปแบบส่ง sms
บริจาคครั้งละ ๑๐๐ บาท
๘) โครงการเดินวิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธาน จุดเริ่มต้นจากกระทรวงสาธารณสุข โดยวิ่งผ่านหลายจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขต
สุขภาพที่ ๙ ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ – บุรีรัมย์ – ชัยภูมิ – นครราชสีมา โดยจุดสุดท้าย
คือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการรับบริจาคตาม
เส้นทางที่วิ่งผ่าน
๙) โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการทอดผ้าป่า
๑๐) โครงการประมูลภาพเพื่อการกุศล ประจําปี (Daradaily Double Great For
Charity) วันเสาร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดนิทรรศการ ณ หอศิลป์วังหน้ า และเปิด ประมูลภาพที่
โรงแรมอนันตรา โดยรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้โครงการก่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สํานักงานคลังจังหวัดรอมติจากพาณิชย์จังหวัด ว่าจะใช้นามของมูลนิธิหรืออย่างไร หากมีข้อยุติอย่างไร
ทางสํานักงานคลังจังหวัดจะได้ดําเนินการต่อไป
ให้คลังจังหวัดประสานพาณิชย์จังหวัด เพราะทางโรงพยาบาลต้องการหมายเลขบัญชีเพื่อไปลงในโบชัวร์
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เรื่องหมายเลขบัญชีไม่น่าจะมีปัญหา แต่ขอข้อยุติว่าจะดําเนินการแบบไหน

ประธาน
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โรงพยาบาล
มหาราช
นครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จํานวนเตียงรองจากโรงพยาบาลศิริราช
จํานวนที่ลงทะเบียนไว้ ๑,๓๐๐ เตียง แต่คนไข้จริง ๆ ประมาณ ๑,๗๐๐ คน เกินจํานวนเตียงประมาณ
๒๐% มีแพทย์ประมาณ ๓๐๐ คน พยาบาลประมาณ ๑,๓๐๐ คน หากเทียบจําเป็นต้องมีพยาบาล
๑๐๐ คน เรามีเพียง ๖๐ คน ซึ่งยังขาดพยาบาลอีก ๓๐% เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักมาก ทางโรงพยาบาล
พยายามพัฒนาเรื่องการรักษาพยาบาลมาโดยตลอด แต่การของบประมาณของทางราชการมีขีดจํากัด
เพราะสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวนมาก แต่ละแห่งใช้งบประมาณจํานวนมาก จะมา
ดูแลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแห่งเดียวก็ไม่เพียงพอ โรงพยาบาลมหาราชจึงต้องดิ้นรนพัฒนา
การให้ บริการประชาชน จํ าเป็ นต้ องได้ รับการบริ จาค โรงพยาบาลพยายามไปขอรั บบริ จาคจากราย
ใหญ่ ๆ ในจังหวัดเกือบหมดแล้ว ตอนนี้จึงต้องมาขอรับบริจาคในวงกว้าง เช่น ขายเสื้อยืด วิ่งการกุศล
ขอความกรุ ณาหั วหน้ า ส่ ว นราชการ นายอํ า เภอ ผู้ กํา กั บการสถานี ตํ า รวจ ได้ ส นั บสนุ น โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาด้วย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพัฒนาเกือบเท่าโรงเรียนแพทย์ เราสามารถรักษาได้เกือบ
ครอบคลุมทุกโรค เรามีศักยภาพในการดูแลทั้งโรคหัวใจ โรคทางสมอง คาดว่าปลายปีนี้สิ่งที่เราจะทําคือ
จะเป็นศูนย์รับปลูกถ่ายอวัยวะ ทุกวันนี้คนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังรอรับการปลูกถ่าย จะต้องเข้าคิวปลูกถ่าย
ระดั บ ประเทศ หากโรงพยาบาลมหาราชทํ า ได้ ก็คิ ด ว่ า จะมี สิท ธิ เ ลื อ กผู้ ป่ วยที่ อ ยู่ ใ นเขตสุ ข ภาพที่ ๙
ใน ๔ จังหวัดคือ โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ให้ได้ไต ๑ ข้าง ทําให้คนที่อยู่ในเขตนี้ก็จะมีโอกาสมากขึ้น
เป็นความพยายามของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่จะดําเนินการตรงนี้

ประธาน

ขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยกัน ทั้งเรื่องการสนับสนุน เรื่องการประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนต่าง ๆ และ
หวั ง ว่ า จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ด้ ว ยดี ตึ ก นี้ ต้ อ งสํ า เร็ จ ด้ ว ยมื อ ของคนโคราช เป็ น โครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณของทางราชการ
การเดิน วิ่ง ในวั นที่ ๒๑ – ๒๗ สิง หาคม ๒๕๖๐ อยากให้ ทํา หนั งสื อเรีย นเชิญ ปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ออกสตาร์ทที่กรุงเทพฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

คลังจังหวัด
นครราชสีมา

๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุ ปผลการเบิ กจ่า ยเงิ น งบประมาณ ตั้ง แต่ต้ น ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึ งวั น ที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๐
จังหวัดนครราชสีมาได้รั บการจัดสรรงบประมาณ ๒๓,๒๗๓.๐๓๖ ล้านบาท เบิกจ่า ย
๑๗,๘๕๗.๙๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๓ (เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ร้อยละ ๗๓)
รายจ่ายลงทุน ๙,๐๓๓.๘๑๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๔๗๕.๘๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๑.๖๘ (เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ร้อยละ ๖๓)
รายจ่ ายประจํา ๑๔,๒๓๙.๒๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ าย ๑๑,๓๘๒.๑๐๐ ล้านบาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ ๗๙.๙๓
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
ได้รับงบประมาณ ๔๑๘.๘๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘๗.๑๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๔.๖๘ รายจ่ายลงทุน ๓๔๙.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕๘.๙๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๗
รายจ่ายประจํา ๖๙.๒๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘.๒๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๓
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
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ได้รับงบประมาณ ๓๔๘.๙๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓๖.๖๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๙.๑๖ รายจ่ า ยลงทุ น ๒๕๘.๔๙๐ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ย ๙๖.๓๒๒ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ ๓๗.๒๖
รายจ่ายประจํา ๙๐.๕๐๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐.๓๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๘
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงิ น กั นไว้ เ บิกเหลื่อมปี รวม ๖,๕๕๖.๖๗๔ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ย ๕,๒๑๑.๐๓๕ ล้า นบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๘
ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้ให้ความสําคัญเรื่องการเบิกจ่าย ทําให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัด
นครราชสีมาบรรลุเป้าหมาย เพราะรายจ่ายลงทุนหากมีการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย ๑% หมายความว่ามี
การเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐๐ ล้านบาท
สําหรับในเดือนที่ผ่านมามีการประชุมคณะติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย มีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน มีบางส่วนราชการได้รับเงินงบกลางลงทุนลงมาแล้ว ขอให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้กรุณาเร่งรัดในการเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้ระเบียบใหม่จะมีผลใช้บังคับในวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้ามีเงินลงมาแล้ว ท่านต้องรีบเข้ากระบวนการกฎหมายเก่าของ
ปี ๒๕๓๕ ก่อน เพราะเราเข้าใจระเบียบเก่าอยู่แล้ว หากระเบียบใหม่และระเบียบลูกออกมาและมีผลใช้
บังคับ ก็จะต้องทําการศึกษาแล้วก็จะเกิดการล่าช้าไปอีก
ผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ แต่ปัญหาอยู่ที่งบกลุ่มจังหวัดและงบจังหวัด ส่วนราชการที่รับ
งบกลุ่มจังหวัด งบจังหวัด ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ได้มีการจัดประชุมเร่งรัดไปแล้ว อยากให้ส่งเบิกภายใน
วันนี้หรือพรุ่งนี้ (๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) เพราะจะสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้
ขอให้การเงิน สํานักงานจังหวัด วันนี้ไปตรวจสอบว่าส่งเบิกมาค้างหรือไม่ ต้องเอาตัวเลขออกจากระบบ
ที่เบิกค้างอย่าให้ค้าง และหน่วยงานที่ทําเอกสารเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งภายในวันนี้เลย
รับทราบ
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา)
สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
การติดตามน้ําในอ่างเก็บน้ําทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ๒๗ อ่าง
อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่น้ําจะมีมากกว่า ๕๐% ทั้งหมด ยกเว้นอ่างเก็บน้ําลําตะคอง
ปัจจุบันมีน้ํา ๗๖.๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๔% ของความจุอ่างเก็บน้ํา ปัจจุบันได้ลดการระบายน้ําลงเหลือ
วันละ .๕ ลบ.ม./วินาที คือจะระบายน้ําวันละประมาณ ๔๓,๒๐๐ ลบ.ม./วัน เนื่องจากช่วงนี้ฝนตก และ
เป็นการประหยัดน้ําในตัวอ่างด้วยส่วนหนึ่ง และเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําส่วนหนึ่งที่จะไหลมาเติมในตัว
เมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นการบรรเทาเรื่องของน้ําท่วม
อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง มีอ่างที่มีน้ําน้อยกว่า ๓๐% คือ อ่างห้วยตะคร้อ อําเภอคง แต่ยังถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ดีแต่มีน้ําค่อนข้างน้อย มีระบบสูบน้ําเชื่อมจากแม่น้ําชีเข้ามาเติมอยู่แล้ว ปัจจุบันมีน้ําทั้งหมด
๒ ล้าน ลบ.ม. สําหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคก็ถือว่าเพียงพอ
ทุกอ่างเก็บน้ํามีปริมาณน้ําที่ดีขึ้น ทั้งหมดที่เป็นอ่างขนาดกลางมีทั้งหมด ๑๐ อ่าง ที่มีน้ํามากกว่า
๘๐% ปัจจุบัน หลายแห่งมีน้ําล้นอ่าง ได้มีการระบายน้ําออกไป มีการประสานงานกับพื้นที่ตอนล่างว่าเรา
จะเริ่มระบายน้ํา แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะมีพื้นที่ในการระบาย ในลําน้ําจะมีพื้นที่ว่างอยู่
สําหรับระบายน้ําจึงไม่น่าตกใจ ตอนนี้เริ่มการระบายตามปกติ แต่ต้องประสานกับพื้นที่ตอนล่างเพราะ
บางส่วนที่มีการระบายอาจจะไปท่วมขังตามพื้นที่นา ต้องปรับการระบายในช่วงนี้ จะคุยกับทุกอําเภอ
อีกครั้ง จะส่งหนังสือเตือนไปที่อําเภอ ไปแจ้งเตือน ไม่ใช่เฝ้าระวัง
อ่างขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่ง มีน้ําค่อนข้างมากกว่าปีที่แล้วทั้งหมด มีอ่างที่มีน้ําสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมด
๒ อ่าง ได้แก่ อ่างลําพระเพลิงและอ่างลําปลายมาศ ส่วนอ่างที่ยังเฝ้าระวังติดตาม คือ อ่างลําตะคอง
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ผู้อํานวยการ
สถานี
อุตุนิยมวิทยา

แต่ก็ยังไม่น่าวิตก เพราะช่วงนี้พยายามเก็บน้ําฝนให้ได้มากที่สุด เพื่อจะเป็นน้ําต้นทุนสําหรับปีถัดไป
อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง มีทั้งหมด ๑๒ อ่างที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ทุกอ่างมากกว่าปีที่แล้วทั้งหมด แสดง
ว่าน้ําในปีนี้ทุกอ่างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสมบูรณ์มาก
ปัจจุบันฝนเฉลี่ยของอ่างทุกอ่างที่เก็บสถิติมา เข้ามาแล้วประมาณ ๕๐% มีน้ําปัจจุบันทั้งหมด
๕๗๕ ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว ๓๐๗ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่าน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี
การติดตามน้ําไหลลงอ่าง เมื่อวานนี้ (๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐) มีน้ําไหลงลงอ่างทั้งหมด ๓.๖๓ ล้าน
ลบ.ม. เป็นน้ําสะสมตั้งแต่ดือนมกราคมถึงปัจจุบัน ๒๙๐ ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณฝนตก (๒๘ ม.ค. ๒๕๖๐) มีฝนตกค่อนข้างมากบริเวณอ่างซับประดู่
ติดตามกรณีการระบายน้ําในเขตต่าง ๆ อยู่ในภาวะปกติ ปัจจุบันมีทางลําจักราช ไหลเข้าไปเติม
ทางพิมาย ลําปลายมาศไหลไปเติมทางชุมพวง ทําให้น้ําบริเวณพิมายสูงขึ้น แต่ยังถือว่ามีปริมาณส่วนหนึ่ง
ที่ยังเหลืออยู่ที่จะรับสภาพการระบายน้ําได้ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
รับทราบ
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา)
สรุปสภาวะอากาศในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ช่วงแรกของเดือน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย มีกําลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําในอ่างเบลกอล ได้ทวีกําลัง
แรงขึ้น ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุก จากนั้นช่วงกลางเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้อ่อนกําลังลง โดยมี
หย่อมความกดอากาศที่ปกคลุมบริเวณประเทศลาว เวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทําให้มีปริมาณและ
การกระจายของพื้นที่ฝนลดลง ส่วนช่วงหลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น ปีนี้ระยะของฝนทิ้งช่วงอาจจะสั้นลง
อาจจะมีบ้างในช่วงระยะต้นเดือนกรกฎาคม แต่คงจะไม่มากนัก ไม่ยาวนานเหมือนปีที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐๓.๔ มิลลิเมตร ปริมาณฝนในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ วัดได้ ๒๒๐.๘ มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะ ๓๐ ปี
ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเขตจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงกว่าค่าปกติ
ปัจจุบันปริมาณฝนของจังหวัดนครราชสีมา ฝนรวมถึงปัจจุบัน ๗๗๓ มิลลิเมตร สูงกว่าในช่วงปีที่แล้ว
ปีที่แล้วมีฝนตั้งแต่วนที่ ๑ มกราคม – ปัจจุบัน เพียง ๓๒๔ มิลลิเมตร
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดทั้งเดือน และจะมีกําลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และมี
โอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ได้ โดยคาดว่าในเดือนนี้ปริมาณ
ฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ ปริมาณและการกระจายของฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะครึ่งหลัง
ของเดื อน กั บจะมีฝนตกหนักหลายพื้ นที่ และหนักมากบางพื้ นที่ ส่ วนอุ ณหภูมิเฉลี่ย จะสู งกว่า ค่า ปกติ
เล็กน้อย
การคาดหมาย มีฝนฟ้าคะนอง ๔๐ – ๖๐% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ปริมาณฝน
เดือนกรกฎาคม ๒๓๐ มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ ๒๑๑.๔ มิลลิเมตร) อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด ๒๔ – ๒๖ องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง ในเดือนกรกฎาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก
และเคลื่ อ นตั ว ผ่ า นประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ล งสู่ ท ะเลจี น ใต้ ส่ ง ผลให้ ม รสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ พั ด ปกคลุ ม
ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น ฤดูฝนจะเริ่มตามเกณฑ์ปกติ
คือเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม ฤดูฝนปีนี้คาดหมายปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ประมาณ ๕% ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย แต่มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วง
ปลายเดือน ในช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน ปริมาณฝนของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใน
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เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

ประธาน
เกษตรจังหวัด
ประธาน
เกษตรจังหวัด

ประธาน

หลายพื้นที่ อาจจะก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก น้ําล้นตลิ่ง ในบางพืน้ ที่
พายุ หมุ น เขตร้ อ น ในเดื อ นกรกฎาคมนี้ อาจจะมี พ ายุ เ ข้ า มาได้ แต่ ค งไม่ เ ข้ า มาบริ เ วณพื้ น ที่
ประเทศไทย แต่จะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรง ส่งผลให้บ้านเรามีฝนและการกระจายของฝน
เพิ่มมากขึ้น
รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด ๘.๙ ล้านไร่
พืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
๑. ข้าวนาปี จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกข้าว ๓.๗๔ ล้านไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวจ้าว
ข้าวเหนียว การปลูกข้าวแบ่งออกเป็นข้าวนาหว่าน ข้าวนาหยอด ข้าวนาดํา วันนี้ปลูกแล้ว ๗๒% ของ
พื้นที่ จะเหลือในเขตพื้นที่ชลประทานที่ยังไม่ได้ดําเนินการปลูก ปีนี้ฝนค่อนข้างมาเร็ว เกษตรกรส่วนใหญ่
ทํานาหว่าน
๒. มันสําปะหลัง พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง ๑.๘๙ ล้านไร่ วันนี้สถานการณ์การปลูกไปแล้ว
๑๐๐% ของพื้นที่ พันธุ์ที่เกษตรกรใช้คือ ห้วยบง ๖๐ ห้วยบง ๘๐ เกษตรศาสตร์ ๕๐ ระยอง ๗๒
๓. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่เพาะปลูก ๗ แสนกว่าไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๘๓๐ กิโลกรัม/ไร่ โดย
แบ่งการปลูกเป็น ๒ ช่วง รุ่นที่ ๑ มีการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม รุ่นที่ ๒ เก็บเกี่ยวในเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม อายุของข้าวโพดเฉลี่ย ๑๒๐ วัน
๔) อ้อยโรงงาน มีพื้นที่เพาะปลูก ๖๙๐,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๑๑ ตัน/ไร่ วันนี้พื้นที่เพาะปลูก
๑๐๐% และจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคม
๕) พืชสวน เป็นพืชที่ทํารายได้ให้จังหวัด มีพื้นที่เพาะปลูก ๖๒๐,๐๐๐ ไร่ พืชที่ปลูกมากคือ
มะม่วง กล้วย ขนุน น้อยหน่า ผลไม้ที่สําคัญในช่วงเดือนที่จะออกมาคือ ทุเรียน แก้วมังกร น้อยหน่า วันนี้
ทุเรียนของจังหวัดนครราชสีมาที่มีเกษตรกรปลูกทั้ง ๕ อําเภอคือ อําเภอครบุรี เสิงสาง ปาช่อง วังน้ําเขียว
และอําเภอหนองบุญมาก ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียน ๘๐๐ กว่าไร่ คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๐ จะมีพื้นที่ปลูกถึง
๒,๐๐๐ ไร่ ปัญหาเรื่องตลาดยังไม่มีเพราะขายที่หมดที่สวน และรสชาติหวานมัน เนื้อนุ่ม เนื้อไม่แห้ง
ส่วนขนุนมีปลูกมากที่อําเภอครบุรี ส่งออกประเทศจีน พืชที่น่าสนใจวันนี้คือ ขนุนและทุเรียน
กล้วยหอมคาเวนดิช ยังมีปลูกมากหรือไม่
ปลูกมากที่อําเภอหนองบุญมาก มีการกระจายไปอําเภอครบุรี และอําเภอปากช่อง ที่อําเภอหนองบุญมาก
ประมาณ ๕๐๐ ไร่ สํานักงานเกษตรจังหวัดได้ลงไปตรวจสอบและไปทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร
ที่ปลูกกล้วยหอม
ที่มีการเชิญชวนว่าปลูกแล้วขายได้ มีราคาดี
กล้วยหอมคาเวนดิช ที่อําเภอหนองบุญมาก ที่มีปัญหาและพี่น้องเกษตรกรร้องเรียนมาที่ศูนย์ดํารงธรรม
โดยศูนย์ดํารงธรรมได้เชิญเกษตรจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องมาหารือ ทางบริษัทเองบอกว่าจะรับซื้อแต่เป็นรับ
ซื้ อ ผลผลิ ต ทางการเกษตร ได้ ม าทํ า ความตกลงกั น ใหม่ ใ ห้ ต กลงรั บ ซื้ อกล้ ว ยหอมคาเวนดิ ช ในราคา
โดยทําข้อตกลงกันด้วยว่า เกรด A อยู่ที่ ๗ บาท และรับซื้อทุกหวี ราคาจะลดหลั่นลงมา
- ขอให้ช่วยดูด้วย เดี๋ยวจะเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกขาย แต่พอถึงเวลาแล้วขายไม่ได้
- เรื่องกุ้งก้ามแดง มีการประชาสัมพันธ์ให้เลี้ยง ลักษณะว่าพร้อมจะรับซื้อ ก็ได้ขอให้ท่านนายอําเภอกับ
ผู้กํากับการตํารวจ ไปตรวจสอบ
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นายอําเภอครบุรี เรื่องกุ้งก้ามแดงที่มีการร้องเรียนไปที่ศูนย์ดํารงธรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้อําเภอไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนมีภูมิลําเนาและจดทะเบียนตั้งบริษัทอยู่ที่ ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี ซึ่งได้ไป
ตรวจสอบแล้วมีการจดทะเบียนและขออนุญาตเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทต้องควบคุมโดยประมงอําเภอ ได้มี
การอนุญาต การดําเนินธุรกิจในลักษณะที่มีการร้องเรียนว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ ในส่วนนี้อําเภอได้ไป
ตรวจสอบแล้ ว แต่ เ ป็ น การตรวจสอบเฉพาะฝ่ า ยที่ ถู ก ร้ อ งเพี ย งฝ่ า ยเดี ย ว เพราะผู้ ร้ อ งเรี ย นจะอยู่
ต่างจังหวัดทั้งหมด จึงได้ลงไปตรวจสอบในแปลงที่มีการเลี้ยง ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการต้มตุ๋นหรือหลอกลวง
แต่ ที่เ ห็ น ค่ อนข้ า งชั ด เจนในลั กษณะการผิ ด สั ญ ญากั น เพราะมี การซื้ อลู กกุ้ ง ไปเลี้ ย งและจะรั บซื้ อคื น
ประเด็นที่เกิดคือ มีอยู่ประมาณ ๘ – ๑๐ ราย ที่มีปัญหาไม่รับซื้อคืน เป็นลักษณะผิดสัญญากัน ส่วนการ
หลอกลวงยังไม่ค่อยชัดเจน
ประธาน
ต้องปรึกษากับทางผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรครบุรีด้วยว่า0ตลาดที่เขาบอกว่ารับซื้อ เขามีตลาดจริง
หรือไม่ รับได้เท่าไร เพราะไปโฆษณาว่ารับซื้อหมด และตรวจสอบดูว่าตลาดนั้นมีการติดต่อว่ารับได้จริง
หรือไม่
นายอําเภอครบุรี เรื่องของการรับซื้อคืน ผู้รับซื้อคืนมี ๒ แนวทางคือ รับซื้อคืนแล้วนําไปขายให้สมาชิกรายใหม่ส่วนหนึ่ง
และส่วนหนึ่งไปส่งให้ร้านอาหารที่พัทยากับเมืองทอง
ประธาน

เลี้ยงแบบนี้ต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือไม่ และผู้เลี้ยงรายนี้มีการจดทะเบียนหรือไม่

ประมงจังหวัด
นครราชสีมา

สัตว์น้ําชนิดนี้ เป็นสัตว์น้ําควบคุมต้องมาจดแจ้งกับสํานักงานประมง และผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงรายนี้ได้มีการ
จดทะเบียนแล้ว

ประธาน

ก็เป็นเรื่องของสัญญาว่ามีการหลอกลวงกันหรือไม่ ขอฝากนายอําเภอกับผู้กํากับการสถานีตํารวจด้วย

เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

หากปีหน้าทุเรียนออกมาก็อยากให้สนับสนุนพืชในเขตพื้นที่จังหวัดเรา ลักษณะไม่ต่างกันแต่รสชาติจะ
ต่างกัน ทุเรียนโคราชจะกลิ่นไม่แรง ผู้ที่ไม่เคยทานทุเรียนจะสามารถทานได้ กิโลกรัมละประมาณ ๙๐๑๐๐ บาท

ประธาน

ขอให้นายอําเภอปากช่อง พูดเกี่ยวกับงานน้อยหน่าปากช่อง

นายอําเภอ
ปากช่อง

อํ า เภอปากช่ องจั ด งานน้ อยหน่ า และของดี เ มื องปากช่ อง วั น ที่ ๑ - ๑๒ กรกฎาคม เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี
เป็นการนําสินค้าการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรมาแสดงจําหน่าย เน้นที่ผลไม้น้อยหน่า แต่ก็มีผลไม้
อย่างอื่นด้วย โดย ททท. ได้จัดให้ชิมน้อยหน่าฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ ๒๐๐ กิโลกรัม เฉพาะคนที่
อยู่ น อกพื้ นที่ อํา เภอปากช่ อง โดยให้นํ า หลั กฐานไปแสดงก็ สามารถชิ มได้ คนในพื้น ที่ อํา เภอปากช่ อง
ห้ามชิ ม มีการจัด ประกวดธิด าน้อยหน่า การประกวดจัด กระเช้าผลไม้ การออกร้านกาชาด และจะมี
พิธีเปิดงาน โดยได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี ในวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒.๒ กิจกรรม Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2017
(สํานักงาน ททท. สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
ผู้อํานวยการ
งานน้อยหน่า ที่ทาง ททท. ไปร่วมกับเกษตรอําเภอปากช่อง เพื่อกระตุ้นให้คนนอกพื้นที่เดินทาง
สํานักงาน ททท. มาเที่ยวที่อําเภอปากช่อง มากินน้อยหน้าฟรี ในวันที่ ๑ – ๒ และ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเก็บฐาน
คนนอกพื้นที่ที่มาในงานน้อยหน่า และทางรีสอร์ท สนามกอล์ฟ โรงแรมในอําเภอปากช่อง ได้แนะนําแขก
ที่เข้าพักในช่วงนั้นให้มาชิมน้อยหน่าฟรีด้วย
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กิจกรรม Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่ วมกั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ชมรมผู้ บริ ห ารสนามกอล์ ฟ เขาใหญ่ ป ากช่ อง และผู้ ประกอบการธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ปากช่อง และจังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดงาน Thailand Golf Travel Mart
(TGTM) 2017 ขึ้นที่อําเภอปากช่อง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรีนเนอรี่
รี สอร์ ท เขาใหญ่ วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อเป็ น การเจรจาธุ รกิ จด้ า นกี ฬ ากอล์ ฟ และเผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์
ภาพลั กษณ์ ข องตลาดกอล์ ฟของประเทศไทยในเวที ระดั บโลก ในฐานะที่ เ ป็ น เวิ ลด์ ค ลาสเดสติ เ นชั่ น
นอกจากนี้เรายังเชิญชวนผู้ประกอบการชาวต่างประเทศ สื่อมวลชน มารับทราบสินค้าของกลุ่มตลาด
กอล์ฟของประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการเชิญบายเยอร์หรือผู้ซื้อจากตลาดต่างประเทศ ทางการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ได้ ให้ทางสํานักงาน ททท. ต่างประเทศ ๒๕ สํานักงาน เชิญกลุ่มของเอเยนต์ที่ขาย
กอล์ฟ และสื่อมวลชนประมาณ ๑๒๐ – ๑๕๐ ราย ที่จะมาร่วมในงานนี้ ในส่วนที่เชิญออกไปเป็นภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งตอนนี้ทําหนังสือเชิญไปและได้รับ
การตอบรับมาแล้ว ส่ วนที่เป็ นเซลเลอร์คือผู้ขาย จะเป็น ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สนามกอล์ฟใน
ประเทศไทยอีก ๑๐๐ ราย ซึ่งจะมาอยู่ที่เขาใหญ่ ปากช่อง ในช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ในส่ ว นกิ จ กรรมในงานเรามี ก ารจั ด เพิ่ ม ว่ า เราอยากให้ เ ซลเลอร์ คื อ ผู้ ป ระกอบการสนามกอล์ ฟ ใน
ประเทศไทยและโรงแรมที่พักได้เรียนรู้ หรือเข้าร่วมสัมมนาว่าการที่เราจะจัดกิจกรรมกอล์ฟให้โดนใจ
ตลาดท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม กอล์ ฟจะทํ า อย่ า งไร จึ ง มี ก ารจั ด สั มมนาในวั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ส่ ว นวั น ที่ ๒๖
กรกฎาคม มีการเปิดงาน Thailand Golf Travel Mart (TGTM 2017 และช่วงเวลา ๑๔.๐๐ น. จะ
เรี ย นเชิ ญ ท่ านผู้ ว่าราชการจั งหวั ด นครราชสี มา และผู้ว่า การการท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ร่ วมพิ ธี
เปิดงาน ในงานนี้มีทั้งบายเยอร์และเซลเลอร์ร่วมพิธีเปิดงาน ส่วนวันที่ ๒๗ กรกฎาคม มีการเจรจาธุรกิจ
ซึ่ ง บายเยอร์ ประมาณ ๑๕๐ คน จะพบกั บเซลเลอร์ ๑๐๐ ราย เฉลี่ ย /เซลเลอร์ จะได้ พ บบายเยอร์
ประมาณ ๑๕ ราย วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะมีการจัดงานเลี้ยง
ต้อนรับสําหรับผู้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการบายเยอร์ต่างประเทศ
และมีเดียต่างประเทศที่มาในครั้งนี้ และในวันที่ ๒๗ มีมีเดียลีฟวิ่ง เป็นการนําสนามกอล์ฟในพื้นที่ของ
โคราชทั้งหมด โรงแรม การบริการ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในพื้นที่โคราชจะนําเสนอเป็นโปรดักส์
มีเดียลิฟวิ่ง เพื่อให้สื่อมวลชน ๔๐ กว่ารายจากต่างประเทศทั่วโลกได้สื่อสารข้อมูลนี้ออกไป และจากการ
วิ เ คราะห์ ข องการท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ที่ มีการเก็ บตั ว เลขปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ตลาดของกลุ่ ม ที่
เล่นกอล์ฟ มีประมาณถึง ๔ แสนกว่าคน ทําให้เกิดรายได้ ๔ พันกว่าล้านบาท ถ้าเรามีการจัดงานตรงนี้
แล้ ว ในส่ วนของจั ง หวั ด นครราชสี ม าก็ จ ะถู ก เผยแพร่ ไปทั่ วโลก ทํ า ให้ นั ก ท่ องเที่ ย วกลุ่ ม ตลาดกอล์ ฟ
เดินทางเข้ามาในพื้นที่โคราชในโอกาสต่อ ๆ ไป ในส่วนของวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ที่จังหวัดนครราชสีมาจะ
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขอบคุณเซลเลอร์และบายเยอร์ จะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็น
ประธานขอบคุณ และช่วงสุดท้ายมีการมอบป้ายว่าจังหวัดไหนจะรับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป เป็นครั้งแรก
ของภาคอี ส าน คื อ จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานในครั้ ง นี้ เ ป็ น ปี แ รก และในวั น ที่ ๒๘
กรกฎาคม มี ก อล์ ฟ ทั ว ร์ น าเมนท์ เป็ น การที่ ผู้ ป ระกอบการและสื่ อ มวลชนจากต่ า งประเทศพบ
ผู้ประกอบการในประเทศ โดยการตีกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และมีการจัดทัวร์ให้ผู้ประกอบการและ
สื่อมวลชนต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เขาใหญ่ ปากช่อง และเข้ามาในอําเภอเมือง โปรแกรม
ที่ ๑ มี การเยี่ ยมชมกิ จกรรมแหล่ง ท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ฟาร์ มโชคชัย ไร่ องุ่ น BP Valley/GranMonte
Vineyard and Winery สวนน้ําซีนิคอลเวิลด์ เขาใหญ่ ตรวจสุขภาพที่ My Ozone กิจกรรมของ
เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช็อปปิ้งที่เอาท์เลท และพาไปเยี่ยมชมแหล่งพื้นที่ชุมชน
ของอําเภอปากช่อง โปรแกรมที่ ๒ ชมอุทยานแห่งชาติเ ขาใหญ่ ชมสนามกอล์ฟ เข้า เยี่ยมชมหมู่บ้า น
ทําเครื่องปั้น ดินเผาด่ านเกวี ยน แหล่ งโบราณคดี บ้านปราสาท ปราสาทหิ นพิมาย พิพิธภัณฑ์ ไม้กลาย
เป็นหิน และกลับไปที่สวนผักปากช่อง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่การท่องเที่ยวได้จัดทํา
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ประธาน

ให้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกว่าจะได้เป็นเจ้าภาพมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการเป็นระยะ ๆ ก็พยายาม
แก้ไข ซึ่งเหลือการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาได้รับรู้ ต่างประเทศได้มีการ
รับรู้แล้ว เหลือแต่ชาวโคราชที่ยังไม่ทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

พัฒนาการ
จังหวัด
นครราชสีมา

ที่ประชุม

ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

๔.๒.๓ การจัดงาน OTOP Midyear 2017
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
ตามที่รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP Midyear
2017 ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เป็นการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เป็นการเพิ่มช่องทางการตาดให้ผู้ประกอบการสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน
การจั ด งานทั้ ง หมด ๘ วั น มี บูธจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ๒,๐๐๐ กว่ า บู ธ จั ง หวั ด นครราชสี มามี ผู้ผลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจําหน่าย ๗๗ บูธ ประกอบด้วย OTOP ๓-๕ ดาว ๖๔ บูธ ชวนชิม ๖ บูธ
ขึ้นเครื่อง ๓ บูธ ส่งออก ๒ บูธ OTOP Seller ๑ บูธ OTOP Trader ๑ บูธ
ยอดจําหน่ายที่จําหน่ายได้สูงสุด ๑๐ ล้านบาทเศษ สิ่งที่มียอดจําหน่ายดีคือผ้าและเครื่องแต่งกาย
ประมาณ ๔ ล้านกว่าบาท อาหาร ๑.๓ ล้านบาท อาหารชวนชิม ๑.๒ ล้านบาท น้อยที่สุดคือประชารัฐ
สุขใจ ๓ หมื่นกว่าบาท ยอดจําหน่ายในแต่ละวัน วันที่จําหน่ายได้สูงสุดคือวันที่ ๒๕ วันสุดท้ายได้ ๒ ล้าน
กว่าบาท จําหน่ายได้น้อยสุดคือวันที่ ๑๘ วันแรก ๙ แสนกว่าบาท
ยอดจําหน่ายสินค้าที่ขายดีของจังหวัดนครราชสีมา ๕ ผลิตภัณฑ์คือ ไหมทองสุรนารี ๘๖๙,๐๐๐
บาท เมืองย่า ชิลเค่ น อําเภอปักธงชัย ๔๔๒,๐๐๐ บาท กลุ่ มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ
สวนหม่อน อําเภอบัวลาย ๓๘๗,๐๐๐ บาท กลุ่มอนุรักษ์ผ้าไหมทอมือ อําเภอปักธงชัย ๓๒๙,๒๐๐ บาท
สบู่หัวน้ํานมแพะผสมทองคํา อําเภอเมือง ๓๑๘,๐๐๐ บาท
ยอดจําหน่ายสินค้าที่ขายได้น้อย ๕ อันดับ คือ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านคลองกี่ ประเสริฐกรอบรูป
อําเภอเมือง จําหน่ายได้ ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท ทางกรมพัฒนาชุมชนได้ให้จังหวัดได้ไปดู ซึ่งปกติจะจําหน่าย
ได้ครั้งละแสนกว่าบาท แต่ครั้งนี้อาจเป็นเพราะเศรษฐกิจหรือเป็นช่วงเปิดเทอมจึงจําหน่ายได้น้อย และมี
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสมุนไพรไทย (หลานย่าโม) กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาลตําบลสูงเนิน
และกลุ่มสมุนไพรพ่อลอย จําหน่ายได้จํานวนอย่างละ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท
ครั้งต่อไป กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดงาน OTOP ในวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่เมืองทอง
ธานี ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่า บู ธ และจัง หวั ด นครราชสี มาจะจั ด งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพีย งและ
OTOP บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เป็นบูธติดแอร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๐
รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการดังกล่าวมี ๘ ยุทธศาสตร์หลักคือ
๑. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
๒. การจัดการระบบศูนย์พักพิงสุนัข
๓. การเฝ้าระวังป้องกันโรคในคน
๔. การขับเคลื่อนการดําเนินงานในท้องถิ่น
๕. การประชาสัมพันธ์

หน้า ๓๙ จาก 46

๖. การบูรณาการการบริหารจัดการด้านข้อมูล
๗. การตรวจติดตามและการประเมินผล
๘. การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพหลักเรื่องการเฝ้าระวัง การควบคุม ป้องกันโรค
ในสัตว์ ซึ่งมี ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพใน
ทุกระดับ โดยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา จัดอบรมอาสาสมัคร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๔๕๓ คน ที่โรงแรมสบาย
โฮเทล อําเภอเมืองนครราชสีมา และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ได้รายงานการจัดฝึกอบรม รวม
ที่ ได้ มีการฝึ ก อบรมอาสาสมั ค รสํ า หรั บมอบหมายให้ ทํ า การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า จํ า นวน
๑,๑๓๗ คน แต่ขณะนี้ปัญหาคือวัคซีนยังไม่มี เพราะเป็นวัคซีนน้ําเข้าจากต่างประเทศ คาดว่าประมาณ
๑–๒ อาทิตย์ จึงจะมีวัคซีนเข้ามา
๒. การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก ได้เก็บตัวอย่างซากสุนัขที่ตายส่งไปตรวจ โดยมีเป้าหมายท้องถิ่น
ละ ๑ แห่ง จํานวน ๓๓๓ แห่ง เก็บส่งตรวจซากสัตว์/ปี จํานวน ๒๘๐ กว่าตัว พบอุบัติการณ์ของโรค
ในสัตว์ประมาณ ๒-๓% ซึ่งหากเทียบกับกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ถือว่าพบอุบัติการณ์ของโรคนี้ต่ําที่สุด
๓. การฉีดวัคซีน มีประชากรสุนัข แมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ประมาณ ๓๓๙,๗๙๙ ตัว
เป็นยอดสํารวจในปี ๒๕๕๙ ช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ฉีดวัคซีนได้ ๒๐-๓๐% เท่านั้น เนื่องจากปัญหาเรื่อง
การจัดซื้อ ตอนนี้ปัญหาการจัดซื้อวัคซีนขาดตลาด
๔. เน้นการผ่าตัด ทําหมัน สุนัขและแมว ในปีหนึ่งจะผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมวปีละ ๑,๕๐๐ –
๒,๐๐๐ ตัว ปีนี้จะเพิ่มขึ้น ณ ขณะนี้ทําหมันสุนัขและแมวแล้วประมาณ ๔,๐๐๐ ตัว เนื่องจากต้องจํากัด
การเกิดของสุนัขและแมว
๕. การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
ทุกแห่ ง อบรมเจ้า หน้า ที่ ขณะนี้อยู่ระหว่า งการทํา ความเข้า ใจในการบัน ทึกข้อมูล เริ่มดําเนินการขึ้ น
ทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา มีการขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน ๕๐,๐๐๐ กว่าตัว
๖. การประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ในอุบัติการณ์ของโรคนี้ ตลอดจนการ
ควบคุมป้องกัน ประสานกับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จั ง หวั ด ตลอดจนให้ ค วามรู้ ด้ า นการศึ กษาแก่ นั กเรี ย นต่ า ง ๆ หรื อ ประชาชนทั่ วไปในการออกหน่ ว ย
สัตวแพทย์ หรือการอบรมต่าง ๆ เราจะแทรกความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเข้าไปในการฝึกอบรมด้วย
๗) การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ได้อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ในการช่วยให้ทางท้องถิ่นได้ออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติต่าง ๆ ในการควบคุมสุนัขในชุมชนของตนเอง
ตอนนี้มีท้องถิ่นได้ออกเทศบัญญัติไปแล้วประมาณ ๖๐ แห่ง
๘) จังหวัดนครราชสีมาได้สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา เราอยู่ในระดับ A หมายถึงไม่พบผู้ป่วยทั้งในคนและสัตว์
มีระดับ A อยู่ ๔ แห่ง มีเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับ B หมายถึง ไม่พบผู้ป่วยในคนแต่อาจจะพบในสัตว์
เราสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน ๓๒๙ แห่ง คิดเป็น ๙๘% ที่เหลือระดับ ๔ ไม่มี
สถานการณ์ ข องโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในช่ วงปี นี้ ตั้ ง แต่ เ ดื อนตุ ลาคมเป็ น ต้ น มา ตรวจโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ในสัตว์ พบอุบัติการณ์ของโรคจํานวน ๗ ครั้ง ในพื้นที่อําเภอโนนสูง ๕ ครั้ง อําเภอเมือง ๑ ครั้ง อําเภอ
จักราช ๑ ครั้ง ทุ กครั้ง ในพื้น ที่ที่เกิด โรค ได้ รับความร่วมมื ออย่า งดียิ่ งจากนายอํ าเภอ ท้ องถิ่น อํา เภอ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารจั ด ซื้ อ วั ค ซี น เข้ า ไปดํ า เนิ น การและประสานกั บ ทางสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปทํางานเชิงรุก ทําให้อุบัติการณ์ของโรคไม่มีการแพร่
ระบาด
ประธาน

เป็นโครงการสําคัญตามพระพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อั ครราชกุ มารี มี ก ารประชุ ม ที่ ตํ า หนั ก เป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ น โครงการนี้ บ างครั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์
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ที่ประชุม

ไม่แพร่หลาย พยายามจะนําเรียนให้ทราบว่าพระปณิธานในเรื่องนี้คืออยากให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้ร่วมกันขับเคลื่อน คณะกรรมการระดับจังหวัดมีการแต่งตั้งแล้ว และจะมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการในแต่ละเดือนอีกครั้ง
รับทราบ
๔.๓.๒ การลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ําผ่านระบบการ
จัด การเมืองอย่างยั่งยืน (เทศบาลนครนครราชสีมา)

รองปลัดเทศบาล
นครนครราชสีมา

ที่ประชุม

เทศบาลนครนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ําผ่านระบบการจัด
การเมื องอย่ า งยั่ ง ยื น โดยเป็ นโครงการความร่ วมมื อระหว่ างองค์การบริ หารจั ดการก๊า ซเรื อนกระจก
ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือก ๔ แห่งเป็นเมืองนําร่อง
ของประเทศไทย ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเกาะสมุย และ
เทศบาลนครเชียงใหม่ โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี สิ้นสุดโครงการในปี ๒๕๖๓ โครงการเน้น
การจัดการของเสียและการขนส่งที่ยั่งยืน โดยคาดหวังว่าเมืองนําร่องทั้ง ๔ แห่ง จะสามารถนําบทเรียน
ประสบการณ์ และผลสําเร็จจากการพัฒนาภายใต้โครงการนี้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ ในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการพั ฒนาเมืองคาร์บอนต่ํา ผ่า นระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน โดย
เทศบาลนครนครราชสีมา จะได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยจะมีการทํา MOU
ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวทางที่ได้รับการสนับสนุน ๒ แนวทาง คือ
๑. การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการคาร์บอนต่ํา โดยเน้นการจัดการของเสียและการขนส่งที่ยั่งยืน
๒.แนวทางสนั บสนุ น ช่ วยเหลื อทางด้ า นการเงิน เป็ น การช่ วยเหลื อปรั บปรุ ง ติด ตามระบบ
การจัดการเมือง เช่น โครงการลงทุนด้านการสนับสนุน เช่น การจัดการขยะ การทําปุ๋ยหมักจากขยะ
การส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล การนําขยะมาเป็นพลังงาน ด้านการขนส่งที่ยั่งยืน เช่น การส่งเสริม
การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ การใช้จักรยาน การระบบขนส่งสาธารณะ ระยะสั้น
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ได้รับจากกองทุนสิ่ งแวดล้ อมโลก ประมาณ
๑๐๘ ล้ า นบาท โดยมี อ งค์ การบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อนกระจก ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
ขับเคลื่อนโครงการ นอกจาก ๔ ท้องถิ่นนําร่องแล้ว โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของ
บุคลากร และงบประมาณในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการบริหารจัดการคาร์บอนต่ํา รวมคิดเป็น
มูลค่ากว่า ๖,๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นเป็นการขยายผล
ในการบริ ห ารโครงการ จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ า นวยการโครงการ โดยประธานของ
คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ส่วนคณะกรรมการต่าง ๆ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมผู้แทนจาก ๔ เมืองนําร่อง แต่ละ
เมืองจะเป็นหน่วยประสานงานในระดับเมือง โดยโครงการจะมีการจัดจ้างผู้ประสานงานในระดับเมือง
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการเงินและธุรการ
ความชัดเจนของโครงการ หลังจากทํา MOU วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็
จะมีรายละเอียดนํามาเสนออีกครั้ง
รับทราบ
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๔.๓.๓ ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา)
พัฒนาสังคมและ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้ใน
ความมั่นคงของ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
มนุษย์จังหวัด
โดยจังหวัดนครราชสีมาต้องดําเนินการดังนี้
นครราชสีมา
๑) จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล ระดับเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
๒) จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ระดับจังหวัด แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน
โดยจั งหวัด นครราชสี มาต้ องดํา เนิน การจั ดตั้ง สภาเด็กและเยาวชนให้แ ล้วเสร็จก่ อนวัน ที่ ๑๐
ธันวาคม ๒๕๖๐
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล นายกเทศมนตรี ผู้แทนจากอําเภอ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสบายโฮเทล
จึงขอเรียนเชิญผู้แทนอําเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุม
รับทราบ

ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
นครราชสีมา

ที่ประชุม

๔.๓.๔ กิจกรรมการพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องอบรม กอ.รมน. กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในกิจกรรมพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสํานักงานประชาสัมพันธ์
จั ง หวั ด นครราชสี ม า สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด นครราชสี ม า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคม เขต ๗ นครราชสี ม า
ศู น ย์ ปฏิ บัติ การวิ ศ วกรรมจราจรทางอากาศนครราชสี มา และเครื อข่ า ยวิ ทยุ กอ.รมน.นครราชสี ม า
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วิทยุหลัก วิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี เสียงตายสาย
หอกระจายข่าว และเครือข่าย อป.มช.จ.นม. รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ คน
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การให้ความรู้หลักเกณฑ์
การจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน การออกอากาศและปัญหาการใช้ความถี่ของวิทยุชุมชน ผลกระทบจากปัญหา
วิทยุกระจายเสียงรบกวนการสื่อสารการบิน วิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศและการแก้ไขปัญหา และการ
บรรยายจรรยาบรรณต่อการทําหน้าที่สื่อมวลชน
โดยเน้นให้สื่อมวลชนนํานโยบายรัฐบาลไปประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนผู้รับสื่อ เป้าหมาย
คือ สื่อรู้เข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด อย่างถูกต้อง พร้อมนําไปประชาสัมพันธ์เข้าถึง
ประชาชนทราบ พร้อมให้ค วามร่วมมือกั บการพัฒ นาประเทศและการพัฒ นาจั งหวั ด โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสื่อมวลชนในจังหวัดนครราชสีมาด้วยดี ส่วนราชการต้องการที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ขอให้ส่งมาได้ที่สํานักงาปนระชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่ อส่งข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มสื่อมวลชนนําไป
เผยแพร่
รับทราบ
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ผู้บัญชาการ
เรือนจํากลาง
คลองไผ่

ประธาน

๔.๓.๕ ปัญหาทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ พาดผ่านพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
เรือนจํากลางคลองไผ่
ผลกระทบกรณีทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พาดผ่านพื้นที่ในความดูแลของ
เรือนจํากลางคลองไผ่ สืบเนื่องจากเรือนจํากลางคลองไผ่ได้รับหนังสือจากแขวงทางหลวงนครราชสีมา
ที่ ๒ ว่า ขอให้ยอมเข้าใช้พื้นที่ในการสร้างทางหลวงหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เมื่อช่วง
ต้นปี ๒๕๕๙ ซึ่งเมื่อเรือนจํากลางคลองไผ่ได้รับทราบ และได้มีการตรวจสอบปรากฏว่าโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวจะกระทบกับเรือนจํากลางคลองไผ่ ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นที่ ๑ ทางหลวงใกล้เรือนจํามาก ระยะที่ใกล้ที่สุดเพียง ๑๐๐ เมตร เท่านั้น นอกจากนั้น
ก็พาดผ่านเข้ามาพื้นที่แปลงที่ ๗ ของเรือนจํา ซึ่งสงวนไว้เป็นที่สร้างเรือนจําความมั่นคงสูง และเป็นศูนย์
การฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้นําเรียน
ผู้ บั ง คั บบั ญ ชากรมราชทั ณฑ์ และประสานไปที่ ก รมทางหลวง ได้ มี การประชุ ม ร่ ว มกั น เมื่ อ วั น ที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ได้นําเสนอขอให้ขยายให้ออกห่างจากเรือนจํา ว่าสามารถห่างออกจาก
เรือนจําได้เท่าไร วิศวกรของกรมทางหลวงแจ้งว่าสามารถห่างออกจากเรือนจําได้เพียง ๑๕๐ เมตร จาก
๑๐๐ เมตรที่ใกล้ที่สุด หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางเรือนจําและกรมราชทัณฑ์
ได้พยายามประสานไปกรมทางหลวงเพื่อสอบถามความคืบหน้า กระทั่งเมื่อปลายปี ๒๕๕๙ มีการลงนาม
ในสัญญาการสร้างทาง เราจึงติดต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ กรมทางหลวงได้มา
ประสานและมาประชุมแจ้งว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้แล้ว ต้องใช้
โทลเวย์เช่นเดิม ในส่วนที่จะป้องกันหรือ
ชดเชยในสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แล้ว ก็จะเป็นการสร้าง แนวป้องกัน ถนนในช่วงที่ผ่านเรือนจําจะ
สูง ๒๐ เมตร และจะสร้างแนวป้องกันเป็น ๒ แบบ ที่ใกล้เรือนจํา จะสร้างสมบูรณ์แบบคือจะสร้างเป็น
โดมซึ่งทางเรือนจําได้เสนอให้สร้างเป็นโดม ส่วนที่ไกลออกไปจากเรือนจําก็สร้างเป็นปกติ คือเป็นกําแพง
ป้องกันเสียงและสูงประมาณ ๖ เมตร บวกกับพื้นที่ข้างล่างเป็น ๗ เมตร นี่คือประเด็นที่ ๑ ที่หารือกับ
ทางหลวง
ประเด็นที่ ๒ ใต้ฐานของทางหลวงจะทํารั้วป้องกัน เรือนจําเสนอให้สูง ๖ เมตร ข้างบนต้องมี
รั้วลวดหนามด้วย และบริเวณรอบ ๆ ขอให้มีถนน
ประเด็น ที่ ๓ ไม่ มีความเชื่อมั่นว่ ากรณีที่ทางหลวงบอกว่า มีความปลอดภัยพอสมควรแล้ ว
เราก็ยังไม่มีความมั่นใจ หากมีการยิงจรวดเข้าไปในเรือนจําเพื่อส่งสิ่งของต้องห้าม ก็จะเกิดความเสียหาย
หรือการก่อจราจล การก่ อวินาศกรรม เพราะเรือนจํากลางคลองไผ่ เป็นเรื อนจํา ที่มีความมั่นคงสูงสุ ด
๑ ใน ๕ ของประเทศ มีการส่งผู้ต้องขังดื้อด้านทั่วประเทศมาอยู่ที่เรือนจํากลางคลองไผ่ เรือนจําอื่น ๆ ที่
ไม่สามารถรับพฤติกรรมผู้ต้องขังได้ มีโทรศัพท์มือถือ ก่อการจลาจลต่าง ๆ ก็จะส่งมาที่นี่หมด รับผู้ต้องขัง
ถึง โทษตลอดชี วิต ซึ่ ง ขณะนี้ มีเ กื อบ ๖๐๐ คน ผู้ ต้ องขั ง ดื้ อด้ า นจากทั่ วประเทศ ๒,๐๐๐ คน และรั บ
ผู้ต้องขังทั่วภาคอีสาน รวมแล้ว ณ วันนี้ เกือบ ๔,๐๐๐ คน และรับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงของ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาอยู่ร่วมด้วย ทางกรมราชทัณฑ์มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้อย่างมาก จึงเสนอให้เชื่อมต่อ
สัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดของทางหลวงด้วย ในจุดที่พาดผ่านเรือนจําขอให้ทางเรือนจําเห็นกรณีเกิดเหตุ
ต่าง ๆ ทางเรือนจําจะสามารถเข้าไประงับเหตุหรือป้องกันเหตุได้
ประเด็นที่ ๔ ต่อไปจะมีการสร้างทางแน่นอน บริษัทเริ่มเข้ามาแล้ว ได้ขอเจาะความหนาแน่น
ของดิ น ซึ่ ง ได้ รับการอนุ ญ าตจากกรมราชทั ณฑ์ให้ เ ข้ ามาในพื้น ที่ แ ล้ ว ในส่ วนของการทํ า งานในพื้ น ที่
ทางเรือนจํากลางคลองไผ่ขอความร่วมมือกับบริษัทว่า การเข้าพื้นที่จะต้องเข้าเป็นเวลา จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของเรือนจํา เพราะคนของบริษัทมีมาก มี ๕ ประเด็น ที่ทางเรือนจําได้นําเสนอกับทางหลวง ซึ่ง
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ (นายพรชัย ศิลารมย์) ได้ให้ความสําคัญ
และให้ความเห็นใจทางเรือนจํา
ทางหลวงรับข้อเสนอทั้ง ๕ ข้อหรือไม่
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ผู้บัญชาการ
เรือนจํากลาง
คลองไผ่
ประธาน
ผู้แทน
แขวงทางหลวง
นครราชสีมา
ที่ ๒

ประเด็นที่ ๑ ไม่รับแล้ว แต่ ๕ ข้อ ยังคงพิจารณาอยู่

น่าจะให้ทางหลวงตั้งป้อมแล้วส่งผู้คุมไปเฝ้า
กรมทางหลวงได้รับความกรุณาจากเรือนจําคลองไผ่ ในส่วนของข้อจํากัด ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากการ
ประชุม ๒–๓ ครั้ง ครั้งล่ าสุ ด เมื่ อช่วงต้ นปี ทํา ให้ ทราบข้ อมู ลที่ ชัด เจนและข้ อปฏิ บัติ ต่า ง ๆ ทางกรม
ทางหลวงจึ ง มี คํ า ตอบค่ อ นข้ า งนิ่ ง จึ ง ชี้ แ จงเบื้ อ งต้ น ว่ า เนื่ อ งจากเป็ น โครงสร้ า งสะพานยกระดั บ สู ง
เราต้องการลดผลกระทบในเรื่องของแนวเส้นทางที่บิดโค้ง หรือระยะโค้งที่ไม่เพียงพอ ทําให้รถที่ต้องการ
ให้ใช้ความเร็วประมาณ ๑๐๐ – ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยได้ จึงพยายามทําให้
รักษาแนวเส้นทางค่อนข้างราบรื่น ข้อจํากัดนี้ให้กับทางเรือนจําและกรมราชทัณฑ์ โดยที่ในส่วนของการ
ปิดกั้นด้านบนเพื่อป้องกั นปัญหาและข้อกังวลต่ าง ๆ เรารับที่จะไปพิจารณาออกแบบในส่ วนของการ
ปิดกั้นโครงหลังคาปิดทึบ เพื่อป้องกันการโยนสิ่งของหรือการเฝ้าสังเกตการณ์
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในส่วนของการหาแนวป้องกันที่ด้านบน แนวการเชื่อมต่อกล้อง CCTV
ทั้ง ๕ ประเด็น ทางแขวงได้เรียนยืนยันกับทางเรือนจํากลางคลองไผ่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะปฏิบัติตาม
คําแนะนํา แต่ขอลดข้อจํากัดเรื่องการขยับแนวด้วยการเพิ่มตัวโครงหลังคาที่จะใช้ป้องกันการขว้างโยน
สิ่งของ ได้ประสานทางผู้บัญชาการเรือนจําแล้ว รวมถึงกรณีนําเรียนปัญหาอื่น ๆ ว่า แนวมอเตอร์เวย์
ในพื้นที่ของโคราชทั้งหมดได้รับการสนับสนุนนอกจากเรือนจํากลางคลองไผ่แล้ว หน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง
นายอําเภอ ทหาร ตํารวจ ที่เกี่ยวข้อง ชลประทาน เจ้าท่า แต่ละหน่วยงานราชการให้ความอนุเคราะห์
เป็นอย่างดีในการแจ้งข้อจํากัดหรือปัญหาในการดําเนินงาน ซึ่งทางแขวงก็รับข้อจํากัดมาประกอบการ
แก้ไขปัญหา สิ่งที่ทางผู้บัญชาการเรือนจําได้นําเสนอ ทางกรมทางหลวงได้หาแนวทางแก้ไขและได้นําเรียน
ในเบื้องต้น ยกเว้นเรื่องแนวเส้นทางขออนุญาตคงไว้ด้วยการสร้างโครงหลังคาปิดทับแทน
ประธาน
น่าจะเป็น เรื่องที่ดี ต้องขอขอบคุณ เพราะทางเรือนจํ าก็ไม่ได้ ขอมากไป ส่วนทางหลวงเองก็พร้ อมจะ
ปฏิบัติตามข้อจํากัด
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การตรวจสอบการดําเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ขอความร่วมมือในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ และกรณี
สมาชิกพ้นสภาพด้วยเหตุเสียชีวิต
๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดแผนปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งสถานที่ตั้งสํานักงาน
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๖.๕ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๖.๖ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๘ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
นายแพทย์
เนื่องด้วยรั ฐบาลได้กําหนดให้วันเข้าพรรษาของทุก ๆ ปี เป็ นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ภายใต้
สาธารณสุขจังหวัด คําขวัญ ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุ ทธ์ จัน ทร์ โอชา ว่า “ห่ างไกลสุรา ประชาเป็ นสุ ข
นครราชสีมา
ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ” สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วง
เข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และยังจัด
ให้มีขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาในวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนด
ห้ า มขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ บริ เ วณวั ด หรื อ สถานที่ สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ พิ ธี ก รรมทางศาสนา
สถานบริการสาธารณสุข และสถานพยาบาลต่าง ๆ สถานที่ราชการต่าง ๆ ยกเว้นที่พักส่วน
บุคคล สถานศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต่าง ๆ รวมทั้งสวนสาธารณะต่าง ๆ ของทาง
ราชการ มีโทษปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท จําคุก ๖ เดือน ทั้งนี้ อยากให้หัวหน้าส่วนราชการเป็น
ต้นแบบที่ดีให้แก่เยาวชน งดเหล้าเข้าพรรษา ๓ เดือน หรืองดตลอดไปเพื่อสุขภาพของตนเอง
และเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ
ที่ประชุม
รับทราบ
ผู้อํานวยการศูนย์
เรื่องแท็กซี่โคราช ได้มีโอกาสเรียกใช้บริการแท็กซี่ของโคราช พบว่ามีทั้งใช้มิเตอร์
การศึกษาพิเศษ
และไม่ใช้มิเตอร์ และแต่ละครั้งมีการเก็บค่าบริการไม่แน่นอน ซึ่งหากแท็กซี่มีป้ายบอกราคา
เขตการศึกษา ๑๑ ชัดเจนก็จะเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
จังหวัด
เรื่อ งกี ฬาคนพิก าร ศูน ย์การศึกษาพิเ ศษ เขตการศึกษา ๑๑ จั งหวัด นครราชสีมา
จะนํานักกีฬาเดินทางไปแข่งขันกีฬาคนพิการ โดยนักกีฬามีการฝึกซ้อม มีการเตรียมการ เพื่อ
นครราชสีมา
เป็ น กํ า ลั ง ใจให้ นั ก กี ฬ าซึ่ ง จะเป็ น เกี ย รติ ประวั ติ ให้ กับจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมให้การสนับสนุนนักกีฬาทั้งเรื่องอาหาร ที่พัก และอื่น ๆ ประมาณ ๒๐ คน
ซึ่งกําหนดจะเดินทางไปแข่งขันรอบแรกในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถ
บริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา โดยการบริจาคสําหรับ
เด็ ก พิ ก ารสามารถนํ า ไปลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ ๒ เท่ า ส่ ว นการบริ จ าคให้ กั บ นั ก กี ฬ าไม่ มี ใ บ
อนุโมทนาบัตร เพราะเป็นกิจกรรมพิเศษ
ประธาน
- ขอเชิญชวนให้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬา
- เรื่องรถแท็กซี่ขอฝากให้ขนส่งจังหวัดไปดูแล
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ขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา

แท็กซี่โคราชมี ๑๐๐ กว่าคัน ขณะนี้แท็กซี่มิเตอร์อยู่ในช่วงของการปรับราคา อัตราค่าบริการที่
ใช้มาตั้งแต่เดิมมีราคาต่ํามาก สํานักงานขนส่งส่งผู้ตรวจการออกตรวจสอบมาโดยตลอด กรณีมี
ปัญหา ก็สามารถโทรแจ้ง ๑๕๘๔ ศูนย์คุ้มครองรถโดยสารสาธารณะ ทางบริษัทที่จะปรับจูน
มิเตอร์ หลังจากปรับเสร็จที่ทางกระทรวงอนุมัติอัตราใหม่มา สํานังกานขนส่งได้เรียกมาประชุม
ทําความเข้าใจ ทางกรมได้วางมาตรการพิจารณาโทษของแท็กซี่ที่ฝ่าฝืน

ประธาน
ขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
แทนจัดหางาน
จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าโดยสารเริ่มต้นเท่าไร
เดิม ๓๕ ปรับเป็น ๔๕ บาท กิโลเมตรถัดไปเริ่มเป็นช่วง ๆ
การประกาศใช้ พระราชกํา หนดการบริ หารจัด การการทํา งานของคนต่า งด้า ว พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เริ่มบังคับใช้ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ซึ่งพระราชกําหนดใหม่นี้จะเป็นการรวมกฎหมาย ๒ ฉบับ เดิมคือพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการรวมกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ เป็นการเน้นให้การคุ้มครองและ
อํานวยความสะดวกให้กับนายจ้างและคนต่างด้าว มีการเพิ่มโทษนายจ้างที่กระทําผิดกฎหมาย
พร้อมกั บดึงประชาสัง คมเข้า มาร่วมในการป้องกั นการกระทําการซึ่งเป็นการค้ามนุษ ย์ โดย
สาระสํ า คั ญ ของกฎหมายที่ มีโทษเพิ่ มขึ้ น ในส่ วนที่ เ พิ่ มมากเป็ น เรื่ องการที่ น ายจ้ า งจ้ า งคน
ต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทํางาน หรือทํางานห้าม หรือทํางานผิดนายจ้าง มีโทษเดียวกัน คือ
ปรับเป็น ๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท เดิมเป็น ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีนายจ้าง
ยึ ด เอกสารหรื อพาสปอร์ ต ของคนต่ า งด้ า วไว้ เ พื่ อไม่ ให้ ค นงานหนี จากตน โทษจํ า คุ กไม่ เ กิ น
๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนําคนต่างด้าว
เข้ามาทํางานกับนายจ้างได้ มีโทษทั้งจําทั้งปรับ ตั้งแต่ ๓ – ๖ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐ –
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กฎหมายฉบั บ นี้ มีก ารกํ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของนายจ้ า งและผู้ รับ อนุ ญ าต
นําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน ผู้รับอนุญาตนําคนเข้ามาทํางานจะต้องเป็นบริษัท มีหลักประกัน
กับกรมการจัด หางาน จึงจะดําเนิน การนํา คนต่างด้าวเข้ ามาทํา งานกับนายจ้า งได้ จะมีการ
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ เช่น หากมีการเลิกจ้างจะต้องส่งคนต่างด้าวกลับภูมิลําเนา
ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ ข อให้ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา ลงนามหนังสือถึงประชาสัมพันธ์จังหวัด ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบังคับ
ใช้กฎหมายผ่า นสื่อมวลชนทุ กแขนง และได้ข อความร่วมมือนายอําเภอทุ กอํา เภอ ชี้แ จงให้
หัวหน้าส่วนราชการของอําเภอทราบว่าได้เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายแล้ว และขอความร่วมมือ
ท่านได้จัดสรรเวลาให้เจ้าหน้าที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดเข้าไปชี้แจงในการประชุมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ทางสํานักงานจัดหางานจังหวัดจะจัดเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมาย
ฉบับใหม่นี้
นอกจากนี้เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ขอความร่วมมือตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะ
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย ขอให้มีการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการก่อน
เนื่องจากโทษหนักมากหากกระทําผิด จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ
ในส่วนของสํานักงานจัดหางานจังหวัดจะมีการจัดประชุมนายจ้าง ให้ได้รับทราบการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย นอกจากนี้ จ ะมี ก ารส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ออกเดิ น ตามตลาด ตามถนน ชี้ แ จงให้
นายจ้างรายย่อยได้รับทราบด้วย ส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในช่วงนี้ เป็นเรื่องการ
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ตรวจจับ การแย่งอาชีพของคนไทย ซึ่งจะเป็นพวก เช่น แขกขายถั่ว ขายโรตี หรือการแย่ง
อาชีพคนไทยต่าง ๆ
- ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย ขอให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเผยแพร่
ข่าวสารให้ทั่วถึง
- ขอให้จัดหางานจังหวัดมาออกรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”
- ขอเวลาในการประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ให้สํานักงานจัดหางานจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ไป
ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วย โดยประสานงานกับนายอําเภอ
รับทราบ

รักษาการหัวหน้า
สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา

รายงานเพิ่มเติม เรื่องการจัดงานพระราชพิธีถวายถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒ ประเด็น คือ
๑. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามแบบที่กรมศิลปากรได้ออกแบบไว้ ซึ่งขณะนี้ทางส่วนกลาง
ได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ทางจังหวัดจะได้อัพโหลดไว้ที่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้
อําเภอได้ดาวน์โหลดเพื่อนําไปเตรียมการจัดทําซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ต่อไป
๒. การปลู กดอกดาวเรืองหรื อดอกไม้ สีเ หลื อง จั งหวัด ได้ เ คยแจ้ งเวีย นให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้วว่าเป้าหมายของจังหวัดคือ ๙,๙๙๙,๙๙๙ ดอก จังหวัดกําหนดดีเดย์ที่จะปลูก
เพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ย้ําให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยกันเตรียมการ โดยในวันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เราจะรณรงค์ปลูกให้พร้อมเพรียงกัน เพื่อจะให้บานในช่วงพระราชพิธี

ประธาน

ให้จัดประชุมเรื่องนี้ในสัปดาห์หลังวันเข้าพรรษา

ที่ประชุม

รับทราบ
.............................................

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จดบันทึกการประชุม

กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

