รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
๒ นายมุรธาธีร์
๓ นายจรัสชัย
๔ นายศักดิ์ฤทธิ์
๕ นายปัญญา
๖ นายอัสนีย์
๗ นายณรงค์ชัย
๘ นางสุนีย์
๙ นายวิทยา
๑๐ นายสุเทพ

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
โชคเรืองสกุล
สลักคํา
วงศ์ศรีแก้ว
เชาว์วาทิน
หอมศรีประเสริฐ
บุตรเนียร
เรืองฤทธิ์
รื่นถวิล

๑๑ ว่าที่ ร.ต.ขรรไชย
๑๒ นางอรุณรัตน์

ทันธิมา
ชิงชนะ

๑๓ นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๔ นายนฤชา
๑๕ นายสุรพันธ์
๑๖ นายยงยุทธ
๑๗ นายอํานวยศิลป์
๑๘ นายชูศักดิ์
๑๙ นายสุรศิษฐ์
๒๐ นายประพัทธพงศ์
๒๑ นายวิสูตร
๒๒ นายไพฑูรย์
๒๓ นายธงชัย

โฆษาศิวิไลซ์
ศิลปสุวรรณ
ป้อมเอี่ยม
มานะงาน
ชุนเกาะ
อินทกรอุดม
พราหมณี
ชัชวาลวงศ์
มหาชื่นใจ
โฮฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอปากช่อง
นายอําเภอสีคิ้ว
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
นายอําเภอโนนสูง
นายอําเภอบัวใหญ่
นายอําเภอปักธงชัย
นายอําเภอด่านขุนทด
นายอําเภอโนนไทย

๒
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นายบัลลังก์
นายสุพจน์
นายสมพงษ์
นายธีรพล
นายพัลลภ
นายไพรัตน์
นายอํานวย
นายจักรกฤษณ์
นายศักรินทร์
นายอนันต์ศักดิ์
นายชนะ
นายเลิศพันธุ์
นายนพดล
นายธีระพันธ์
นายวิจิตร
นายอภิชาติ
นายเดชฤทธิ์
นายไพศาล
นายสมชาย
นายพีระ
นายจารุวัฒน์
นายปารเมศ

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๖ นายประเสริฐ

ไวทยาวันศิริ
แสนมี
หอมสนิท
สกุลรักษ์
สิงห์ทอง
วิทยาอนุมาส
ปองนาน
พิงชัยภูมิ
เสมหิรัญ
วุฒิสิงห์ชัย
ธรณีทอง
สินบรรเลงเสนาะ
มามาก
นาควิโรจน์
กิจวิรัตน์
ธนะชัย
ถิตย์ฉาย
ผลฟัก
ปัญโญธีรกุล
พิมพ์ประสาร
วงศ์จอม
แสงสว่าง
เอมรื่น

๔๗

นายพศุตม์

แวววุฒินันท์

๔๘
๔๙

นางอําไพ
นายอานนท์

ศุกระชาต
จิตตกูล

นายอําเภอโชคชัย
นายอําเภอครบุรี
นายอําเภอจักราช
นายอําเภอห้วยแถลง
นายอําเภอคง
นายอําเภอชุมพวง
นายอําเภอประทาย
แทน นายอําเภอขามสะแกแสง
นายอําเภอเสิงสาง
นายอําเภอบ้านเหลื่อม
นายอําเภอขามทะเลสอ
นายอําเภอหนองบุญมาก
นายอําเภอแก้งสนามนาง
นายอําเภอโนนแดง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายอําเภอวังน้ําเขียว
นายอําเภอเทพารักษ์
นายอําเภอเมืองยาง
นายอําเภอลําทะเมนชัย
นายอําเภอพระทองคํา
นายอําเภอสีดา
นายอําเภอบัวลาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่
อัยการจังหวัดพิมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักอัยการภาค ๖ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว

๓
๕๐

นางบุญศรี

ทองดี

๕๑

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

๕๑

นางฐาณภัค

สวงโท

๕๒

นายจักรพันธ์

จันทนานนท์

กระทรวงยุติธรรม
๕๓ นายภักดี
๕๔ นายกรรพฤกษ์
๕๕ นายวิเชาว์
๕๖ นายเกรียงไกร
๕๗ นางฑิฆัมพร
๕๘ นางกรรณิกา

ตั้งธรรม
ไม้เรียง
สมัครธรรม
ศรีแย้ม
วิเชียรเชื้อ
วัชรินทร์

๕๙

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

๖๐
๖๑
๖๒

นายเริงศักดิ์
นายอาณัติ
นายวิรัตน์

เกตุจันทึก
สีหวัฒนะ
ศรีมงคล

๖๓

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

๖๔

นางเสาวนีย์

แดขุนทด

๖๕

นายชัยวัฒน์

เกษนอก

๖๖

นายวัชรินทร์

คงแก้ว

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๗ พ.ต.อ. บุญส่ง
ขุนเชวง
๖๘ พ.ต.ท. สุชาติ
เพ็ญภู่
๖๙ พ.ต.อ. คารม
บุญสด

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักอัยการภาค ๗ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
แทน รรท.ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา
ผกก.สภ.บัวใหญ่

๔
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

พ.ต.ท. กุณช์
พ.ต.ท. วิสาขะ
พ.ต.ท. ถิรวุฒิ
พ.ต.ท. ถนัดบุญ
พ.ต.อ. จุมพลภัทร์
พ.ต.อ. ปริญญา
พ.ต.ท. ศศิศ
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.อ. ราเชน
พ.ต.อ. อนันต์
พ.ต.ท. อภิรักษ์
พ.ต.อ. อาทิพย์
พ.ต.อ. สรวิศ
พ.ต.ท. มนัส
พ.ต.ท. ฐิตินันท์
พ.ต.ท. รักพงษ์
พ.ต.อ. ณัฐพงษ์
พ.ต.ท. ศิลป
พ.ต.ท. เอกหวัง
พ.ต.อ. มีชัย
พ.ต.ท. วรโชติ
พ.ต.ท. สงกรานต์
พ.ต.ท. เอกราช
พ.ต.ท. เทวัญ
พ.ต.ท. กวินสิทธิ์
พ.ต.ท. นิพนธ์
พ.ต.ท. วิศณุ
ร.ต.อ. ประจักษ์

กระทรวงอุตสาหกรรม
๙๘ นายประชา
๙๙ นางรุ่งทิพย์

กุลศิริ
เพ็ชรเกษม
พิศุทธ์เศรษฐศิริ
สุวรรณรัตน์
ปัญญาพูนตระกูล
พรเดชาพิพัฒ
เชิญรัมย์
คงศักดิ์ตระกูล
ไผ่เกาะ
พิมพ์เจริญ
ดวงใจ
ชิมดอน
เพ็ชรคํา
ชมเชย
วรรณสาร
บัวเทียน
เชื้อเดช
ไกยราช
หวังแววกลาง
กําเนิดพรม
สุกใส
ปัญญานาค
อาจมนตรี
แทงเป้า
พัฒน์กิตติสกุล
ศิริอนันต์
กรใหม่
พรศรีสวัสดิ์

มีธรรม
อัฐรัตน์

แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย
แทน ผกก.สภ.โชคชัย
แทน ผกก.สภ.ครบุรี
แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
ผกก.สภ.จักราช
ผกก.สภ.ประทาย
แทน ผกก.สภ.โนนสูง
ผกก.สภ.คง
ผกก.สภ.สูงเนิน
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง
แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด
ผกก.สภ.พิมาย
ผกก.สภ.ห้วยแถลง
แทน ผกก.สภ.เสิงสาง
แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม
แทน ผกก.สภ.หนองบุญมาก
ผกก.สภ.แก้งสนามนาง
แทน ผกก.สภ.โนนแดง
แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.วังน้ําเขียว
แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์
แทน ผกก.สภ.เมืองยาง
แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย
แทน ผกก.สภ.พระทองคํา
แทน ผกก.สภ.สีดา
แทน ผกก.สภ.บัวลาย
แทน ผกก.สภ.หมูสี
แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๕
๑๐๐ นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๑ นายรณชัย
๑๐๒ นางสาวเข็มทราย

วิรุฬห์รัธ
ระหาญนอก

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๓ นายสุวิทย์
๑๐๔ นายจีรังกูร
๑๐๕ นายคมสันต์
๑๐๖ นางวีณา
๑๐๗ นางปัทมา
๑๐๘ นายธีรวัฒน์
๑๐๙ นายสมมารถ

โรจนศักดิ์โสธร
เมืองแก้ว
ชิดเชื้อ
มงคลพร
แคนยุกต์
วลัยเสถียร
ชัยวงษ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๐ นางกุลสุรีย์
๑๑๑ นางนาตยา

ฉายเพิ่มศักดิ์
ทฤษฎิคุณ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๒ นางณชลนิภา
๑๑๓ นายสุวิทย์
๑๑๔ นายณัฏฐ์ปวิณท์
๑๑๕ รศ.ดร.ณภัทร
๑๑๖ นายภานุมาส
๑๑๗ นางสาวสิริพรรณ

ทวินันต์
ศรีฉาย
ดีศาสตร์
น้อยน้ําใส
เรืองวิทย์
วงศ์วนิชสาภฬ

๑๑๘ นางปาณิสรา
๑๑๙ นายพิสิษฐ์

สุทนต์
ชดกิ่ง

๑๒๐ นายวิวรรธน์

วงษ์สิทธิ์

๑๒๑ นายถวิล

อรัญเวศ

๑๒๒ นายนิชิต

สอนคําแก้ว

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑
แทน รก.ผอ.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นม.
ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

๖
๑๒๓ นายศุภพงษา

จันทรังษ์

๑๒๔ นายประมวล
๑๒๕ นายสุชาติ

บุญทีฆ์
จําปาโพธิ์

๑๒๖ นายวาทิต

บัวแสง

๑๒๗ นายสนิท
๑๒๘ นายจิราวุฒิ
๑๒๙ นายบุญรอด

เสมียนรัมย์
เปล่งศรีรัตน์
แสงสว่าง

๑๓๐ นางสาวพุทธิภา
๑๓๑ นายสฤษณพงศ์

เหล็กคงสันเทียะ
เครื่องกลาง

๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙

ศรีแสนปาง
น้อยวิเศษ
ขอพึ่งกลาง
วิริยะประทีป
สุทธิพันธ์
อารีเอื้อ
ภักดีแก้ว
ไตรงูเหลือม

นายประเสริฐ
นายเชิด
นายสุภาพ
นายวินัย
นายวิทยา
นางธัญพร
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์
นางอําไพ

๑๔๐ นายภาคภูมิ

รักษาสุวรรณ

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๑ นางศศิฑอณร์
๑๔๒ นายธนพจน์
๑๔๓ นางชูศรี
๑๔๔ นางชุติมา
๑๔๕ นางกันยา
๑๔๖ นางเอมอร
๑๔๗ นายวิรัน

สุวรรณมณี
โพสมัคร
เปรมสระน้อย
จันทร์เทศ
แต้เจริญวิริยะกุล
ศรีกงพาน
ทองสุขแก้ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.เขต ๗
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
และประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
แทน ผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔๘ นางสาวณัชชา
๑๔๙ นางธัญธิตา
๑๕๐ นางบุญศรี
๑๕๑ นายเอกภพ
๑๕๒ นายพศวีร์
๑๕๓ นายชํานาญ
๑๕๔ นางพิกุล
๑๕๕ นางสาวสุภาพ
๑๕๖ นายสุนัย
๑๕๗ นายอนุศิษฏ์
๑๕๘ นายสมศักดิ์

พันธิ์เพ็ง
ศรีสุระ
พิทยาภักดี
ทองสวัสดิ์วงศ์
สมใจ
กลิ่นจันทร์
กระสาทอง
สังขไพฑูรย์
กล่ํามอญ
วางขุนทด
ธิมา

๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

เกิดสกุล
เต็มยศยิ่ง
ทาบโลกา
แก้วสันเทียะ

นายโสภิญญา
นายสุคนธ์
นายสมศักดิ์
นายสังวาล

๑๖๓ นายวธัญญู
๑๖๔ นางสาวเจริญสุข
๑๖๕ นางอุมาพร

พัฒธะนะ
นีละนิยม
พลกล้า

๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

ธาตุทะนะ
ธาตุทะนะ
วงษ์แก้ว
เมนะรุจิ
จันทวร
น้อยบุญญะ
แก่นภักดี
เพชรผ่อง
ชัยกุณา

นายสุวัฒน์
นายสุวัฒน์
นางสาวอภิญญา
นายไตรรงค์
นายฐิตวัฒน์
นายสามารถ
นายฆณิภัค
นางสุชญา
นางอิศราภรณ

๑๗๕ นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
รก. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แทน ประมงจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง
จังหวัดนครราชสีมา
ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๓
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๘
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชัพการเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา (พืชสวน)
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๗๖ นายบรรจง
๑๗๗ นายณรงค์

สุขสุทธิ์
พลบูรณ์ศรี

๑๗๘ นายคณกร

ทองสุขนอก

๑๗๙ นายประสิทธิ์

ไชยวัฒน์

กระทรวงการคลัง
๑๘๐ นางกฤติยา
๑๘๑ นายพีระดล
๑๘๒ นางสาวสุดท้าย
๑๘๓ นายอภิวัชร์
๑๘๔ นางเสาวคนธ์
๑๘๕ นายกําพล
๑๘๖ นายมติ
๑๘๗ นายสําราญ
๑๘๘ นางพรพยงค์

นวลจันทร์
จงเจริญรัตน์
ชัยจันทึก
มีเสือ
วัฒนะวัฒ
วิทยาอนุมาส
เลิศคุณลักษณ์
เมืองนิล
บัวศรี

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ ๓
คลังจังหวัดนครราชสีมา
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
แทน สรรพากรภาค ๙
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จ.นม.

กระทรวงคมนาคม
๑๘๙ นายศิระ
๑๙๐ นายเกียรติศักดิ์
๑๙๑ นายสมชาย
๑๙๒ นายศุภชัย
๑๙๓ นางนันทิญา
๑๙๔ นายประวัติ
๑๙๕ นายสนิท
๑๙๖ นายสมบูรณ์
๑๙๗ นางสุนทรี

บุญธรรมกุล
ดีสีปาน
ตังคโนภาส
เอี่ยมแย้ม
รักษาคลัง
ดวงกันยา
รัตนศฤงค์
ชัยศิรินิรันดร์
แทมประสิทธิ์

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๐
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๙๘ นางจิรพา
กุลชาติวิชิต
๑๙๙ นายเกียรติฉัตร
พรายจันทร์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐๐ นายกฤษณ์
ยางนิยม

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช

๙
กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๑ นางสาวสุภกัญญา

สิงห์ดํา

แทน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๒ นายสุรินทร์
๒๐๓ นายกิมสูนย์

แสงไทยทวีพร
ก้อนผา

๒๐๔ นายฉัตรชัย

ภูกาบเพชร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)
หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
๒๐๕ พันเอก วีระ
๒๐๖ นางสาวสุพรรณ

สุดวิไลพร
พันธุ์พยัคฆ์

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา
รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
๒๐๗ นายอนันต์
ดนตรี
ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
๒๐๘ นางนัฏญา
จิตรเกาะ
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา
๒๐๙ นางเสร่
ศรีนรจันทร์
๒๑๐ ว่าที่ ร.ต. สันทนา
ศรีโพธิ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ ๕
๒๑๑ นางดาหวัน
คมวิชายั่งยืน
๒๑๒ นางธมลพรรณ
แก้วขาว
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย
๒๑๓ นายเสมา
ยศยิ่งยง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
๒๑๕ นางจันทรรัตน์
โกศลกิตติอัมพร
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา
๒๑๖ นางอรินทร์มาศ
กาแก้ว
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
๒๑๗ นางสาวเบญจวรรณ หาญนอก
กระทรวงแรงงาน
๒๑๘ ร้อยเอก กิจสมพงษ์
๒๑๙ นางชมมณี
๒๒๐ นายปรีชา
๒๒๑ นางสาวศรีสอางค์
๒๒๒ นายสุเมธ
๒๒๓ นายธานี

กล้าหาญ
ศรีไธยรัตน์
อินทรชาธร
แสงสุวรรณ
โศจิพลกุล
พาเขียว

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๔ นายศักดิ์ศิริ
๒๒๕ นายวิมล

หยวกฉิมพลี
เร่งศึก

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๑๐
๒๒๖ นายบัญชายุทธ
๒๒๗ นายถาวร

นาคมุจลินท์
กันทวงศ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๘ นางกัญญา
มโนเสงี่ยม
๒๒๙ นางสาวกุลฉัตร
๒๓๐ นายธีรารัตน์

เถียรชนํา
ร่มรื่น

๒๓๑ นายมนตรี
๒๓๒ นางปริยากร

ปิยากูล
สุบันทมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๓ นายสุเมธ
อําภรณ์
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙

นางนงนภัส
นายประยุทธ
นายณรงค์วิทย์
นายสหรัฐ
นายสุขสวัสดิ์
นางสาวยุพิน

ฤทธิ์นิธาน
ภคเมฆานนท์
ชดช้อย
ศิริวรรณ
สูงนารถ
สืบปรุ

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
แทนผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)
แทน ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาค ตฉน.
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๔๐ นายสุเมธ
๒๔๑ นายสุเมธ
๒๔๒ นางวิมลลักษณ์
๒๔๓ นายชูวงศ์
๒๔๔ นางอัมพร
๒๔๕ ว่าที่ร้อยตรี วีระชัย
๒๔๖ นางพงศ์ทรัพย์
๒๔๗ เรือโท อนันท์

แผ่นเงิน
แผ่นเงิน
หงษ์เหิน
ตั้งสรณะ
คงเมต
ศรีสาร
อินทรบํารุง
บุตรทา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
รก.ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
๒๔๘ พ.ต.ท. ระพีพงษ์
๒๔๙ นายธีรพงศ์

จิริพัฒนาลักษณ์
ยอดกุล

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นครราชสีมา

๑๑
๒๕๐ นางสาวศิริลักษณ์
๒๕๑ นางสาวศิริลักษณ์
๒๕๒ นางปฐมาวดี

เพียกขุนทด
เพียกขุนทด
นามบูญศรี

๒๕๓ นายมงคล

ฉัตรเวทิน

แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา
แทน หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ภาคเอกชน
๒๕๔ นายชัชวาล

วงศ์จร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๕ นายจิรยุทธ
อาสาเสน
๒๕๖ นายจิรยุทธ
อาสาเสน
๒๕๗ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๕๘ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๕๙ นายนิพนธ์
ลิ้มวงศ์ยุติ
๒๖๐ นางสาวณัชนลิน
ยะอนันต์
๒๖๑ นายวรพล
ฝ่ายอุปปละ
๒๖๒ นายมงคล
ประยูรหงษ์
๒๖๓ นายวิทยา
เหมือนหมาย
๒๖๔ นางสาวณัชนลิน
ยะอนันต์
๒๖๕ นายวรพล
ฝ่ายอุปปละ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ รศ.ดร กิตติชัย
๒ รศ.นพ.ชาญชัย
๓ ร.ศ.ดร.นิยม
๔ รศ.ดร.ชูพงษ์
๕ รศ.ดร.วัชรินทร์
๖ รศ.พิพัฒน์พงษ์
๗ ผศ.พญ.วิไลวรรณ
๘ ผศ.ยรรยง
๙ นายเนาวรัตน์
๑๐ นายสุริยะ

ไตรรัตนศิริชัย
พานทองวิริยะกุล
วงศ์พงษ์คํา
ทองคําสมุทร
กาสลัก
แคนลา
หม้อทอง
ทุมแสน
สังคมกําแหง
ผลพูน

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่
แทน ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองสีคิ้ว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม คณะแพทย์ศาสตร์

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
อดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
หัวหน้าสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๒
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายชุณห์
พญ.จิรนิษฐ์
นายกิตติศักดิ์
นางพรทิพย์
นายกิติพงษ์
นางสาวปัณฑารีย์
นายอนุวรรตน์

ศิริชัยคีรีโกศล
พึ่งสําโรง
ธีระวัฒนา
ยุทธวารีชัย
เบี้ยวโกฏิ
โซรัมย์
จันทร์สุขเกษม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังน้ําเขียว
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อํานวยกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นม.

ติดราชการ

๒

ผอ.ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๓

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕

ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

๖

ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ติดราชการ

๗

ผกก.ฝสส.๔สส

ติดราชการ

๘

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

๙

ผกก.สภ.บัวใหญ่

ติดราชการ

๑๐ ผกก.สภ.สีคิ้ว

ติดราชการ

๑๑ ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๑๒ ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

๑๓ ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๔ สว.กก.๒ บค.ส๑

ติดราชการ

๑๕ ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

๑๖ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๗ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

ติดราชการ

๑๓
๑๘ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๙ สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๒๐ ผกก.สภ.มะเริง

ติดราชการ

๒๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๒ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๒๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

๒๔ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม. เขต ๒

ติดราชการ

๒๕ หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๖ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๗ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

ติดราชการ

๒๘ ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๙ ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๓๐ ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

ติดราชการ

๓๑ ผอ.ศูนย์ฝึกษาอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๓๒ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๓ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๓๔ ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๓๕ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓

ติดราชการ

๓๖ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๗ หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘ รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๙ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

ติดราชการ

๔๐ ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๑๔
๔๑ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

ติดราชการ

๔๒ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๓ ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๔ ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

ติดราชการ

๔๕ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๖ ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนคราชสีมา

ติดราชการ

๔๗ หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

ติดราชการ

๔๘ ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.นม.

ติดราชการ

๔๙ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา)

ติดราชการ

๕๐ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๕๒ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

๕๓ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (รองผอ.รมน.จว.นม.)

ติดราชการ

๕๔ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

ติดราชการ

๕๖ ผอ.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ๕ นม.

ติดราชการ

๕๗ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

๕๘ หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านคราชสีมา

ติดราชการ

๖๐ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาค ตฉน.) จ.นม.

ติดราชการ

๖๑ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๒ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)

ติดราชการ

๖๓ โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕
๖๔ ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๕ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๖ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๖๗ หัวหน้าสถานีการชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๘ รก.ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๙ นายสถานีวิทยุ อสมท. บริษัท อสมท.จํากัด (หมาชน)

ติดราชการ

๗๐ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๗๑ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

ติดราชการ

๗๒ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๗๓ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๔ ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๗๕ ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 มูลนิธิโรคหัวใจ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จํานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตของจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๒๕๖๐
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕
จัง หวั ดนครราชสีมา สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่ วยเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิ ต
ในอําเภอต่าง ๆ ทั้ง ๓๒ อําเภอ ซึ่งมีหน่วยเคลื่อนที่มากกว่า ๒๐๐ แห่ง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา วัด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สมาคม มูลนิธิและชุมชนต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ

๑๖
พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถจัดหาโลหิตได้ทั้งหมด ๙๒,๐๐๖ ยูนิต หรือประมาณ ๓๖,๘๐๒,๔๐๐ ซีซี คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙
ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมา และนําโลหิตไปใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครราชสี ม าและภาคบริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ ที่ ๕ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
สภากาชาดไทย ได้ทําการคัดเลือกหน่วยงานที่สามารถจัดหาผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีพิจารณาจากจํานวน
โลหิ ต ที่ จัด หาได้ ต่ อจํ า นวนประชากรของหน่ วยงานในสั ด ส่ วนสู ง สุ ด จํ า นวน ๘ หน่ วยงาน และเพื่ อเป็ น เกี ย รติ แ ก่
หน่วยงานทั้ง ๘ แห่ง จึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ดังนี้
๑) ศูนย์การค้าเทอมินอล ๒๑ โคราช
๒) บริษัทเดอะมอลล์ราชสีมา จํากัด
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๔) อําเภอเมืองนครราชสีมา
๕) อําเภอสูงเนิน
๖) อําเภอสีดา
๗) อําเภอโชคชัย
๘) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
 มอบเกียรติบัตรผู้น้อมเกล้าฯ ถวายรถเก๋งและรถกระบะมาสด้า และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
สมทบเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกอีซูซุ ๖ ล้อ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคารสิริวิทยาทร เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา :
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมว่า
“อาคารสิริวิทยาทร” หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความเอื้ออาทรและความรู้อันเป็นมงคล และเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปิดป้ายอาคารเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายสมทบจัดซื้อ
รถยนต์ประกอบด้วย รถเก๋งมาสด้าและรถกระบะแค๊บมาสด้า 2 ประตู และมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถยนต์
6 ล้ อ จํ า นวน 1 คั น ผู้ มีจิตศรั ทธาสนั บสนุ น หลั ง คาและวัสดุ อุปกรณ์ เ ครื่ องเสี ย งติ ด รถยนต์ 6 ล้ อ เพื่ อใช้ ในการ
ดํ า เนิ น งานของศู น ย์ การศึ กษาพิ เ ศษ เขตการศึ กษา 11 จั ง หวั ด นครราชสี มา ในการนี้ จึ ง มอบเกี ย รติ บัต รให้ ผู้ มี
จิตศรัทธาจํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวทัศนียา พัฒนจิตวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาออโต้เซลล์ จํากัด
(สนับสนุนสมทบรถเก๋งมาสด้าและรถกระบะแค๊บ 2 ประตู มาสด้าพร้อมหลังคา)
2. นายฐานันท์ ฐานานุศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตังปักโคราช จํากัด
(สนับสนุนหลังคารถบรรทุกอีซูซุ 6 ล้อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเสียงติดรถ)
 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ๒๐๑๗” ครั้งที่ ๖
มอบเงินคงเหลือจากการจัดการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานในจังหวัด
นครราชสีมา
ผู้แทน สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : ตามที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดําเนินการจัดการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ๒๐๑๗” ครั้งที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่
๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณอ่างพักน้ําตอนบนโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยง ตําบลคลองไผ่
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีความประสงค์จะมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

๑๗
จากการจัดการแข่งขันฯ จํานวน ๓๗๔,๔๙๓ บาท ให้กับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของ
หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑) มอบให้จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาหน่วยงาน “โคราชเกมส์” ครั้งที่ ๓
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒) มอบให้กับกองพันสุนัขทหาร อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) มอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) มอบให้กับสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
เริ่มต้นในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งต่อไป จํานวนเงิน ๑๕๔,๔๙๓ บาท
 มอบโล่เกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีกิจกรรมให้หน่วยงานภายในสํานักงาน
ประกันสังคมคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ โดยสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่
นางเบญจพร แขกระโทก ตําแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 มอบเช็คเงินอุดหนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๘๗๘ แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลการดําเนินงานในการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ของศูนย์ฯ เสร็จสิ้นครบถ้วน โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้รับงบประมาณขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔๐๐ แห่ง ใน อปท.ทั่วประเทศ) โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ และหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด และคณะกรรการ
บริหารระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงการทํางานร่วมกัน จึงเห็นสมควรขยายพื้นที่การดําเนินงาน ศพอส. ให้ครอบคลุมทุก
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านอย่างครบทุกมิติ จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแล้ว จํานวน ๒๗ แห่ง เป็นเงิน ๒๑,๙๐๙,๙๕๖ บาท มีพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง อาคารศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ จํ า นวน ๑๗ แห่ ง เป็ น เงิ น
๑๔,๕๓๓,๖๖๕.๓๐ บาท ในโอกาสนี้ จึงมอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๑๗ แห่ง ดังนี้
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสําราญ อําเภอแก้งสนามนาง ๙๓๙,๐๐๐
บาท
๒) องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด อําเภอห้วยแถลง
๘๐๐,๐๐๐
บาท
๓) องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว
๘๒๘,๖๐๐
บาท
๔) องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง
๘๑๓,๓๐๐
บาท
๕) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง
๙๐๔,๒๐๐
บาท

๑๘
๖) องค์การบริหารส่วนตําลตลาดแค อําเภอโนนสูง
๗๑๔,๐๑๐
๗) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา ๙๔๗,๕๐๐
๘) องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา ๗๐๐,๐๐๐
๙) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองคง อําเภอคง
๘๙๙,๙๑๗.๔๑
๑๐) องค์การบริหารส่วนตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย
๙๒๐,๐๐๐
๑๑) องค์การบริหารส่วนตําบลสีสุก อําเภอจักราช
๙๒๔,๔๘๐
๑๒) องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง
๙๙๕,๐๐๐
๑๓) องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่
๙๓๐,๐๐๐
๑๔) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปัก อําเภอปักธงชัย
๙๔๒,๐๐๐
๑๕) องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน
๕๒๑,๘๑๓.๘๙
๑๖) องค์การบริหารส่วนตําบลวังยายทอง อําเภอเทพารักษ์
๘๘๙,๖๗๐
๑๗) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง
๘๖๔,๑๗๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๔,๕๓๓,๖๖๕.๓๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

 มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑
จังหวัดนครราชสีมา
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ
ได้ดําเนินการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ขึ้นเป็นครั้งที่ ๓๖ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ ได้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสนองความต้องการของตลาดทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดยมอบหมายจังหวัดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ดําเนินการจัดประกวดในระดับจังหวัด เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิประเภทเกษตรกรรายบุคคล จํานวน ๔ ลําดับแรก และประเภทกลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์การเกษตร จํานวน ๓ ลําดับแรก เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน
จังหวัดนครราชสีมาได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร
ส่งข้าวเข้าประกวด ปรากฎว่า มีเกษตรกรส่งตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จํานวน ๙๗
ราย จาก ๑๕ อําเภอ คือ อําเภอคุรบรี สูงเนิน เฉลิมพระเกียรติ โนนสูง พิมาย เมืองนครราชสีมา สีคิ้ว ห้วยแถลง
ด่านขุนทด ประทาย จักราช โชคชัย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ และอําเภอเมืองยาง ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือ
สหกรณ์ ก ารเกษตร จํ า นวน ๑๑ กลุ่ ม จากอํ า เภอหนองบุ ญ มาก โนนสู ง พิ ม าย ประทาย และอํ า เภอโชคชั ย
คณะกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) เป็นประธาน ได้ตัดสินการประกวด เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ดังนี้
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายประยูร ลันไธสง
ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง
- รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๑ ได้รับเงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นายสมทรง เสาวภาคย์ ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย
- รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒ ได้รับเงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นางกําไร ระวังโค ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย
- รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวกรกนก พรบริบุตร
ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง
ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร

๑๙
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตําบลโนนเพ็ด ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย
- รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๑ ได้รับรางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตําบลหนองพลวง ตําบลหนองพลวง อําเภอประทาย
- รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒ ได้รับรางวัลเงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าอ่าง ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย
 มอบเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ในการดําเนินชีวิต ประจําปี ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณา
คัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยม ของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่มีความประพฤติดี มีค่านิยมในการดําเนินชีวิต สร้างแรงบันดาลใจและปรับกระบวนคิดให้เห็น
คุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น ๆ ได้ เพื่อเป็น
ขวัญและกําลังใจ ขออนุญาตนํานักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร และเรียนเชิญท่านมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดังนี้
๑) นางสาวปราณี ด่วนกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา และได้เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตร
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) นางสาวปวีณา ศิริโสภา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา
๓) นายมิติกาญจน์ คําศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
๔) นายกิตติพงษ์ อินทร์ประเสริฐ วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา
๕) เด็กชายโชคอนันต์ ปัตตาเทสังข์ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๖) นายภาคภูมิ ผมงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๗) นายกรกมล ทองหุ้ม โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
๘) นางสาวอรวรรณ ลาสูนย์ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๙) เด็กหญิงวิชชุดา โพธิ์เกาะ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๐) นางสาวสิริยศ ยศยิ่งยง โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางสาวศรีสอางค์ แสงสุวรรณ ตําแหน่งประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
๒) นายอนันต์ ดนตรี ตําแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
๓) ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ ตําแหน่งแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดชลบุรี
๔) นายปรีชา อินทรชาธร ตําแหน่งจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
๕) นายคณกร ทองสุขนอก ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๒๐
ตําแหน่งเดิม เกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว
แนะนําหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มเติม
- นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ ตําแหน่งพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่จังหวัดอื่น
- นางนัฏญา จิตรเกาะ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านนารีสวัสดิ์ ย้ายไปดํารงตําแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อุบลราชธานี
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทํางานในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย เดือนที่ผ่านมาเป็น
เดือนแรกของปี ๒๕๖๑ เรามีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน แต่ก็มีการเสียชีวิตจํานวน ๑๕ ราย ซึ่งมากเป็น
อันดับ ๑ ของประเทศ เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหา โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมและรับทราบสถิติ
การเสี ย ชี วิ ต จากอุ บัติ เ หตุ อุบัติ ภัย จราจร โดยปกติ จัง หวั ด นครราชสี มามี ค นเสี ย ชี วิต เฉลี่ ย วั น ละประมาณ ๒ ราย
และในช่วง ๗ วันอันตราย ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ มีจํานวนผู้เสียชีวิต ๑๕ ราย เพิ่มขึ้นจากปกติ ๑ ราย
ซึ่งเราก็พยายามปฏิบัติงานด้านการป้องกันอุบัติภัยกันอย่างเต็มที่ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้
และอีกไม่นานก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีทั้งเรื่องการดื่มสุรา การจราจร ที่จะต้องมีการวางแผนในการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ลดการดื่มแอลกอฮอล์ และเรื่องการป้องกันการขับรถเร็วเกินกําหนด
ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
: ในช่วงที่ผ่านมานโยบายรัฐบาลได้มีการสั่งการเพิ่มเติม เรื่องบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
โดยสํานักงานคลังจังหวัดจะเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นโยบายรัฐบาลเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน โดยสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบตามนโยบายรัฐบาล เรื่องไทยนิยม ยั่งยืน ที่ทําการปกครองจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจะให้ทั้ง ๓ หน่วยงานนี้ได้อธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป
: ขอขอบคุณในความร่วมมือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับ
พระบรมวงศานุวงศ์ ขอขอบคุณในความร่วมมือของพี่น้องส่วนราชการที่ได้ช่วยดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
:
การร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ และถวายพระพรชั ย มงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ทุกวันที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดสุทธจินดา
วรวิหาร ซึ่งมีการดําเนินการทั้งปี จังหวัดได้ขอความร่วมมือส่วนราชการไปร่วมพิธี โดยมีส่วนราชการรับผิดชอบในแต่
ละเดือน จึงขอให้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
: เรื่ องการสร้ า งความปรองดองและปกป้ องสถาบั น สํ า คั ญ ของชาติ อยากให้ ส่วนราชการ
ช่วยดําเนินการและลงไปปฏิบัติในพื้นที่ด้วย ให้มีกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่อยู่เสมอ
: กิจกรรมเรื่องการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย ขอความร่วมมือในการนุ่งผ้าไทย สวมใส่ผ้าซิ่น
ทุ กวั น ศุ กร์ วั น สํ า คั ญ ทางศาสนา และโอกาสอื่ น ๆ และจะมี ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครราชสี มา เกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งน่าชมมาก
: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อยากให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษา ร่วมสมัครให้ครบทุกแห่งและดําเนินการตามขั้นตอน ฝากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง ช่วยผลักดันในเรื่องนี้ด้วย

๒๑
: จั งหวั ด จะขยายผลโครงการกสิกรรมไร้ สารพิษ แปลงทดลองในทุ กอํ า เภอ ซึ่ ง ได้ เ น้ น ย้ํ า
นายอําเภอว่าต้องรายงานข้อมูลภายในวันศุกร์นี้
: เรื่องของเหล่ากาชาด เนื่องจากปริมาณโลหิตที่เราได้รับบริจาคไม่เพียงพอในแต่ละเดือน จากที่
มีการไปรับบริจาคตามพื้นที่ต่าง ๆ และขอขอบพระคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่สําหรับเปิดหน่วยรับ
บริจาคโลหิตเป็นประจํา และขอบคุณทางอําเภอที่นําผู้บริจาคโลหิตในสัดส่วนที่เป็นจํานวนมากมาร่วมบริจาคโลหิต
ขอความกรุณาทางอุตสาหกรรมจังหวัดช่วยประสานโรงงานอุตสาหกรรมในการร่วมบริจาค
โลหิต เนื่องจากโคราชเป็นจังหวัดใหญ่ โลหิตที่โรงพยาบาลต้องใช้มีไม่เพียงพอ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มีโครงการซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ มีงบประมาณไว้แล้ว หาก
ส่วนราชการไปพบผู้ยากไร้ที่มีความต้องการซ่อมบ้านขอให้ติดต่อที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ผ่านมามีการ
ร้องเรียนขอความช่วยเหลือของคนยากไร้อยู่เป็นประจํา ต้องขอขอบคุณทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอําเภอต่าง ๆ ที่ได้เข้าไปช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที และจะขอให้สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ได้วางระบบการช่วยเหลือ การที่ระบบราชการลงไปช่วยเหลือหรือไป
ให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว มีการแจกถุงยังชีพ ๑ ครั้ง แล้วก็หายไป จึงอยากให้สํานักงานพัฒนาสังคมฯ เรียงลําดับว่า
จุ ด แรกที่ เ ข้ า ไปเมื่ อ ปรากฎข่ า วหรื อเมื่ อ ปรากฎการร้ องขอความช่ วยเหลื อ อาจเป็ น ทางสํ า นั กงานพั ฒ นาสั ง คมฯ
เข้าไปก่อน แล้วอีก ๒ เดือนเหล่ากาชาดเข้าไป อีก ๒ เดือน ให้องค์กรการกุศล สโมสรต่าง ๆ ที่เราประสานไว้เข้าไป
การช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละหน่วยก็จะได้ไม่หนัก และ
จะมีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตลอด ขอให้วางเป็นหลักการไว้ ไม่ใช่ไปแจกครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลย ขอให้วางระบบใหม่
การจัดงานวันรวมน้ําใจสู่กาชาด เป็นการขอรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนําไปออกร้านกาชาด
ในงานย่าโม โดยจัดงานในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงขอความกรุณาส่วนราชการ ภาคเอกชน ได้ช่วยสนับสนุน
กาชาด สิ่ งของที่ได้นี้ จะนํา ไปออกรางวั ลในร้ านกาชาดทั้ งหมด ท่า นที่ มอบรางวัลใหญ่ให้ เช่น มอเตอร์ไซค์ ตู้ เย็ น
กาชาดจะมีหนังสือเชิญท่านมามอบรางวัล สิ่งของที่ได้รับบริจาคทุกชิ้นจะต้องออกรางวัล ปีนี้เหมือนปีที่ผ่านมาคือไม่มี
การจํ า หน่ า ยสลากกาชาด และงานย่ า โมจะเริ่ ม วั น ที่ ๒๓ มี น าคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑ จึ ง ขอเชิ ญ ทุ กท่ า นร่ ว ม
กิจกรรมด้วย
: เรื่องภัยแล้ง มีรายงานเข้ามาว่าภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ อาจมีหมู่บ้านประสบภัยแล้งอีก
๔๓ หมู่บ้าน จึงขอความกรุณานายอําเภอไปวางแผนว่าจะดําเนินการอย่างไร แล้วทางจังหวัดจะเป็นผู้ประสานงาน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้
: เราดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านล้าหลัง โดยสถาบันการศึกษาจะเข้ามาช่วยทั้งหมด
๓๓ หมู่บ้าน เรามีตารางเวลาว่าให้ทําอะไรบ้าง อยากให้ดําเนินการตามกําหนดเวลา เป้าหมายคือสิ้นปี ๒๕๖๑ จํานวน
๓๓ หมู่บ้านนี้จะพ้นจากการเป็นหมู่บ้านล้าหลัง
: นโยบายจังหวัดที่อยากให้ดําเนินการ คือ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ จึงขอการ
สนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วย
: เรื่องการดําเนินการตามข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม
และร้องเรียนโดยตรง ซึ่งเรื่องก็จะส่งไปถึงส่วนราชการต่าง ๆ จึงขอให้เอาใจใส่เร่งรัดในการดําเนินการด้วย
: ในพิ ธีเ ปิ ด งานย่ า โม วั น ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๖๑ ได้ ทูลเชิ ญ เสด็ จฯ สมเด็ จพระเจ้ า ลู กเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมเข้าเฝ้า
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
คลังจังหวัดนครราชสีมา : มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการภาครัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ
ผู้มีรายได้น้อยที่มีการลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาครัฐได้มีการช่วยเหลือในเรื่อง
ค่าครองชีพต่าง ๆ แล้ว คราวนี้เป็นเฟส ๒ ที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพื่อ
จัดทําฐานข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือผู้มีบัตร

๒๒
สวัสดิการแห่ งรั ฐในลั กษณะที่ เรี ยกว่า พัฒ นาคุณภาพชีวิต ซึ่ง ในส่วนนี้ การดํ าเนิน การระดับจัง หวั ดต้ องอาศัย การ
บูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ หลักการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งอยู่บนสมมติฐานหรือมิติหลัก ๔ มิติ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นไปอย่างยั่งยืนโดยให้ความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน คือ
๑) การมีงานทํา ทําอย่างไรจะให้คนเหล่านี้ได้มีงานทํา
๒) การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา ทําอย่างไรจะให้เข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ํา
๓) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ คือต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ ทําอย่างไร
จะให้เขาเข้าสู่ระบบสินเชื่อที่เป็นระบบได้ รวมถึงการเข้าถึงสิ่งจําเป็นพื้นฐานในเรื่องที่อยู่อาศัย หรือที่ดินทํากิน เป็นต้น
๔) การเข้าถึงสิ่งจําเป็นพื้นฐาน
โครงการนี้มีความเกี่ยวข้องระดับจังหวัดอย่างไร โครงการนี้มีการตั้งคณะกรรมการทั้ง
ระดับชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และระดับส่วนกลาง มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และที่สําคัญคือ
ระดับจังหวั ด มี การตั้ งคณะอนุกรรมการติ ดตามการพั ฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่ งรัฐ ประจําจัง หวัด ที่
เรียกว่า คอจ. มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีปลัดจังหวัดเป็นเลขานุการ และมีคลังจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยสรุ ป จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตาม กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของคณะระดั บ จั ง หวั ด เพระฉะนั้ น จะมี อี ก ๑ คณะ
เรียกว่า คณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําอําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธาน มีผู้แทนของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่คือระดับอําเภอเป็นหลัก รวมถึงมีผู้แทนธนาคารออมสิน และ ธกส. เป็นฝ่าย
เลขานุการ ที่ จะช่วยดํ าเนิน การในเรื่ องนี้ โดยระดั บอํ าเภอนอกเหนื อจากการทํา งานในส่ วนของคณะทํา งานชุ ด นี้
ซึ่งเรียกว่า “ปรจ.” หรือทีมหมอประชารั ฐสุขใจ มี ตัวช่วยเรีย กว่า “ผู้ดู แลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือเรียกว่ า
Account Officer : AO จะเป็นผู้ช่วยดูแลการจัดเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการรายงาน
ข้อมูลในระบบต่าง ๆ โครงสร้างตรงนี้เป็นโครงสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เรื่องกรอบระยะเวลาการทํางาน รัฐบาลมีกรอบระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจนว่า ช่วงเดือน
มกราคม ต้องมีการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด และภายในเดือนกุมภาพันธ์ ต้องมีการรับแจ้ง
ความประสงค์ในการที่จะพัฒนาจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐทั้งหมดประมาณ ๔๙๑,๗๕๖ ราย และเราจะต้องเข้าถึงคนเหล่านี้ให้ได้ว่าเขามีความต้องการที่จะพัฒนาในเรื่อง
ใดบ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และภายในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาและทั้งหมดต้องมีการสรุปผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ นี้ โครงการจะสิ้นสุด
ในส่วนของการทํางานในระดับอําเภอ ทางนายอําเภอ โดยทีม ปรจ. หรือทีม หมอประชารัฐ
สุขใจ จะต้องมี การจั ดประชุมดํา เนิ นการและทํา อย่ างไรก็ได้ที่จะต้องดํ าเนินการตามคู่ มือให้ สามารถรับแจ้ งความ
ประสงค์จากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ครบถ้วน ไม่มีการตกหล่น และให้รู้ได้ว่าใครประสงค์หรือไม่ประสงค์จะเข้า
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกประเด็นคือ จะต้องมีการชี้แจงเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับว่าผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่เข้าร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์พัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางที่ได้
ให้สัมภาษณ์กับทีม AO ไว้แล้ว สิ่งที่เขาจะได้คือจะได้เงินสนับสนุนค่าครองชีพเพิ่มเติมจากเดิม ถ้าเป็นผู้มีรายได้เมื่อปี
๒๕๕๙ ที่มีการจัดทําฐานข้อมูลไว้ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ก็ได้รับเงินเพิ่มบัญชีอีกเดือนละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่เดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น ส่วนคนที่มีรายได้เกิน ๓๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะได้เพิ่มอีก
ไม่เกินเดือนละ ๑๐๐ บาท จากเดิมที่เคยได้รับ ๒๐๐ บาท สรุปในส่วนของผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมของ
เก่าที่ได้ ๓๐๐ บาทกับของใหม่อีก ๒๐๐ ก็จะได้รับ ๕๐๐ แต่คนที่เคยได้ ๒๐๐ บาทอยู่เดิม จะได้เพิ่มอีก ๑๐๐ บาท
เป็น ๓๐๐ บาท แต่ภายใน ๑๐ เดือนนี้เท่านั้น คือเดือนมีนาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑
การทํ า งานในระดั บ อํ า เภอ ต้ อ งการบู ร ณาการการทํ า งานจากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพระฉะนั้น การแต่งตั้งทีม ปรจ. ระดับอําเภอ ก็จะมีการแต่งตั้งผู้แทนของส่วนราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวข้อง เช่น
สรรพากรอําเภอ เกษตรอําเภอ กศน.อําเภอ ซึ่งจะสามารถเป็นเครือข่ายในการช่วยดูแลการสัมภาษณ์ หรือเป็น AO

๒๓
ร่วมกับทีม ธกส. และออมสิน ได้ด้วย ในระยะภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ น่าจะมีการดําเนินการในเรื่องนี้ จึงเรียนมา
เพื่อขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประธาน : นําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการทํางานต่อไป
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ขณะนี้ได้รับแจ้งว่ามีงบประมาณดําเนินโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน เป็นงบเพิ่มเติม ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และ
พัฒนาชุมชนจะรับผิดชอบด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่จะดําเนินการในเรื่องการท่องเที่ยว หมู่บ้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยให้จังหวัดจัดทําโครงการหมู่บ้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดละ ๑ โครงการ โดยให้คัดเลือกจาก
อําเภอทุกอําเภอ ๆ ละ ๓ – ๕ หมู่บ้าน ๆ ละ ๓ – ๕ ล้านบาท โดยให้ดําเนินการในเรื่องการพัฒนาความพร้อมของ
ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สําคัญ และภูมิปัญญาวัฒนธรรม และด้านการ
ประชาสัมพัน ธ์ ซึ่ง ทางจั งหวัด ได้จัด ทําโครงการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ รวมประมาณ ๑๗ กิจกรรม เป็นเงิ น ๒๘๔
ล้านบาทเศษ ในการจัดทําโครงการต้องดําเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน เป็นเวลา ๖ เดือน
เป้ า หมายความสํ า เร็ จ ของโครงการคื อ ประชาชนในชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในโอกาสนี้
ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการแนะนําการจัดทําโครงการ
โดยเฉพาะนายอําเภอทุกอําเภอ ที่ร่วมการจัดทําโครงการระดับอําเภอส่งมาให้ทางจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทองเที่ยวและกีฬา อุตสาหกรรมจังหวัด ที่ได้ช่วยการจัดทําโครงการในช่วงที่ผ่านมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : “ไทยนิยม ยั่งยืน” กรอบแนวคิดไทยนิยม หลักคิดไทยนิยมคือ แนวคิดในการบริหาร
ประเทศที่ อยู่ บนพื้น ฐานของความต้ องการความนิย มของคนไทยทั้ง ประเทศ โดยต้ องนิ ย มสิ่ง ที่ ถู กต้ องโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น หลั ก คิ ด สํ า หรั บ สถานการณ์ ป ระเทศไทยปั จ จุ บั น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ต้องการการปฏิรูปบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยไม่ทิ้งหลักสากล ไทยนิยมเป็นการต่อยอดจาก
ประชารัฐ ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ เป็น ๓ ประสาน คือ ราษร์ รัฐ เอกชน และ
เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารประเทศอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่ต้องน้อมนํ าศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาประยุกต์ใช้
คํ า ว่ า ไทยนิ ย มกั บประชารั ฐ มี ค วามเชื่ อมโยงเป็ น เนื้ อเดี ย วกั น ไทยนิ ย มเป็ น กรอบใหญ่ ข องทั้ ง ประเทศ คล้ า ยกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็ นกรอบใหญ่ ให้กับยุ ทธศาสตร์จัง หวั ด กลุ่ มจั งหวั ด และภาค ในการพั ฒนาท้ องถิ่ น ด้วยกลไก
ประชารัฐ และสามารถสร้างความเข้มแข็ง เน้นการพึ่งพาตนเองตั้งแต่ระดับฐานราก นํามาสู่ความสําเร็จในภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยนายกรัฐมนตรี
ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น เป็ น คณะกรรมการ
ระดับประเทศ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีรองประธานประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี กรรมการประกอบด้วย
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงทุ กกระทรวง ปลั ด กระทรวงทุ กกระทรวง ผบ.ทสส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. ผบ.ตร.
เลขาธิ ก าร สมช. ผอ.สํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก าร สศช. เลขาธิ ก าร กปร. เลขาธิ ก าร ป.ป.ส. อธิ บ ดี ก รม
ประชาสั ม พั น ธ์ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานทรั พ ยากรน้ํ า แห่ ง ชาติ ผู้ จั ด การ ธกส. ผู้ อํ า นวยการธนาคารออมสิ น
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและ
ผู้ ช่ วยเลขานุ ก าร โดยเป็ น ผู้ กํ า หนดนโยบายแนวทางการบู รณาการ อํ า นวยการในการพั ฒ นาแก้ ไขปั ญ หาในมิ ติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ระดับจังหวัด ได้มีคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๑๘๙/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทุกท่าน เป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ที่ ๒๑ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.นม. ผู้บัง คับการตํา รวจภูธรจัง หวัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าอุทยาน

๒๔
แห่ ง ชาติ ทั บ ลาน นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด เกษตรจั ง หวั ด สหกรณ์ จั ง หวั ด
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าสํานักงานจังหวัด สัสดีจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานเครือข่าย
กองทุน หมู่ บ้า นและชุมชนเมื อง กรรมการผู้ จัด การบริษั ทประชารัฐ รักสามัคคี จัง หวั ด นายกสมาคมธุ รกิ จและการ
ท่องเที่ยวจังหวัด ผู้จัดการ ธกส. ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน มีปลัดจังหวัดนครราชสีมาและพัฒนาการจังหวัด เป็น
เลขานุการร่วม
ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่ เป็นกรรมการ มีปลัดอาวุโสและพัฒนาการอําเภอ เป็นเลขานุการร่วม
ระดับตําบล มีกรรมการ ๓ ระดับ มีทีมตําบลเรียกว่า “ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิย ม ยั่ งยื น ระดั บตํ าบล” ให้น ายอํา เภอเป็ นผู้แ ต่ง ตั้ง ทีมขั บเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล จํานวน ๗ – ๑๒ คน ประกอบด้วย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ มีอํานาจหน้าที่คือ เป็นชุดปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการ
สร้างความตระหนัก รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑/๒๕๖๑ เน้นให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการทํางานในระดับพื้นที่
ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่ มีหรือจะมีโครงการ กิจกรรม ลงดําเนินการในพื้นที่ตําบล
หมู่ บ้ า น ใช้ ที ม ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ระดั บ ตํ า บล เป็ น แกนหลั ก และให้
ทุกส่วนราชการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน
กรอบหลั ก ในการทํ า งานของที มขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น
มี ๙ เรื่อง คือ
๑) คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดให้มีการทําสัญญาประชาคม ให้เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน
๒) คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
๓) เมืองไทยน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ให้แก่ประชาชน
๔) วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ
๕) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี
๖) รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินแต่ละระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน
๗) รู้รักประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
๘) รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสําคัญต่อ
การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสําคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
๙) บูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ครบวงจร
นี่คือแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนของทีมตําบลที่จะลงไปดําเนินการ ซึ่งทุกส่วนราชการต้อง
เตรียมดําเนินการตามแนวทางนี้
และในช่ ว งวั น ที่ ๗ – ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ จะมี ก ารประชุ ม มอบนโยบายและกรอบ
แนวทางการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ในพื้ น ที่ วั น ที่ ๑๔ – ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ จั ง หวั ด มี ก ารประชุ ม ถ่ า ยทอดการปฏิ บั ติ แ ก่

๒๕
คณะกรรมการระดับจังหวัด อําเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล หลังจากนั้นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล จะลง
พื้นที่ จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล จะลงไปวิเคราะห์ปัญหา
ความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทํา
โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ครั้ ง ที่ ๒ วั น ที่ ๒๑ มี น าคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ประชาคม
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ สร้างการรับรู้ ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการพัฒนา
ปั จ จั ย ความสํ า เร็ จ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นายอํ า เภอ ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การ ประชุ ม
คณะกรรมการระดับจังหวัด อําเภอ เพื่อบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วน ร่วมวางแผนปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ
หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล
ตั้งคลินิกให้คําปรึกษาระดับจังหวัด จัดทีมระดับจังหวัด อําเภอ ให้คําแนะนํา ติดตามการปฏิบัติของทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตําบล โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ให้ความสําคัญและลงพื้นที่ด้วยตนเอง
ประธาน : เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องปฏิบัติกันในช่วงนี้โดยเร่งด่วน รายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : เรื่องที่ ๑ จากสถิติเรื่องการจราจร หรือกรณี
การประชุมเรื่องอุบัติภัยฯ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา จะพบได้ว่าหลักใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎจราจร สถิติค่อนข้างสูงในเรื่องเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนเรื่องการสวมหมวกกันน็อค
เพราะการสวมหมวกกันน็อคไม่ได้หมายว่าไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้บาดเจ็บเบาลง เพราะฉะนั้น
การถอดบทเรี ย นเรื่องการจราจรในช่วงปี ใหม่ ที่ผ่านมา เราเริ่มรณรงค์ ถึง การปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่า งเคร่ งครั ด
ขับชิด ซ้ าย ไม่ เมาแล้ วขับ ไม่ ขับเร็วเกิ น กํา หนด จะช่วยลดอุบัติ เหตุ ได้ จะเป็ น การเข้ มงวดอย่า งจริ ง จัง ตั้ง แต่บัด นี้
เป็ น ต้ นไป และขอให้ ท่า นบอกคนในครอบครั วและบุ ค ลากรในสั ง กั ด ด้วยว่ า ให้ ปฏิ บัติ ตามกฎจราจร จะเป็ น สิ่ ง ที่
สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ ระยะนี้จะมีการตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้น เราจะพยายามให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึง
ความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎจราจร คนที่ดื่มเหล้าก็ให้ตระหนักไว้เสมอว่าต้องไม่ขับรถ
เรื่องทริบเปิลคราวน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ผลักดันไปสู่การเป็นดินแดนแห่ง ๓ มงกุฎ
ของโลก การประชุ มที่ สถาบัน วิ จัย ไม้กลายเป็ นหิ น ฯ ก็ ได้ มีมติ ว่าในช่ วงประมาณเดือนพฤษภาคม จะพยายามให้
ประกาศเป็น Geopark เป็นอุทยานธรณีในเขตพื้นที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอสูงเนิน
อําเภอสีคิ้ว อําเภอขามทะเลสอ ต้องเป็นขั้นตอนประกาศในระดับประเทศก่อน แล้วในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ต้องประกาศ
ในระดับโลก จึงเรียนว่าในการที่องค์การยูเนสโกจะเข้ามาประเมิน เขาไม่ได้ประเมินจากสถานที่เท่านั้น แต่จะประเมิน
จากวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม การรับรู้ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้กําหนดไว้ในเรื่องของทริปเปิลคราวน์
พี่น้องนักเรียน ข้าราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ต้องรับรู้ในเรื่องนี้ ตอบคําถามเขาได้บ้าง เขาถึงจะประเมินให้
เพราะเขาจะเน้นการมีส่วนร่วม
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) : เรื่องที่ ๑ เน้นย้ําการดําเนินการเพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

๒๖
กุมารี (อพสธ.) หลาย ๆ ท่านคงได้เห็นหนังสือแจ้งไปแล้ว แต่สิ่งที่จะเน้นย้ําคือ จังหวัดนครราชสีมามีการสมัครเข้า
ร่วมโครงการค่อนข้างน้อย ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๓๔ แห่ง มีสมัครเข้าร่วมโครงการเพียง ๕๒ แห่ง
ไม่ถึง ๑ ใน ๓ ซึ่งในส่วนนี้ เมื่อเช้าได้แจ้งนายอําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอแล้ว โดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ได้ทําหนังสือแจ้งไปแล้ว ในหนังสือระบุรายละเอียดชัดเจนว่าให้ช่วยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พื้นที่
ชัดเจนว่าต้องทําอย่างไร และส่งภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน โดยนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้อถิ่น แจ้ง
ภายในปี ๒๕๖๒ จะสมัครครบ ๑๐๐% ซึ่งในรายละเอียดบางครั้งหน่วยงานไม่เข้าใจ การสมัครเข้าร่วมโครงการของ
พระองค์ท่า น อะไรที่ เกี่ ย วกั บพั น ธุ กรรมพื ชในพระองค์ ท่า นมีมากมาย แต่ เ พีย งเราแสดงเจตจํ า นงว่ า พื้ นที่ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรที่เกี่ยวข้อง แม้แต่ที่ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมพืชของพระองค์ท่าน
ก็เป็นการเข้าร่วมโครงการแล้ว จึงขอเน้นย้ําให้สมัครกันมากขึ้น
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง จะเป็ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ปรากฏว่ า เรามี ฐ านหน่ ว ยงาน
การศึกษา โรงเรียน ๑,๖๔๖ แห่ง สมัครแล้ว ๑๕๓ แห่ง ได้ทําหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ – ๗
แจ้งให้โรงเรียนในพื้นที่ของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในรายละเอียดมีแบบฟอร์มการสํารวจ ใความพร้อม ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ชื่อพันธุ์พืชอะไร ให้ท่านทําความเข้าใจกับสถานศึกษาในพื้นที่ของท่าน ว่าการสมัคร
เข้ า ร่ ว มโครงการ เราแสดงเจตจํ า นงก่ อนตามแบบฟอร์ ม สมั ค รเข้ า ไป ขณะนี้ เ ราได้ รั บการแจ้ ง เตื อนแล้ ว ว่ า เป็ น
จังหวัดใหญ่แต่มีการสมัครเข้าร่วมโครงการน้อย จึงขอเน้นย้ํานายอําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษาฯ สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาฯ ช่วยเน้นย้ําการให้หน่วยงานในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการ
ให้มากที่สุด
เรื่องที่ ๒ ตัวชี้วัด กพร. ปีที่ผ่านมาตกทั้งประเทศ มีจังหวัดชัยนาทเท่านั้นที่ผ่าน เราต้อง
ตั้งต้นใหม่ตั้ง แต่เดื อนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้น มา ได้มีการประชุ มร่วมกับตัวแทนของส่วนราชการว่าหน้าที่ข องเรา
ทําอะไร แบบฟอร์มมีอะไรบ้างที่ต้องตอบไป สิ่งที่เน้นย้ํา ขอให้ส่งให้ทันเวลา ตรงเวลาก่อน ส่วนผลที่จะได้จะมากน้อย
อีกเรื่องหนึ่ง เพราะเพียงส่งไม่ทันเวลาก็จะถูกตัดคะแนนแล้ว สิ่งที่ขอเน้นย้ําอีกครั้ง เมื่อประมาณกลางเดือนมกราคม
พลังงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพเป็นการวัดตัวชี้วัดในการประหยัดพลังงานประกอบด้วย ๒ ตัวย่อย คือ อัตราการใช้ไฟฟ้า
และน้ํามัน ปรากฏว่าทาง กพร. กําหนดว่า จังหวัดทุกจังหวัดให้วัดจากหน่วยงาน โดย กพร. กําหนดให้วัดหน่วยงาน
ส่ ว นภู มิ ภ าค หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง จึ ง ต้ อ งขอความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานทั้ ง หมด ๑๓๔ หน่ ว ยงาน ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
เดื อนตุ ลาคม พฤศจิกายน ธั น วาคม รายงานไม่ ทัน เวลาเกิ นกว่ าครึ่ ง ทํา ให้ช่วงไตรมาสแรกการประเมิ นในส่วนนี้
๕ คะแนน จังหวัดนครราชสีมาได้ ๐ คะแนน จึงต้องเร่งกันในช่วงปลายปี ได้เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่กลับไปแจ้งหัวหน้าส่วน
ราชการ จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการไว้ด้วย และติดตาม เน้นย้ํากับเจ้าหน้าที่ของท่านให้ดําเนินการส่งข้อมูลให้ทัน
กําหนดเวลา รีบกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าลงในระบบ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีการนัดประชุมเจ้าหน้าที่
ของหน่ วยงานอี กครั้ ง เพื่ อติ ด ตามกั น ว่ ามี ปัญ หาอะไรในการดํ า เนิ น การ ถ้ า เพราะยั ง ไม่ ได้ รับใบเสร็ จแจ้ ง ค่ า ไฟฟ้ า
เราสามารถประสานถามทางการไฟฟ้าได้ว่า ค่าไฟฟ้าของหน่วยงานเท่าไร แล้วรีบกรอกข้อมูลส่งไปก่อน เพราะเหตุผล
ที่ว่ายังไม่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า จะไม่สามารถชี้แจงเหตุผลต่อ กพร. ได้ จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการเร่งรัด
ดําเนินการในเรื่องนี้ด้วย
เรื่ องที่ ๓ เรื่ อง กบจ. จะมี โครงการที เ กี่ ย วกั บขุด ลอกแหล่ ง น้ํ า มี ประเด็ น ที่ย กตั วอย่ า งคื อ
อําเภอสีคิ้ว ปริมาณดินที่ขุดมา คุยกันเรื่อง ลด-เพิ่มปริมาตรดินที่ขุด ทางกรรมการ กบจ. ได้ถามว่า ดินที่ขุดนําไป
ไว้ที่ไหน เพราะฉะนั้นจึงขอให้ไปดูว่าดินที่ขุดขึ้นมาจะต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
เกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธาณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โยธา และที่ดิน คือดินที่ขุด
โดยระเบีบ ถ้าเล็กน้อยแล้วไปปะตรงแถวนั้น ชี้แจงได้ว่าปริมาณดินที่ขุดขึ้นมาไปอยู่ตรงไหน แต่ถ้าปริมาณมากแล้ว
นําไปทิ้งที่อื่น ทางหน่วยงานตรวจสอบ สตง. สามารถตรวจสอบได้ว่าดินจํานวนปริมาตรเท่านี้ กรณีไปถมถนน ต้อง

๒๗
ชี้แจงได้ หากปริมาณดินที่ขุดไม่มีที่ไว้แล้วนําไปไว้ที่เอกชน ก็มีแนวทางการดําเนินการเช่นเดียวกัน ในการกําหนดราคา
กลาง กําหนดการประมูลเพื่อซื้อปริมาตรดินซึ่งเป็นสมบัติแผ่นดินในจํานวนเงินเท่าไร จึงฝากในเรื่องนี้ด้วย
ประธาน : ฝากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ย้ําเรื่องโครงกรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ขอให้โรงเรียนสมัครให้ครบ ๑๐๐%
และจะมีขั้นตอนดําเนินการซึ่งไม่ยาก สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา) : ช่วงนี้มีข้อสั่งการจํานวนมาก ขอให้ทุกภาคส่วน
ดูว่าข้อสั่งการหรือแนวทางนโยบายต่าง ๆ ที่สั่งการมา มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ท่านต้องช่วยคิดและ
เริ่มดําเนินการ เช่น สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี เรื่องโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน มีกรอบหลักการดําเนินการทั้งหมด ๙ หลักการ จึงขอให้ดูว่า ๙ หลักการเกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่น หรือที่ได้รับมอบ
นโยบายจากส่วนกลางอย่างไรบ้าง และเมื่อท่านได้รับมอบเข้ามาสู่ฟังก์ชั่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ท่านมีหน้าที่ต้อง
ทําอะไร สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยให้เรามีหลักในการทํางานให้บรรลุตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนด คือ มติคณะรัฐมนตรีที่
เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ กําหนดว่าไทยนิยม ยั่งยืน ที่จะต้องทํา ๙ หลัก เพื่อที่จะนํายุทธศาตร์ของชาติ
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ นโยบายต่าง ๆ ลงไปสู่ Area Base ในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบให้สําเร็จ และ
สามารถวัดผลได้ และที่สําคัญปัจจุบันรูปแบบการทํางานไม่ได้วัดเฉพาะฟังก์ชั่น แต่วัดว่าท่านสามารถแปลงฟังก์ชั่นที่
รับนโยบายนําไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างไร เป็นหน่วยงานในโคราชก็ต้องรับผิดชอบในพื้นที่โคราชทั้งจังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๐
: สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓๖ หน้า เผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา www.nakhonratchasima.go.th
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมตรวจและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน ระดับกระทรวงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยได้มีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และนายอําเภอเป็นประธานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอย
เท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ระดับอําเภอ นั้น

๒๘
เพื่ อเป็น การประชาสัมพัน ธ์การดํ าเนิ นโครงการดั งกล่า วให้ ประชาชนทั่วไป
ได้ รับทราบผลการดํ า เนิ น งานรวมถึ งผลการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ ง หากมี ข้ อร้ องเรี ย นในพื้ น ที่ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ
นายอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิด
ประโยชน์ สูง สุ ด แก่ ป ระชาชน กํ ากั บ ดู แ ลให้ ก ารดํ า เนิ น งานมี ค วามโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ประชาชนได้
ทราบเป็นวงกว้างต่อไป โดยจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้นายอําเภอทุกอําเภอทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว ๔๘๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
ประธาน : หลักการคือ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ดํ า เนิ น การไปแล้ ว หลายพื้ น ที่ มี ก าร
ร้องเรี ย นว่ า ไม่ ดํ า เนิ น การตามโครงการ จึ ง ขอให้ ส่วนราชการที่ เ กี่ย วข้ องได้ช่วยเร่ งรั ด และดํา เนิ น การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา
ที่ประชุม : รับทราบ

- เน้นย้ําการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑) ให้ ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมู ลข่าวสารเกี่ ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ๒) กําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย ๓) คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๙ กําหนดให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชน
พึงได้รับรู้ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาต้องมีการดําเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ทั้งทางกายภาพ (ภายในหน่วยงาน) และทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว และต้องมีข้อมูลสําหรับประชาชนสามารถดูย้อนหลังได้
หลักการสําคัญของ พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุญาตบางฉบับไม่ได้มีการกําหนด ขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดของเอกสารและ
หลักฐานที่จําเป็นที่จะต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา จนทําให้เป็นการสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อประชาชน
ในการยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตเพื่ อดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ เกิ น สมควร ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อการประกอบธุ รกิ จ และทํ า ให้
ประเทศไทยเสี ย โอกาสทางการค้ า และการแข่ ง ขั นกั บประเทศต่ า ง ๆ ดั ง นั้น จึ ง มี การตรากฎหมายนี้ขึ้ น เพื่ อเป็ น
กฎหมายกลางที่จะกําหนดให้ การอนุญาตของทางราชการ มีข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน โดยมีสาระสําคัญที่หน่วยงานต้องปฏิบัติโดยสรุปดังนี้
๑) ผู้ มีอํา นาจอนุ ญาตต้ องมี คู่ มือสํ า หรับประชาชนไว้ บริ การประชาชนตามที่
กฎหมายหรือกฎ กําหนดทุกเรื่อง พร้อมทั้งปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชนไว้สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอทุกแห่ง
และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
๒) เมื่อมีประชาชนมายื่นคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่มายื่นพร้อมคําขอว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มือกําหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ยื่น
คําขอแก้ไขทันที และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คู่มือสําหรับประชาชนกําหนด

๒๙
ประธาน : ทั้ง ๒ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ส่วนราชการหลายแห่งประชาชนไปใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งสองฉบับ มีการ
ฟ้องร้องส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงขอเน้นย้ําการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการดําเนินการจัดข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนสําหรับตรวจค้นได้
ที่ประชุม : รับทราบ และให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการจัดข้อมูลข่าวสารของราชการให้พี่น้องประชาชนตรวจค้นได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
รายจ่ายภาพรวมสะสม ๑๖,๘๖๐.๘๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๒๙๘.๘๓๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๙ (เป้าหมายร้อยละ ๓๗.๖๒) รายจ่ายลงทุน ๑๐,๙๒๒.๒๓๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๒๔๐.๘๗๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๗ (เป้าหมายร้อยละ ๒๘.๔๔) ผลการเบิกจ่ายขณะนี้เป็นลําดับที่ ๘ ของประเทศ
เงินงบประมาณกลุ่มจังหวัด รายจ่ายภาพรวม ๓๕๕.๙๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๐๔๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๐๗) รายจ่ายลงทุน ๒๗๙.๙๐๕ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๓.๒๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๒๙) ภาพรวมของกลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๘
กลุ่ม อยู่ลําดับที่ ๔
เงินงบประมาณจังหวัด รายจ่ายภาพรวม ๔๒๖.๓๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๑๘๙ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๓ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๘๙) ในส่วนของงบประมาณส่วนใหญ่ที่เป็นรายจ่ายลงทุน
ประมาณ ๓๐๗.๓๔๙ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ทําให้ภาพรวมของงบจังหวัดอยู่ลําดับที่ ๖๘
เงินงบประมาณของภาค ภาพรวม ๔๙.๖๖๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณของสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด ภาพรวม ๘๐๗.๔๓๑ ล้านบาท เบิกจ่าย
๕.๘๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๘๙)
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔,๙๕๕.๑๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๔๓๕.๗๗๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๙๘
เน้ น ย้ํ าเรื่ อ งการก่ อ หนี้ ผูก พั น โดยสรุ ปข้ อมู ล ณ ปั จจุ บัน หน่ วยเบิ กจ่ า ยของจั ง หวั ด
นครราชสีมาทั้งหมด ๑๙๓ หน่วย มีหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ๑๒๘ หน่วยงาน มีโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบลงทุนจํานวน ๔,๘๗๙ โครงการ จํานวนเงิน ๑๐,๙๒๒.๒๓๗ ล้านบาท ขณะนี้มีการก่อหนี้ผูกพัน ๒,๖๖๒
โครงการ เป็นเงิน ๖,๐๔๐.๑๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๐ ยังคงเหลือโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๒,๒๑๗ โครงการ
เป็ น เงิ น ๔,๘๘๒.๑๑๐ ล้ า นบาท จึ ง ขอฝากทุ ก ส่ ว นราชการติ ด ตามการก่ อ หนี้ ผูก พั น เพราะจะส่ ง ผลเรื่ อ งของ
งบระหว่างปีได้
การปรับระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
เนื่องจากขณะนี้มีกระแสของโซเชียลและการส่งไลน์ที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
ปรับระบบการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก จากเดิมผู้ป่วยนอกถ้าไม่ประสงค์จะจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อน
ก็จะต้องไปสแกนนิ้วมือ ณ โรงพยาบาลที่ไปทําการรักษา และเมื่อเวลาที่ไปรับการรักษาก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสด ซึ่งเป็น
การจ่ายตรง แต่ขณะนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พยายามจะปรับระบบนี้จากการที่ต้องไปสแกนนิ้วมือจะ
ปรับเปลี่ยนให้สามารถนําบัตรประชาชนไปตรวจสอบสิทธิว่าเรามีสิทธิเบิกจ่ายตรงได้หรือไม่ จะมีการตรวจสอบสิทธิที่
สถานพยาบาลนั้น ๆ ได้เลย ทําให้ไม่ต้องไปสแกนนิ้วมือ ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้เฉพาะผู้ป่วยนอก แต่กรณีผู้ป่วยในยังคง
ใช้ระบบจ่ายตรง เพราะต้องใช้ฐานข้อมูลเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการปรับระบบ จึงให้ถือปฏิบัติตามเดิมไปก่อน
จนกว่ากรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอย่างเป็นทางการ
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๐
๔.๑.๓ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณ์น้ําของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ๕ แห่ง และขนาด
กลาง ๒๒ แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณน้ํารวมอยู่ที่ ๘๘๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๓% เป็นน้ําใช้การได้ ๘๒๗ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๗๒% จากความจุเก็บกักน้ําทั้งหมด ๑,๒๑๗ ล้าน ลบ.ม.
สภาพน้ําปัจจุบันเปรียบเทียบกับน้ําวันนี้เมื่อปีที่แล้ว น้ําใช้การมีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว
๓๑๖ ล้าน ลบ.ม. น้ําในอ่า งขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่ง มีน้ํา มากกว่าปีที่แล้ วทุกแห่ง โดยอ่างฯ ลําตะคอง มีปริมาณน้ํ า
๑๘๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๙% อ่างลําพระเพลิง มีปริมาณน้ํา ๑๔๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๐% อ่างมูลบน มีปริมาณน้ํา
๑๐๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๖% อ่างลําแชะ มีปริมาณน้ํา ๑๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๘% อ่างลําปลายมาศ มีปริมาณน้ํา
๗๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๑%
เปรียบเทียบปริมาณน้ําวันนี้กับปีที่แล้วของอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้ง ๒๒ แห่ง มีปริมาณ
น้ํามากกว่า ๕๐% ของอ่างเก็บน้ํา แสดงให้เห็นว่าในฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อการใช้งาน
ปริ ม าณน้ํ า ท่ า ที่ ไหลลงอ่ า งเก็ บน้ํ า ปั จจุ บัน มี น้ํ า ท่ า สะสมตั้ ง แต่ ต้ น ปี ๒๕ ล้ า น ลบ.ม.
คิดเป็น ๒% ของน้ําท่าเฉลี่ย ๑,๒๖๘ ล้าน ลบ.ม./ปี
ปริมาณน้ําฝน ปัจจุบันฝนตกสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ ต้นปี ๖ มิ ลลิเมตร คิ ดเป็น ๑% จาก
ฝนเฉลี่ย ๑,๐๓๔ มิลลิเมตร/ปี
อัตราการไหลของน้ําในลําน้ํา ณ สถานีวัดน้ํ าต่าง ๆ แสดงถึงอั ตราการไหลของน้ําใน
ลําน้ําที่ค่อนข้างน้อย
การช่วยเหลือและการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําและรถบรรทุกน้ําในฤดูแล้งของสํานักงาน
ชลประทานที่ ๘ มีเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่จํานวน ๔๖ เครื่อง ปฏิบัติงานอยู่ ๑๗ เครื่อง ชํารุด ๔ เครื่อง คงเหลือ ๒๕
เครื่อง และมีรถบรรทุกน้ําที่พร้อมปฏิบัติงานจํานวน ๘ คัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : สรุปสภาวะอากาศในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ บริเวณความ
กดอากาศสูงกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ โดยมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจาก
ประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือในช่วงแรกของเดือน ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมี
อากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ โดยในช่วงกลางเดือนมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยทําให้มี
ฝนตกในบางพื้นที่ จากนั้นความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลง ทําให้บริเวณดังกล่าวมี
อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วไป
การคาดหมายช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ จะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติ แต่ช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยและจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ส่วนอุณหภูมิจะต่ํากว่าค่าปกติช่วง
เดื อนมรกาคม –กุ มภาพั น ธ์ และเดื อนมีน าคมอุณหภู มิจะสู ง ขึ้น โดยจั ง หวัด นครราชสี มา ในรอบเดือน (๑ – ๒๓
มกราคม ๒๕๖๑) วัดปริมาณฝนรวมได้ ๒.๖ มิลลิเมตร มีฝนตก ๑ วัน อุณหภูมิต่ําสุดวัดได้ ๑๔.๙ องศาเซลเซียส
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ ๓๔.๘ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้ าสู่ ฤดูร้อน ในระยะแรกบริเ วณจั งหวั ดนครราชสีมาจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยจะมี
อากาศเย็นกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในตอนเช้า และเริ่มจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับจะมีฝนฟ้าคะนองได้ใน
บางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ แต่
จะมีกําลังก่อนและไม่ต่อเนื่อง กับจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย

๓๑
ข้ อ ควรระวั ง เดื อ นนี้ อ าจจะมี ค ลื่ น กระแสลมตะวั น ตกเคลื่ อ นจากประเทศพม่ า ผ่ า น
ประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกลงมา
ได้ในบางแห่ง จึงให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- โครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
ผู้อํานวยการสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากําหนดจัด
ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน “Amazing Thailand Tourism Year 2018” เป็นมติตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน
๒๕๖๐ มี การจั ด กิ จกรรมต่ อเนื่ องมาตั้ ง แต่ เ ดื อนพฤศจิ กายน เพื่ อให้ เ กิ ด กระแสการรั บรู้ เ กี่ ย วกั บเรื่ องการจั ด การ
ท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อมอบสินค้าและบริการในราคาพิเศษและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่จัด
มีกิจกรรมหลักทั้งหมด ๗ กิจกรรม คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยว
ทางน้ํา การท่องเที่ยวเพื่อการแต่งงานและฮันนีมูน การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน สอดคล้องกับ
ไทยนิยม ยั่งยืน ส่วนกิจกรรมเสริมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวยามค่ําคืน การท่องเที่ยวแสดงสินค้า
และการท่องเที่ยวเมืองไมซ์ ในกิจกรรมทั้งหมดทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดทําหลักเกณฑ์การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยท่านสามารถที่จะเผยแพร่
ลงไปในเว็บไซต์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และมีวีดีโอสั้น ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
สําหรับขั้นตอนการขอสัญลักษณ์เพื่อจัดกิจกรรม จะต้องขออนุญาตผ่านไปยังกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยผ่านจังหวัด ผู้ขอจะเป็นส่วนราชการและองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขอตรงไปยัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อจะประชาสัมพันธ์หรือขอให้นํากิจกรรมของท่านเข้าไป
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : เพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวจึงกําหนดให้เป็น “การท่องเที่ยววิถีไทย
เที่ยวโคราชเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ซึ่งตามปฏิทินการท่องเที่ยวของ ททท.สํานักงานนครราชสีมา ก็ได้จัดทําปฏิทินเรื่องของ
เทศกาลท่องเที่ยวต่าง ๆ
ประธาน : ขอฝากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมาถึงแม้
จะเป็ นจั งหวั ดใหญ่ เรายั งต้ องการการสนับสนุ นเรื่ องการประชาสั มพั นธ์ จากการท่ องเที่ ย วแห่ง ประเทศไทย หรื อ
กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา เวลาที่ ไปจั ด อีเ ว้ นท์ หรือกิ จกรรมต่ าง ๆ จั งหวั ดนครราชสี มาอยากร่ วมกิ จกรรม
อยากเป็นเป้าหมายในการจัดงานด้วย ที่ผ่านมาเราตอบสนองนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นโยบาย
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่เรามาดําเนินการเอง จึงคิดว่าอย่างน้อยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย จะจั ด ให้ พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น พื้ น ที่ ข องการท่ อ งเที่ ย วหรื อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์บ้าง การออกอีเว้นท์ ออกโฆษณา ซึ่งเป็นการซื้อกิจกรรมโฆษณาจากทางกระทรวง จากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย แต่จังหวัดนครราชสีมากลับไม่มีภาพเหล่านั้นเลย จึงขอฝากให้คิดถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจั งหวัดนครราชสีมา :
ด้ วยปี ๒๕๖๑ กํ าหนดกฐิน กาล ตั้ งแต่ วัน พฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุ ลาคม – ๒๒
พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ และกํ า หนดเริ่ มพระกฐิ นหลวง ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๓๐ ตุ ลาคม ๒๕๖๑ ในส่วนจั ง หวั ด นครราชสี มา
มีพระอารามหลวงประจําจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๖ พระอาราม คือ วัดพระนารายณ์มหาราช วัดสะแก วัดบึง
วัด วชิ ราลงกรณวรารามวรวิ หาร วั ด สุทธจิ น ดาวรวิ หาร และวั ดพายั พ ซึ่ ง หากมี ค วามประสงค์ข อรั บพระราชทาน

๓๒
ผ้าพระกฐิ น ขอให้ แจ้ งผ่ านสํา นักงานวั ฒนธรรมจัง หวั ดนครราชสี มา และสามารถตรวจสอบรายชื่อวัด ที่มีผู้ข อรั บ
พระราชทานผ้าพระกฐินได้ทางเว็บไซต์ http://www.dra.go.th (ขณะนี้วัดสุทธจินดาวรวิหาร มีเจ้าภาพแล้ว)
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กํา หนดวั นพุ ธที่ ๑๔ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัด บํ ารุ ง ธรรม (กระฉอด) ตํา บลตลาด อํ าเภอเมื อง
นครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญหัวหน้า ส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่
พระภิกษุ-สามเณร ในวันดังกล่าว
เทศกาลโคราช ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “เทศกาลโคราช ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑” ตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีเจตนารมณ์ให้เป็นเทศกาลประจําปีของโคราช
ที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดและประเทศไทยต่อนานาประเทศ โดยทุกปีในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ นานาประเทศ
ที่เข้าร่วมจะทราบว่าจะมีงานเทศกาลโคราชศิลปวัฒนธรรมทุกปี ในกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มี ป ระเทศเข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ๑๓ ประเทศ อาทิ กรี ซ กานา ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อิ น โดนี เ ซี ย และมี
๖ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน การแสดงแบ่งออกเป็นช่วงวันที่ ๑ – ๓ เดินสายตามสถาบันต่าง ๆ ๑๐ กว่าสถาบัน และ
จะมาแสดงที่เวทีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑ – ๓ ช่วงวันที่ ๔ จะไป
แสดงและเสวนาศิลปวัฒนธรรม ณ กลางเดิ่นเรือนโคราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โคราชประกาศเป็นเมืองศิลปะ ช่วงนี้จะมีงานระดับนานาชาติเข้ามาจํานวนมาก ในวันที่
๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีการจัดงาน Korat Art Workshop International จากประเทศต่าง ๆ ๒๐ ประเทศ
ศิลปิน ๓๑ ท่าน เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงศิลปินแห่งชาติ ที่โรงแรมโครานารี จึง
ฝากเรียนผ่านไปยังสถาบันการศึกษา หากมีนักเรียน นักศึกษา สนใจ สามารถเยี่ยมชมได้
ประธาน : เทศกาลศิลปะนานาชาติน่าดูมาก อยากให้คนโคราชไปดูกันให้มาก ๆ เพราะเป็นศิลปะพื้นบ้านของประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งหาโอกาสได้ยากที่จะได้ดูพร้อม ๆ กันแบบนี้ จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีคณะเยาวชนจากประเทศจีนประมาณ
๓๕๐ – ๔๐๐ คน มาร่วมแลกเปลี่ยนประกวดศิลปะดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมที่จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จึงขอเรียนเชิญร่วมชมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว
ประธาน : ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นลานวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก
หากสามารถขยับลานไปได้อีกประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้สามารถจุคนได้เพิ่มขึ้นก็จะดี ซึ่งจะดูเรื่องนี้อีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ การจัดพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
ประธาน : สืบเนื่องจากพินัยกรรมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ท่านได้มอบสรีระสังขารให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นําไปศึกษาค้น คว้าตามวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ และเมื่อสิ้นสุดการ
ศึกษาแล้ว ท่านมีพินัยกรรมให้จัดพิธีเรียบง่าย ละเว้นพิธีสมโภชใด ๆ และห้ามมิให้ขอพระราชทานเพลิงศพ โกฏิ หรือ
พระราชพิธีอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษและเป็นการเฉพาะ ซึ่งบัดนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ
ตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาที่ระบุไว้ในพินัยกรรมคือ นายอําเภอด่านขุนทด ศึกษาธิการอําเภอด่านขุนทด ร่วมกัน
ปรึกษาหารือในการดําเนิน การจัด การศพให้เป็ นไปตามพินัย กรรม โดยวัน นี้ได้ข้ อสรุปในเบื้องต้นแล้ ว ทางจังหวั ด
ขอนแก่ น และมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จะขอนํ า ข้ อ สรุ ป มาหารื อ กั บ ชาวจั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
รศ.ดร. กิ ต ติ ชั ย ไตรรั ต นศิ ริ ชั ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ท่ า นได้ ก รุ ณ ามาชี้ แ จงด้ ว ยตนเอง พร้ อ มด้ ว ย
รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ จะมาร่วมชี้แจงและ
อยากให้ที่ประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนําด้วย

๓๓
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น : ความคืบหน้าการดําเนินการจัดพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
โดยวันนี้มีผู้ที่จะมานําเสนอรายละเอียด ๔ ท่าน คือ
๑) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๒) รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
๓) รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
๔) รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) : หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นพิธีบําเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ
ปริสุทฺโธ เป็นเวลา ๗ วัน ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกแล้ว ร่างหลวงพ่อคูณ ได้อัญเชิญไปที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ผ่าน
กระบวนการดองร่างครูใหญ่ เมื่อครบ ๑ ปี จึงได้นําร่างท่านมาเป็นครูใหญ่ และปีนี้เป็นที่ ๒ แล้ว ซึ่งในกระบวนการ
เป็นครูใหญ่ของหลวงพ่อคูณ เพื่อความเหมาะสมทางภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงไม่ได้ให้
ร่างท่านเป็นครูใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์เป็นการเฉพาะ ปกตินักศึกษาแพทย์จะใช้ร่างครูใหญ่ ๑ ร่าง ต่อนักศึกษา
๖ คน แต่ร่างของหลวงพ่อคูณ ทางคณะได้มอบหมายอาจารย์ที่มีขีดความสามารถดีที่สุดในการผ่าร่างครูใหญ่ คื อ
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ศรีพาณิชกุลชัย และคณะ เป็นหัวหน้าทีมงานการผ่าร่างของหลวงพ่อคูณ และเป็นการสาธิตให้กับ
นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทุกคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปผ่าร่างครูใหญ่ของตัวเอง ฉะนั้นหลวงพ่อคูณไม่ได้
เป็นครูใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ ๖ คนเท่านั้น แต่เป็นครูใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ทั้งชั้นปี ประมาณ ๒๘๐ คน รวมทั้ง
อีก ๖๐๐ คนของนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย โดยกระบวนการศึกษาจะเสร็จสิ้นในปีนี้ ประมาณเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นการศึกษาประมาณหนึ่งปีครึ่งของวิชากายวิภาคศาสตร์ ตอนนี้จะมีการเตรียมการสําหรับการ
บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลก่ อนที่ จะมี ก ารขอพระราชทานเพลิ ง (ขอใช้ คํ า ว่ า ขอพระราชทานเพลิ ง ) เนื่ อ งจากในพิ นั ย กรรมของ
หลวงพ่อคู ณ ท่ านได้ระบุ ว่าขอให้ จัดการร่ างของท่า นพร้ อมครูใหญ่ท่านอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้ข อ
พระราชทานเพลิงครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปีแล้ว เพราะฉะนั้นในการบําเพ็ญกุศลของหลวงพ่อคูณ
ก่อนที่จะเผาจริงก็จะเป็นการพระราชทานเพลิงศพร่วมกับครูใหญ่ท่านอื่น ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีข้อสรุป
ว่าจะจัดพิธีบําเพ็ญกุศลพร้อมกับครูใหญ่ท่านอื่น ประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐ ร่าง ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก หลังจาก
นั้นเราถึงจะนําร่างครูใหญ่ไปประกอบพิธีฌาปนกิจตามวัดต่าง ๆ ประมาณ ๒๐ กว่าวัด สําหรับร่างของหลวงพ่อคูณ
ซึ่ ง ตามพิ นั ย กรรมได้ ระบุ ว่า ให้ นํ า ไปฌาปนกิ จ ณ ฌาปนสถานของวั ด หนองแวง พระอารามหลวง ตํ า บลในเมื อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือวัดอื่นใดที่ทางคณะแพทยศาสตร์ เห็นสมควร ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ได้กราบเรียน
ปรึกษาท่านหลวงพ่อวัดหนองแวง พระอารามหลวง ถึงสถานที่ที่จะเหมาะสม ก็มีความเห็นตรงกันว่า ฌาปนสถานและ
บริเวณวัดหนองแวง พระอารามหลวง น่าจะไม่สามารถรองรับประชาชนจํานวนมากที่จะมาร่วมพิธีได้ จึงเห็นพ้องการ
จัดทําเมรุชั่วคราวของวัดหนองแวง พระอารามหลวง ที่บริเวณพุทธมณฑลอีสาน เราจึงต้องมีการเตรียมสถานที่ มีการ
ตัดถนนเข้าไป การทําเมรุชั่วคราว การถมที่ การจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งเมื่อเสร็จสิ้นการฌาปนกิจหลวงพ่อคูณ และ
นําอัฐิไปลอยอังคารที่แม่น้ําโขงแล้ว สถานที่ตรงนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสร้างเป็นอนุสรณ์สถาน ซึ่งจะไม่เรียกว่า
เจดีย์เนื่องจากไม่มีอัฐิของหลวงพ่อคูณ เนื่องจากตามพินัยกรรมต้องการให้นําทุกอย่างไปลอยอังคารที่แม่น้ําโขง จึงใช้
คําว่าอนุสรณ์สถานแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก) : จากพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณ จะต้องฌาปนกิจท่าน
ที่จังหวัดขอนแก่น ประเด็นแรกคือ สถานที่ตรงไหนที่จะเหมาะสม และสามารถรองรับคนจํานวนมากที่จะมาร่วมงานได้
ซึ่งได้มีการหาพื้นที่เพื่อจะสร้างโรงพยาบาลแห่งที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพบว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์
หลังพุทธมณฑลอีสานมีความเหมาะสม มีความสะดวกด้านการจราจร ชุมชนไม่แออัด ขณะนี้พุทธมณฑลสร้างเสร็จแล้ว
ปัญหาคือเราจะต้องตัดถนนเข้าไปเพราะพื้นที่อยู่ด้านหลังห่างจากถนนประมาณ ๑ กิโลเมตร ต้องทําถนน ทําสะพาน
และผ่านพื้นที่ของเอกชนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นโฉนด ด้านหลังเป็นถนนมาจากตําบลสําราญ ได้มีการพบประชาชนและผู้นํา
ชุมชนทั้งในเขตเทศบาลตําบลศิลาและเทศบาลตําบลสําราญหลายครั้งเพื่อทําความเข้าใจ ได้เจรจากับเจ้าของที่ดินที่
ขวางทางอยู่ แต่สุดท้ายเจ้าของที่ดินได้ยกที่ดินให้ฟรี ก่อสร้างถนนประมาณ ๑ กิโลเมตรกว่า ใช้เงินประมาณ ๑๐๐

๓๔
ล้านบาทเป็ นอย่า งน้อย ได้มีการเจรจากั บอธิ บดี กรมทางหลวงชนบท (นายพิศักดิ์ จิต ต์วิริยะวศิน ) ซึ่ง ได้รับทราบ
รายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งได้เดินทางมาดูพื้นที่ด้วยตนเอง และยินดีจัดงบประมาณเพื่อการก่อสร้างถนนและ
สะพาน ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและดําเนินการออกแบบ โดยได้ระดมวิศวกร ไฟฟ้า
โยธา ที่มีฝีมือจากทั่วประเทศหลายท่านมาช่วยกันทํางาน และได้หารือกันว่าจะระดมกันปลูกต้นคูณ ซึ่งต้นคูณเป็น
ต้นไม้ประจําจังหวัดขอนแก่นและเป็นชื่อของหลวงพ่อ ซึ่งหลังจากเสร็จงานของหลวงพ่อคูณแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่
จัดงานของครูใหญ่ต่อ ๆ ไป ขณะนี้งานออกแบบถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งออกแบบให้เป็นถนน ๔ เลน มีทางเท้า
มีที่สําหรับการออกกําลังกาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐ กว่าล้านบาท ได้ดําเนินการจัดจ้างแล้ว โดยบริษัท
วิชชากร จํากัด ขณะนี้งานที่จะต้องหางบประมาณเพิ่มเติมคือ งานปรับพื้นที่บริเวณพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ
พื้นที่จอดรถชั่วคราว ทางเท้า งานไฟฟ้าบางส่วน เพื่อรองรับคนเข้าร่วมงานจํานวนมาก ขั้ น ต อ น บ ริ เ ว ณ ที่ จ ะ เ ป็ น
อนุสรณ์สถาน จะตอกเสาเข็มเทคอนกรีตเป็นแผ่นฐาน ขณะนี้บริเวณที่จะก่อสร้างยังเป็นน้ําอยู่ แต่ได้มีการเจาะสํารวจ
ดินแล้ว จะมีการทํากําแพง สูบน้ําออก ถมดิน และจัดทําสถานที่ต่อไป สําหรับอาคาร ๓ หลัง ที่อยู่รอบ ๆ คาดว่า
ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้ผู้รับเหมาที่จะมาดําเนินการ และอนาคตอาคาร ๓ หลังนี้จะได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จัด
งานของครูใหญ่ต่อไป
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา) : เมรุลอยหรือเมรุชั่วคราว ตามพินัยกรรมหลวงพ่อคูณ
ปริ สุทฺโธ ให้ มีการจั ดอย่ างเรี ย บง่ าย แต่ ในฐานะที่ หลวงพ่ อคูณเป็ น บุค คลสาธารณะ เป็ น บุค คลที่ มีคุ ณงามความดี
มีบุญคุณต่อแผ่นดินอีสานและประเทศไทย และเป็นบุคคลของโลก ความเรียบง่ายจึงถูกแปลว่า สง่างาม สมเกียรติ
จึง ได้ ศึ กษาร่ วมกั บคณะกรรมการว่ า สง่า งาม สมเกี ยรติ บนฐานของความเรี ยบง่า ยในการฌาปนกิ จหลวงพ่อคู ณ
ลักษณะของเมรุลอยควรจะเป็นอย่างไร จึงได้ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่สืบทอดมา เมื่อมีพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์หรือ
พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจะปฏิบัติในการสร้างเมรุเพื่อฌาปนกิจอย่างไร ซึ่งพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยมักจะ
ทํา “นกหัสดีลิงค์เทินบุษบก” คณะกรรมการจึงเห็นพ้องว่าหลวงพ่อคูณ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง บนความ
เรียบง่ายจึงไม่ใช่การทําพิธีเผาง่าย ๆ ซึ่งจะต้องให้มีความสง่างาม สมเกียรติ จึงตีโจทย์ว่านกหัสดีลิงค์ของหลวงพ่อคูณ
จะต้องเป็นนกหัสดีลิงค์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องมีความเรียบง่ายตามวิถีของหลวงพ่อคูณ ในปรัชญาของอีสานชัดเจน
โดยตีโจทย์ความเรียบง่ายทางศิลปะคือ ไม่มีสีใด ๆ มีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับสวรรค์ โดยได้มีการศึกษาจาก
วั ด ร่ อ งขุ่ น และได้ ส เกตภาพขึ้ น มา สํ า หรั บ ช่ า งที่ ม าจั ด ทํ า ก็ เ ป็ น ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ข องหลวงพ่ อ คู ณ จากจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะช่างในโคราช หลายคนเป็นช่างมีชื่อเสียงมากและได้ปวารนาตัวร่วมกันทําบุญในครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
การประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นการจําลองเขาพระสุเมรุ สัตว์หิมพานต์ต่าง ๆ บันไดนาก ซึ่งจะต้องมีฐานแปดเหลี่ยม
เป็นภาพจินตนาการให้เห็นถึงเขาพระสุเมรุ การจําลองทั้งหมดจะเป็นสีขาวเรียบ เนื่องจากหลวงพ่อคูณ จะเป็นต้นแบบ
ใหม่ของการสร้างเมรุลอยที่มีความสําคัญและจะเป็นต้นแบบของพระเกจิอาจารย์ที่อยู่บนฐานของความเรียบง่าย ดังนั้น
ภาพขบวนแห่ที่จะมาใช้ในการฌาปนกิจหลวงพ่อคูณจะต้องเป็นขนบธรรมเนียบแบบโบราณจริง ๆ โดยจะต้องมีขบวน
แห่นางสีดา ซึ่งปัจจุบันขบวนแห่นางสีดาหรือนางสีดาที่เป็นเชื้อจริง ๆ ก็ยังมีชีวิตอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจะ
ประหารนกหัสดีลิงค์ส่งวิญญาณหลวงพ่อคูณไปสู่สวรรค์ และเนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นกหัสดีลิงก์ และเจดีย์
ปราสาทเทินบุษบกจะถูกเผาไปแต่เสียงของนกหัสดีลิงค์น่าจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ โดยนางสีดาก็ได้รับปากแล้วว่าท่านจะ
มาเป็นนางสีดาที่จะประหารนกหัสดีลิงค์ก่อนที่จะเผาร่างหลวงพ่อคูณ แคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็จะดําเนินการสร้าง
อนุสรณ์สถานต่อไป
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ คืออนุสรณ์
สถานที่จะเกิดขึ้นหลังจากการฌาปนกิจเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการออกแบบ
และปรั บปรุ งแบบแล้ ว ๔ – ๕ ครั้ง ลักษณะของอาคารเป็น อาคารที่ เ น้น ความเรี ย บง่ าย ใช้ สีขาวเป็ น สีสัญ ลักษณ์
ฐานอนุสรณ์สถาน เป็นฐานแปดเหลี่ยมด้านละ ๙ เมตร ความสูงรวม ๓๒ เมตร ตรงปลายยอดสุดเป็นสีทอง ด้านในมี
ทั้งหมด ๘ ด้าน โดยสี่ด้านเป็นที่แสดงเครื่องอัตถบริขาร รวมถึงรูปเหมือนของหลวงพ่อคูณ ซึ่งจะย้ายจากคณะแพทย์
ชั้น ๗ ลงมาไว้ที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ บรรยากาศในภาพรวมใช้สีขาวเป็นสีสัญลักษณ์ ตรงปลายยอดใช้รูปแบบของ

๓๕
บัวเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปแบบอีสานคลาสสิคแบบดั้งเดิม เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ในภาคอีสาน เราจึงต้องการให้เกิดความเป็น
เอกลั ก ษณ์ ส่ ง เสริ ม ไปถึ ง เรื่ อ งการระลึ ก ถึ ง เนื่ อ งจากเป็ น อนุ ส รณ์ ส ถาน จึ ง อยากให้ มี ก ารระลึ ก ถึ ง ปู ช นี ย บุ ค คล
พระอาริยสงฆ์เช่นหลวงพ่อคูณ และสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ใช้สําหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพของครูใหญ่ในปี
ต่อ ๆ ไป
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น : เป็นภาพรวมของการเตรียมงานที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดําเนินการมา
ตลอดระยะเวลา ๒ ปีกว่า และคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสเชิญผู้แทนจากจังหวัดนครราชสีมา เข้ามาร่วมเป็นคณะทํางาน
เราจะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งาน แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ขอคํ า แนะนํ า ในการดํ า เนิ น งานตลอดช่ ว งระยะเวลาที่
เตรียมการ โดยวันฌาปนกิจสรีระสังขารหลวงพ่อคูณที่เราคาดหวังไว้จะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ซึ่งจะเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะเป็นช่วงที่ไม่มีฝนมากนัก จึงน่าจะสะดวกในการดําเนินการจัดงานและการเดินทาง สําหรับ
อนุสรณ์สถานก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อคูณด้วย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของหลวงพ่อคูณ ไปไว้ในอนุสรณ์
สถานแห่งนี้
ประธาน : ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมจัดพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในโอกาสต่อไปจังหวัดนครราชสีมาจะได้มีส่วนในการทํางาน
ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น ในการจัดการศพของหลวงพ่อคูณ ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ การทอดผ้าป่าสมทบทุนศูนย์ประสานงาน อปพร. จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์
อปพร. จั ง หวั ด นครราชสี ม า คณะกรรมการประสานงานศู น ย์ อปพร. อํ า เภอ และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ของจังหวัดนครราชสีมาได้รับแต่งตั้งตามระเบียบศูนย์ อปพร. กลางว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ มีหน้า ที่ ช่วยเหลื อศู นย์ อปพร. ในการประสานงาน ร่วมกั นจั ดสวัสดิการและกิจกรรมเสริมความ
สัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก อปพร. และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อํานวยการศูนย์มอบหมาย ส่วนราชการได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมที่ประชาชนจะได้รับจากการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มีจิตอาสาเสียสละทํางานเพื่อชุมชน
จึงพร้อมใจกันจัดให้มีการตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุนสวัสดิการสมาชิก อปพร. จังหวัดนครราชสีมา”
ขึ้น เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับหมู่มวลสมาชิก อปพร. ที่เสียสละทํางานเพื่อชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจ
การช่วยเหลือทางราชการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
คณะกรรมการประสานงาน ศู น ย์ อปพร. จั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ
ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นงานผ้ า ป่ า สามั ค คี แ ละร่ วมสนั บสนุ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น
“กองทุนสวัสดิการสมาชิก อปพร. จังหวัดนครราชสีมา” กําหนดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุ ม ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๕ นครราชสี ม า โดยได้
ประสานงานและนําเรียนใบฎีกากับส่วนราชการในเบื้องต้นแล้ว
ประธาน : อปพร. เป็นองค์กรมวลชนที่จัดตั้งขึ้นและไม่มีงบประมาณในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหาร อปพร.
จึงประสงค์จะจัดหาทุนเพื่อใช้ในการบริหารงาน จึงขอฝากนายอําเภอและส่วนราชการร่วมสนับสนุนด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ - กิจกรรม “ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ”
- การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : ในช่วงปีนี้จะมีการระบาดของโรคสําคัญคือ โรคไข้เลือดออก เนื่องจาก
จังหวัดนครราชสีมาไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมา ๒ ปีแล้ว และแนวโน้มที่ผ่านมาจะควบคุมการระบาดได้

๓๖
ไม่เกิน ๒ ปี ปีนี้จึงคิดว่าจะมีการระบาดใหญ่ จึงขอฝากมาตรการ ๕ ป ๑ ข ในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
และโรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง เน้นการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และหากมีอาการเจ็บป่วยควรสวมหน้ากาก
อนามัย
กิจกรรม “ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ” เนื่องจากการประชุม ฝึกอบรม มีส่วนสร้าง
ปัญหาสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมามีประชากรวัยทํางานที่มีปัญหาโรคเรื้อรังจํานวนมาก มีภาวะน้ําหนักเกิน อ้วน
ประมาณร้อยละ ๕๐ ความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ ๒๕ เบาหวานประมาณร้อยละ ๙ – ๑๐ ทุกปีมีอัตราผู้ป่วย
รายใหม่ ข องโรคความดั น โลหิ ต สู ง ประมาณ ๑,๓๐๐ ต่ อ แสนประชากร และโรคเบาหวานประมาณ ๕๗๔ ต่ อ
แสนประชากร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ควบคุมได้ค่อนข้างน้อย ประมาณ ๑ ใน ๔ จึงขอ
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ เนื่องจากการ
ประชุม การอบรมต่าง ๆ เป็นการนั่งอยู่กับที่ มีความเครียด อาหารว่างมีลักษณะหวาน มัน ซึ่งเรื่องอาหารและการ
ออกกําลังกายเป็นเรื่องสําคัญ จึงเชิญชวนให้มีการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ พลังงานไม่เกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรี่/มื้อ
วันละ ๒ มื้อ และขอเชิญชวนออกกําลังกายแบบยืดเหยียด เพื่อช่วยลดความตึงเครียดภายในกล้ามเนื้อและข้อต่อ
ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น ขอเชิญชวนให้ออกกําลังกายในระดับปานกลางคือ ๑๕๐ นาที/สัปดาห์ (ระดับหนัก
ประมาณ ๓๐๐ นาที/สัปดาห์) การยืดเหยียดสามารถทําได้ในที่ทํางาน ในการจัดประชุมต่าง ๆ อาจจะใช้เวลาช่วงกลาง
ของการประชุมประมาณ ๕ – ๑๐ นาที โดยวันนี้ทีมศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้มานําที่ประชุมออกกําลังกาย
ร่วมกัน (ที่ประชุมร่วมออกกําลังกาย นําโดยทีมศูนย์ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา)
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๕ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่น ๒ ล้อ ต่อชีวิต”
เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลวังน้ําเขียว
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังน้ําเขียว : กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่น ๒ ล้อ ต่อชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นใน
วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลวังน้ําเขียว ระยะทางการปั่น ๕๐ กิโลเมตร
โดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมปั่นจักรยานการกุศล มีค่าสมัคร ๖๐๐ บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อปั่นจักรยาน และได้รับ
ส่วนลดค่าที่พัก ร้านอาหาร หรือจะร่วมสนับสนุนโดยการซื้อเสื้อยืดที่ระลึกกิจกรรมปั่นจักรยานในราคา ๒๕๐ บาท
หรือร่วมบริจาคเป็นเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังน้ําเขียว โดยจะมีเหรียญที่ระลึก
มอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจํานวน ๑,๐๐๐ เหรียญ มีโล่รางวัล ๕ รางวัล สําหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและมีผู้ร่วมทีมปั่น
เป็นจํานวนมากที่สุด ๕ อันดับแรก มีประกันชีวิตวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับผู้ร่วมกิจกรรมปั่น ผู้สนใจสามารถ
สมั ค รผ่ า นเว็ บไซต์ http://goo.gl/8ghekq หรื อ สมั ค รโดยตรงได้ ที่โ รงพยาบาลวั ง น้ํ า เขี ย ว สอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 08-1470-5248
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๖ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา)
(รายละเอียดดาวน์โหลดจากไฟล์หัวข้อ “นําเสนอโดยเอกสาร”)
๔.๓.๗ รายงานผลการจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าบริเวณถนนราชดําเนินและ
บริเวณตลาดแม่กิมเฮง
ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา :
เทศบาลนครนครราชสีมาได้ดําเนินการจัดระเบียบการค้าขาย
บนทางเท้าบริเวณถนนราชดําเนินและบริเวณตลาดแม่กิมเฮง ถนนสุรนารี และออกตรวจตราอยู่เป็นประจําอย่าง

๓๗
ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสะดวกในการสัญจร เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจะมี
การล้างตลาดแม่กิมเฮงทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
ประธาน
: ขอขอบคุณเทศบาลนครนครราชสีมาที่ได้ทําให้บ้านเมืองมีความสวยงามมากขึ้น และให้มีการ
ขยายผลไปตลาดอื่น ๆ เช่น ตลาดหัวรถไฟ และจุดต่าง ๆ และขอให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป
: การจราจรฝั่งตรงข้ามย่าโมมีคนร้องเรียนเข้ามามาก ขอให้ร่วมกับทางตํารวจช่วยไปดูด้วย และ
ได้ขอให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาช่วยดูสะพานข้ามลําตะคอง อยากให้มองเห็นลําตะคองด้วยความสวยงาม
เช่น สะพานตรงเซ็ นต์ เมรี่ ตรงบริเวณห้ างเทอมินอล ๒๑ ซึ่งมี เครื อไม้ไปคลุ มเสาไฟ คลุมสะพาน ทําให้เ กิดความ
ไม่สวยงาม จึงได้แจ้งท่านนายกเทศมนตรีนครฯ ไปว่าถนนจุดที่ข้ามลําตะคองต่าง ๆ น่าจะเป็นจุดที่โชว์ความสวยงาม
ของลําตะคองในบ้านเรา ซึ่งต้องมีการตัดแต่งต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๘ - การขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
- FAMILY DATA เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา :
การขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีโครงการที่จะขับเคลื่อนระบบ
แผนที่ทางสังคม (Social Map) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- พัฒนาระบบแผนที่ทางสังคมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- บูรณาการข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
- ใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์
บริการทางสังคม ประกันทางสังคม วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่ได้รับสวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมายของกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่ตกหล่นจาก ๒ กลุ่มข้างต้น
โดยมีกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประมาณ
๓๒.๙๒ ล้านคน ทั่วประเทศ จะเป็นกลุ่มที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้การช่วยเหลือแล้ว ๓.๘๘ ล้านคน ในกลุ่ม
๓.๘๘ ล้านคน เป็นผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ๑.๐๘ ล้านคน เป็นคนที่รับสวัสดิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
แต่ไม่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ๒.๗๙ ล้านคน การดําเนินการเราจะลงไปทุกหมู่บ้าน โดยใช้ทีมงานของกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ทุกกรมทุกหน่วยงานในสังกัด ประมาณ ๑๐ หน่วย ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูล
ใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ทางโทรศั พ ท์ ใ นการส่ ง ข้ อ มู ล ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เพราะฉะนั้ น จะมี ข้ อ มู ล ของ
ทุกหมู่บ้านที่มีผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและการดูแลประชาชนในทุกหมู่บ้าน
FAMILY DATA เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม
โครงการของกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ การ “เปิ ด ประตู เ ยี่ ย มบ้ า น สร้ า งสะพานสู่
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม” กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ผู้ จ ดทะเบี ย นสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ ไ ม่ มี ร ายได้ กั บ ผู้ ที่ มี ห นี้ สิ น ภาคครั ว เรื อ น
ซึ่งทั่วประเทศไทย มีประมาณ ๒๕๒,๗๗๘ ครอบครัว ที่จดทะเบียนแล้ว เป็นกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุด โดยในปี ๒๕๖๑
จะดําเนินการประมาณ ๑๒๖,๓๙๔ ครัวเรือน ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าครัวเรือน เป็นกลุ่มที่
ยากจน ไม่มีรายได้ และมีหนี้สิน โดยจะมีการออกเยี่ยมทุกบ้านใน ๕,๐๐๐ กว่าครัวเรือน และจะทําข้อมูลทาง Social
มีการวางแผนการช่วยเหลือ โดยการสํารวจข้อมูลทั้ง ๒ เรื่องนี้จะดําเนินการไปพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ จึงขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอ ในการให้ความร่วมมือการลงไปสํารวจข้อมูลดังกล่าว
ประธาน : การดําเนินการต้องลงไปอําเภอ จึงฝากนายอําเภอด้วย เรื่อง ๕,๐๐๐ คนนี้ อยู่ในผู้ที่ลงเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐ แต่เป็นประเภทสงเคราะห์ที่ไม่สามารถแยกมาในการพัฒนาได้

๓๘
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : กลุ่มนี้เราวิเคราะห์จากระบบแล้ว เป็นคนที่ไม่มีรายได้
และเป็นคนที่มีหนี้ ก็จะไปเคาะประตูตามบ้านของ ๕,๐๐๐ กว่าคนนี้ทั้งหมด จะดําเนินการประมาณ ๓ เดือน สําหรับ
Social Map โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล) :
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเบญจมาศบาน อําเภอวังน้ําเขียว ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ องค์การบริ หารส่วนตํา บลไทยสามัค คี อําเภอวั งน้ํา เขีย ว จังหวัดนครราชสี มา โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย แปลงเบญจมาศหลากหลายพันธุ์ แปลงผักสลัดปลอดสารพิษ นิทรรศการ ร้านจําหน่ายสินค้า OTOP
จํ า หน่ า ยผั ก ผลไม้ เ มื อ งหนาว กิ จ กรรมปั่ น จั ก รยาน กิ จ กรรมจดทะเบี ย นสมรส (วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑)
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และกิจกรรมดนตรีภาคกลางคืน จากการจัดงานครั้งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเข้าชมงานประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
การท่ อ งเที่ ย วในอํ า เภอวั ง น้ํ า เขี ย ว ๑) ท่ อ งเที่ ย วแบบธรรมะ มี วั ด แสงธรรมวั ง น้ํ า เขี ย ว
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ซึ่งท่านได้จัดหางบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ในการจัดสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยท่านได้ฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และฝากขอให้
ทุกอําเภอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ประมาณ ๑,๐๐๐
ล้านบาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วย ๒) ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ และป่าเขาภูหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่เที่ยวธรรมชาติ และ ๓) การท่องเที่ยวแบบศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ ๓,๘๐๐ ไร่ ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประธาน : ขอเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานเทศกาลเบญจมาศบาน ซึ่งเป็นงานระดับประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม
งานเป็นจํานวนมาก
: เรื่องการจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แจ้งให้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนฯ ไปแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เร่งรัดการจัดประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๖๑

๓๙
๖.๖ อําเภอโนนไทย
- ปรับเปลี่ยนคําขวัญประจําอําเภอโนนไทย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยกรมการจัดหางาน โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จะจัดให้มีการ
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทํางาน เพื่อส่งไปทํางานประเทศเกาหลีด้วยระบบ EPS ระหว่างวันที่
๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องสกายฮอล์ ชั้น ๖ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์ ผู้สมัครเป็นชาย
หรือหญิง อายุ ๑๘ – ๓๙ ปีบริบูรณ์ การไปทํางานประเทศเกาหลี ต้องผ่านระบบและได้รับการคัดเลือกไปทํางาน
เพราะปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีการลักลอบไปทํางานด้วยการไปแบบท่องเที่ยวค่อนข้างมาก เมื่อถูกจับก็จะมีคน
โคราชติดอยู่ในกลุ่มที่ถูกหลอก โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันถึงจะรู้ว่าไปแบบผิดกฎหมายแต่ก็เต็มใจเพราะได้รับค่าจ้างสูง
จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบด้วย
แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ลาว กัมพูชา เมียนมา จะหมดอายุ
บัตรสีชมพู ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มนี้จะต้องมาต่ออายุบัตรทํางาน จะเริ่มมีการเปิดศูนย์ One Stop Service
(OSS) ที่ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์ ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงฝากให้
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องด้วย
ประธาน : เรื่องการจัดหางานไปประเทศเกาหลี นายอําเภอขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
ด้วย ไม่เช่นนั้นจะมีบริษัทไปหลอก ปัจจุบันมีการหลอกลวงชาวบ้านหลายรูปแบบ ที่อําเภอหนองบุญมากมีการบอก
ชาวบ้านให้ไปลงทะเบียนแล้วจะได้เงิน ๓ – ๕ ล้านบาท
นายอําเภอหนองบุญมาก : ช่วงวันที่ผ่านมาได้มีข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ว่า มีบุคคลอ้างว่าสามารถให้
สมาชิกกู้เงินได้รายละ ๑๕ ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๘/ปี โดยมีชาวตําบลสารภี อําเภอหนองบุญมาก หมู่ ๑
หมู่ ๒ และหมู่ ๓ สมัครเป็นสมาชิก ๑๒ คน จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวง จึงได้ทําหนังสือ
แจ้ ง กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ประชาชนทราบ และฝากเรี ย นนายอํ า เภอและหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนหากมีบุคคลลักษณะเช่นนี้เข้าไป แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีผู้แจ้งความเสียหาย
จึงยังไม่สามารถออกไปดําเนินการจับกุมได้ แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปแจ้งเตือนประชาชนแล้ว
ประธาน : เป็นการหลอกลวง ๑๐๐% แต่ด้วยความยากจนและความอยากได้เงิน ประชาชนจึงตกเป็นเหยื่อ
นายอําเภอโนนไทย : ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เปิดโอกาสให้ชาวอําเภอโนนไทย และ
ชมรมมะขามเทศอําเภอโนนไทย ได้นํามะขามเทศโนนไทยมาจําหน่ายในวันนี้ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้มี
รายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลมะขามเทศ อําเภอโนนไทย และของดีอําเภอโนนไทย
ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คําขวัญอําเภอโนนไทย ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการพัฒนาอําเภอโนนไทย
“สัยเทียะแผ่นดินถิ่นนคร
พระพุทธสีหปฏิมากรงามล้ํา
หลวงพ่อจอยผดุงธรรมนําโชค ทุ่งดอกไก่โอกงามวิไล
อ่างลําเชียงไกรลือเลื่อง
เมืองมะขามเทศเพชรโนนไทย”
ประธาน

: มะขามเทศของอําเภอโนนไทยมีชื่อเสียงมาก จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันสนับสนุนเกษตรกร
: การจัดงานวันดอกไม้บานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาที่ผ่านมา มีผู้ชื่นชมกัน
อย่างมากว่ามีความสวยงาม

๔๐
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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