รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผูม าประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

(ประธาน)

๒

นายมุรธาธีร

รักชาติเจริญ

รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

วาที่ ร.ต. นิรันดร

ดุจจานุทัศน

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย

เชาววาทิน

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายณรงคชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายกานต

ธงศรี

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสงวน

ปริชัยยะ

แทน ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ นครราชสีมา

๑๐

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

๑๑

นายวีระศักดิ์

ศรีโสภา

ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๒

นางอรุณรัตน

ชิงชนะ

ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๓

นายสมชาย

แกวกระจาย

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

14

นายอนุรักษ

บุญยิ่ง

แทน หัวหนากลุมโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑5

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑6

นายปญญา

วงศศรีแกว

นายอําเภอปากชอง

๑7

นายยงยุทธ

ปอมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๒
๑8

นายวิพัฒ

ทักษิณ

แทน นายอําเภอสูงเนิน

๑9

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

20

นายสุรศิษฐ

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๒1

นายประพัทธพงศ

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ

๒2

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ

นายอําเภอปกธงชัย

๒3

รอยโท วสันต

สุขสมบูรณ

นายอําเภอดานขุนทด

๒4

นายธงชัย

โอฬารพัฒนานะชัย

นายอําเภอโนนไทย

๒5

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

๒6

นายสุรพันธ

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

๒7

นายธนิต

ฤกษมี

นายอําเภอจักราช

๒8

นายธีรพล

สกุลรักษ

นายอําเภอหวยแถลง

๒9

นายพัลลภ

สิงหทอง

นายอําเภอคง

30

นายทศพล

ยุทธศิลปกุล

นายอําเภอชุมพวง

31

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓2

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓3

นายสมภพ

ณีศะนันท

นายอําเภอเสิงสาง

๓4

วาที่ ร.อ.อานนท

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบานเหลื่อม

๓5

นายสมภพ

มุกดาสนิท

แทน นายอําเภอขามทะเลสอ

๓6

นายเลิศพันธุ

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓7

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแกงสนามนาง

๓8

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓9

นายวิจิตร

กิจวิรัตน

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓
40

นายอภิชาติ

ธนะมัย

นายอําเภอวังน้ําเขียว

41

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ

๔2

นายไพศาล

ผลฟก

นายอําเภอเมืองยาง

๔3

นายศักรินทร

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔4

รอยโท อนุชา

ตั้งพาณิชย

นายอําเภอพระทองคํา

๔5

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

๔6

นายธีระพันธ

นาควิโรจน

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔7

นายชิงชัย

โชติแสง

อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหนงอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔8

นายสันติ

ศรอาสา

แทน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดบัวใหญ

๔9

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

50

นายไตรรัตน

ศิริพันธ

แทน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดสีคิ้ว

51

พ.ต.ต. วิสุทธพน

ฤทธิ์เนติธรรม

แทน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3
รักษาการในตําแหนง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

52

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

แทน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3
รักษาการในตําแหนง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

53

นายปรีชากูล

คูณทรัพย

แทน อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหนง
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม

๔
๕4

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕5

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ

๕6

นายฉลอง

แยมสุวรรณรัตน

แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕7

นายมงคล

ยอดนา

แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ

๕8

นางฑิฆัมพร

วิเชียรเชื้อ

ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕9

นางกรรณิกา

วัชรินทร

ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

60

นายไพโรจน

พุทธิวิศิษฎ

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

61

นายสุพจน

สุทธา

แทน ผูอํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

62

นายอาณัติ

สีหวัฒนะ

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

63 นายพันธศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท

แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ

๖4

นางตะติมา

นุยฉิม

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖5

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สาขาพิมาย

๖6

นายบุญเลิศ

แกวจันทร

ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๖7

นายพิเชียรพัฒน

อินทรพานิช

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖8

นางสาวอารยา

นามเริง

แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖9

พ.ต.อ. บุญสง

ขุนแขวง

แทน ผูบงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

70

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ

แทน ผูกํากับตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๔

๕
71

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ

๗2

พ.ต.อ. สมศักดิ์

คงไพบูลย

รรท.ผกก.สภ.ปกธงชัย

๗3

พ.ต.อ. พงษพันธ

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากชอง

๗4

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗5

พ.ต.ท. วิริยะ

อ่ําเมือง

ผกก.สภ.โชคชัย

๗6

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี

๗7

พ.ต.ท. อภิวัชร

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗8

พ.ต.อ. จุมพลภัทร

ปญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

๗9

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตสาห

ผกก.สภ.ประทาย

80

พ.ต.ท. สัญชัย

พิสัยพันธ

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

๘1

พ.ต.อ. นิรันดร

แกวอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

๘2

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ

เทียมฟาพลกรัง

ผกก.สภ.คง

๘3

พ.ต.ท. นิพนธ

นิธิการุณยเลิศ

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๘4

พ.ต.อ.ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘5

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ดานขุนทด

๘6

พ.ต.อ. อาทิพย

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

๘7

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.หวยแถลง

๘8

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘9

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

90

พ.ต.ท. ฐิตินันท

วรรณสาร

แทน ผกก.สภ.บานเหลื่อม

๙1

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๙๒

พ.ต.ท. ณัฐพงษ

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แกงสนามนาง

๖
๙๓

พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๙๔

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๕

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

96

พ.ต.ท. สืบตระกูล

เทพปยะวงศ

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

97

พ.ต.ท. ไพรัตน

คุมแวง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

98

พ.ต.อ. ธนะพัฒน

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

99

พ.ต.อ. วงศศักดิ์

วงษสามี

ผกก.สภ.สีดา

100 พ.ต.อ. ตอศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๑๐1 พ.ต.ต. วรวิทย

เลี่ยมดี

แทน ผกก.สภ.จอหอ

๑๐2 พ.ต.ท. ชัยณรงค

บุญปก

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

103 พ.ต.ต. อัครพงษ

วรรณพงษ

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๑๐4 พ.ต.อ. ณรงค

มวงชูอินทร

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย

๑๐5 ร.ต.ท. กฤษฎาพัฒน

สกุลลสีหรัตน

สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว

๑๐6 พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

๑๐7 ร.ต.อ. อํานาจ

กาฬสินธุ

แทน ผกก.สส.ภ.จว.นม.

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐8

นายอุทัย

สอนเทศ

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐9

นายติณห

เจริญใจ

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑10

นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร เขต ๖ นครราชสีมา

เหลาพิรุฬห

พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย
๑11

นายธวัชชัย

๗
1๑2

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

กระทรวงสาธารณสุข
๑๑3

นางสุวิทย

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑4

นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑5 นายคมสันต

ชิดเชื้อ

แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร

๑๑๖ นายธนณัฏฐ

สากระสันต

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๗ นายสมมารถ

ชัยวงษ

แทน ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๘ นายวรศักดิ์

อินทรรัช

แทน ผูอาํ นวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๙ นางณัฏฐา

ศิริผล

แทน ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๐

นางสาวสุดา

จุลเสวก

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๒๑

นายณัฏฐปวินท

ดีศาสตร

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

๑๒๒

รศ.ดร.ณภัทร

นอยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒๓

นางทิพยสุคนธ

จงภักดี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒๔

นางศรีทอง

ยี่สุนแกว

แทน รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๕

นายรณชัย

สุขสมบูรณ

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

1๒๖

นายชัชชัย

ฉัตริยากุล

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๒๗

นายวีรพัฒน

อติโรจน

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๒๘

นายสุเทพ

พวงเกาะ

รก.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๘
129

นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

130

นายแดง

จันทรวิวัฒน

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

131

นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

132

นายประมวล

บุญทีฆ

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๓๓

นายประพรรณ

ขามโนนวัด

แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๔

นายสําราญ

หงษกลาง

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๕

นายสนิท

เสมียนรัมย

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๖

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณโรจน

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๗

นางอรุณี

อารี

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด

๑๓๘

นางพุทธิภา

ศักดิ์พันธวัฒน

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๙

นายผดุงศักดิ์

ศรีโท

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

140

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔1

นายเชิด

นอยวิเศษ

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๔2

นางสุภาพร

วงศสุขสิน

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ

๑๔3

นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

144

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

145

นายวินัย

วิริยะประทีป

ผูอํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔6

นายไพฑูรย

ธนพงศภากรณ

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา

๙
๑๔7

นางสมจิต

มุงกลาง

ผูอํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔8

นายรัฐพล

จันทรแกว

แทน ผูอํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ

๑๔9

นายสิทธิชัย

พุฒกลาง

ผูอํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
150

นางศศิฑอณร

สุวรรณมณี

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑

นายพงศกร

ทิพยาสุขศรี

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๒

นางกันยา

แตเจริญวิริยะกุล

แทน ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๕๓

นางปริญญา

สุขใหญ

หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ

๑๕๔

นางชุติมา

จันทรเทศ

ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย

๑๕๕

นางงกันยา

แตเจริญวิริยะกุล

แทน หัวหนาหอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๖

นายเอมอร

ศรีกงพาน

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕๗

นายปรีชา

กลีบสุข

เกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา

๑๕8

นายธัญธิตา

ศรีสุระ

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

159

นายอมรศักดิ์

พันธุรักษ

สหกรณจังหวัดนครราชสีมา

160

นางสาวกนกอร

รัตนพันธุ

แทน ผูอํานวยการสํานักงานปศุสัตว เขต ๓

๑๖1

นายพศวีร

สมใจ

ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา

๑๖2

นายอัครเดช

เรียนหิน

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖3

นางสาวสุภาพ

สังขไพฑูรย

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

164

นายเทิดพงศ

ไทยอุดม

ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

165

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

๑๐
166

นายสุคนธ

เต็มยศยิ่ง

แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์

167

วาที่ พ.ต.ณรงคชัย

คายใส

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา

168

นายณรงค

พลบูรณศรี

แทน ผูอํานวยการศูนยหมอนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา

169

นางสาวสยาม

ไชยทิพย

แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

170

นายสุวัฒน

ธาตุทะนะ

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

171

นายไตรรงค

เมนะรุจิ

แทน ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

172

นายประยงค

ปุนบุตรดา

แทน หัวหนาดานกักสัตวนครราชสีมา

173

นางสาวอารีรัตน

นิลวัฒนา

แทน รก.ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวลําพญากลาง

174

นางวนิดา

พรโสภิณ

แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา

175

นางอิศราภรณ

ชัยกุณา

แทน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จ.นม.

176

นายศราวุธ

โอวาทสุวรรณ

แทน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

177

นางสาวอัญมณี

ถิรสุทธิ์

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๓

178

นายบรรจง

สุขสุทธิ์

แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร

179

นายศักดิ์สุดา

แสงแกว

แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

180

นายณรงค

พลบูรณศรี

แทน ผูอํานวยการสํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

181

นายประสิทธิ์

ไชยวัฒน

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

182

นายธนพันธ

ชํานาญธนา

ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

กิตติวัจนสกุล

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

กระทรวงการคลัง
183

นางสาวมัณฑนี

๑๑
184

นางถอฟา

ลิ่มประยูร

แทน ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

185

นางสาวอรุณ

สวางสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

18๖

นายอภิวัชร

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

18๗

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ

สรรพากรภาค ๙

18๘

นางประไพรัตน

นาผล

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

189

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

190

นางสาวจันทรสม

เปนตาธรรม

แทน ธนารักษพื้นที่นครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
191

นายมานพ

อาสิงสมานันท

แทน ขนสงจังหวัดนครราชสีมา

192

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

193

นางสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

194

นางวิมลมาน

สุวรรณรัตน

ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานครราชสีมา

195

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผูอํานวยการทาอากาศยานนครราชสีมา

196

นายสนิท

รัตนศฤงค

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

197

นายสมบูรณ

ชัยศิรินิรันดร

ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

198

นางสุนทรี

แทนประสิทธิ์

แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
199

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๐

นายเกียรติฉัตร

พรายจันทร

แทน ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
201

นายจําลอง

กระทรวงการตางประเทศ

แปลกสระนอย

แทน หัวหนาสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช

๑๒
202

นางอัจฉรา

จงจิตตพิสมัย

หัวหนาสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
203

นายสุรินทร

กระทรวงกลาโหม
204

น.อ.สัญญา

ประพันธ

รอง ผอ.รมน.จว.นม.

205

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

206

นางสาวสุพรรณ

พันธุพยัคฆ

รองหัวหนาสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึก
เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย
207

นายธนสุนทร

สวางสาลี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา

208

นางอนงคนาฏ

คุณวิเศษ

แทน ผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสดิ์

209

นางไพรินทร

เสียนขุนทด

แทน ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งบานเมตตานครราชสีมา

210

นางมาลัย

โพรีแกว

แทน ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา

211

นางดาหวัน

คงวิชายั่งยืน

แทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

212

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผูปกครองนิคมสรางตนเองพิมาย

213

นายกฤษชัย

ศรีจันทร

แทน ผูปกครองนิคมสรางตนเองลําตะคอง

214

วาที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

215

นายแขงขัน

สีตะธนี

ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
216

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

217

นายพันธศักดิ์

ศรีนุชศาสตร

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

218

นายอิทธิ

คงวีระวัฒน

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

219

นางสาวพัชราวรรณ

นาควัชระ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๑๓
220

นายพัสกร

จะเรียมพันธ

แทน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๑

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒

นายวิมล

เรงศึก

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

223

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

224

นายถาวร

กันทวงศ

แทน ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

225

นายธนาศักดิ์

หลักเพชร

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

226 นางรุงทิพย

บุกขุนทด

ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

227 นายมนตรี

ปยากูล

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
228 นายสมคิด

ตั้งประเสริฐ

แทน ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา

229 นายยี่

ลาภสาร

แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

230 นางนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

แทน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ (นม.)

231 นายประยุทธ

ภคเมฆานนท

แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗

232 นายทนงศักดิ์

นนทภา

แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นม.

233 นายอิสรินทร

โสธรจิตต

แทน หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญ

234 นายสมัย

สีโท

หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสีมา

อินทรสิทธิ์

แทน ผูอํานวยการสํานักงานไปรษณีย เขต 3

รัฐวิสาหกิจ
235 นายสมเกียรติ

๑๔
236 นายชัชชน

สุดกระโทก

แทน หัวหนาไปรษณียจังหวัดนครราชสีมา

237 นายพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตนครราชสีมา

238 นายสฤษดิ์รัชต

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพทจังหวัดนครราชสีมา

239 นายสรพิณ

ศูนยกลาง

แทน ผูจัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท. นครราชสีมา

240 นายธนวิชญ

ปุโลทกานนท

แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

241 นายนภดล

พุมกันภัย

ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

242 นายชุตินธร

พงศไพโรจน

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแหงประเทศไทย

243 นายศิริชัย

วิริยพงศ

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

244 นางสาวนัดดา

เปลี่ยนศรี

แทน ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๔

245 นางสาวภูศรัญญา

ชัชวาลย

แทน หัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๕ นครราชสีมา

246 นายมงคล

ฉัตรเวทิน

ผูอํานวยการ กส.ทช.เขต ๗

ศิริวิกุล

แทน ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

หนวยงานอิสระ

ภาคเอกชน
247 นายจีรวัฒน

องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
248 นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

249 นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

250 นายทวีศักดิ์

พันธวิเศษ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ

251 ดร.สุวิชา

สุภามา

แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากชอง

252 นายวรพล

ฝายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

253 นางนงคราญ

สุคนธสาคร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปก

254 นายทวีศักดิ์

พันธุวิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ

๑๕
255 นายวรพล

ฝายอุปปละ

ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

256 นางนงคราญ

สุคนธสาคร

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปก

ผูเขารวมประชุม
๑

นายปยบุตร

โพธิ์พรมศรี

พนักงานบริหารโครงการ บริษัท ปตท.

๒

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

3

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหนากลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหนากลุมงานอํานวยการ

๕

นายกิติพงษ

เบื้ยวโกฎิ

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

6

นางพรทิพย

ยุทธวารีชัย

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด

7

นางสาวอรวรรณ

มีใหม

จาจังหวัดนครราชสีมา

8

นายทวี

ชิณรงค

ปองกันจังหวัดนครราชสีมา

ผูไมมาประชุม
๑

นายณรงค วุนซิ้ว รองผูวา ราชการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

2

อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)

ติดราชการ

3

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

4

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

5

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

6

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ

ติดราชการ

7

ผกก.ฝสส.4สส.

ติดราชการ

8

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

9

รรท.ผกก.สภ.เทพารักษ

ติดราชการ

10

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

๑๖
11

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

12

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหราย

ติดราชการ

13

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

14

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ติดราชการ

15

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ติดราชการ

16

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ติดราชการ

17

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

ติดราชการ

18

ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ

ติดราชการ

19

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

20

หัวหนาสถานีวิจัยปากชอง

ติดราชการ

๒1

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ติดราชการ

๒2

รก.ผูอํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร

ติดราชการ

๒3

ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว

ติดราชการ

๒4

ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒5

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒6

หัวหนาอุทยานประวัติศาสตรพิมาย

ติดราชการ

๒7

หัวหนาโรงละครแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒8

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

29

ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8

ติดราชการ

30

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓1

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

ติดราชการ

32

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๑๗
33

ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวนครราชสีมา

ติดราชการ

34

ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา

ติดราชการ

35

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๓6

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา

ติดราชการ

๓7

ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว

ติดราชการ

๓8

หัวหนาสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวปากชอง

ติดราชการ

39

ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 6

ติดราชการ

40

ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 5

ติดราชการ

41

ผูอํานวยการนิคมสหกรณขามทะเลสอ

ติดราชการ

42

ผูอํานวยการสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

43

ฝายปฏิบัติการสูบน้ําดวยไฟฟาที่ ๓

ติดราชการ

44

ผูอํานวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

45

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ติดราชการ

๔6

ประธานกลุมเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

47

หัวหนาสํานักงานองคการตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

48

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจ.นม.

ติดราชการ

49

ผูอํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ที่ 2

ติดราชการ

50

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

51

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองคการสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

52

หัวหนาสํานักงานนครราชสีมาฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา (กฟฝ)

ติดราชการ

53

หัวหนากองโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

54

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

ติดราชการ

๑๘
กองบัญชาการกองทัพไทย
55

หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

56

ผูอํานวยการศูนยความปลอดภัยเขต 3

ติดราชการ

57

ผูอํานวยการการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 3

ติดราชการ

58

ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

59

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

60

ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

61

ผูอํานวยการสวนสัตวนครราชสีมา

ติดราชการ

62

หัวหนาอุทยานแหงชาติทับลาน

ติดราชการ

63

หัวหนาศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

64

หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปานครราชสีมา

ติดราชการ

65

ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

66

ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

67

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเดินรถภาค 2 (ศปร.2)

ติดราชการ

68

ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

69

ผูจัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

70

หัวหนาสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ติดราชการ

71

ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

72

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

73

ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

ติดราชการ

74

ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

75

เหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๙
76

หัวหนา สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

77

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

78

นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

79

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

80

ประธานสภาอุตสาหกรรม

ติดราชการ

81

ผูอํานวยการศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

82

นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

ติดราชการ

83

ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ติดราชการ

84

ปลัดเทศบาลเมืองปากชอง

ติดราชการ

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเปนผูปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทและเปนขาราชการที่ดีของแผนดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
: ดวยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ไดจัดเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น
เปนเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให ก องบั ญชาการกองอาสารั กษาดิ น แดน อั ญ เชิ ญ พระปรมาภิ ไธยย อ ภ.ป.ร.
ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานเครื่องหมายแกผูบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบใหผูบังคับบัญชา เจาหนาที่กองอาสารักษา
ดินแดน และผูประกอบคุณประโยชนตอกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเปนสวนรวม
ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ไดพิจารณามอบเครื่องหมายรักษาดินแดน
ยิ่ ง ชี พ ให แ ก ผู ป ระกอบคุ ณ ประโยชน ต อ ประเทศชาติ เ ป น ส ว นรวม สมควรได รั บ ยกย อ งให ไ ด รั บ เครื่ อ งหมาย
รักษาดินแดนยิ่งชีพ เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ
๑) นายวันชัย บัวเทียน
ตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษาภาค ๓
๒) นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร
ตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๓) นายสุทัต บินรามัน
ตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๔) นายกิตติพันธุ เกียรติสุนทร ตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดบัวใหญ

๒๐
๕) นางสุ ร างค เจี ย รณ มงคล ชนิ น ทรลี ล า ตํ าแหน งผู พิพ ากษาหั ว หน า ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๖) นายชิงชัย โชติแสง ตําแหนงอัยการจังหวัดนครราชสีมา
 พิธีมอบเงินชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางเดินทางกลับจากการรวมกิจกรรม “ปนเพื่อพอ BIKE FOR DAD”
(สํานักงานสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
: ตามที่จังหวัดไดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปนเพื่อพอ BIKE FOR DAD” เมื่อวันศุกรที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยในระหวางเดินทางกลับจากการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม อําเภอ
ชุมพวง ไดเกิดอุบัติเหตุหมูจากรถกระบะปคอัพ ชนกับรถ ๖ ลอ รับ-สงนักเรียนของโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ทําใหมี
ผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน ๒๘ คน (เปนครู ๒ คน นักเรียน ๒๕ คน พนักงานขับรถ ๑ คน) และเสียชีวิต ๑ คน
จังหวัดนครราชสีมาไดมอบเงินใหความชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตแลว รวมเปน
เงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) พรอมทั้งไดมีหนังสือขอรับบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ไปยั งสว นราชการตาง ๆ ซึ่งปรากฏวามีสวนราชการไดบ ริจาคเงิน ชวยเหลื อ รวมทั้งสิ้น ๗๘,๑๖๕ บาท
(เจ็ ดหมื่น แปดพันหนึ่งรอยหกสิ บห าบาทถว น) โดยผูว าราชการจังหวั ดนครราชสี มาได มอบเงิน จํานวนดั งกลาวให
นายอําเภอชุมพวง เพื่อนําไปชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตตอไป
 พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสชนะเลิศเหรียญทองในการแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
(โรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา)
: โรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล ไดนํานักเรียนและครูผูฝกสอนเขารวมการแขงขันทักษะทาง
วิ ช าการในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ ๖๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ศู น ย รั งสิ ต และโรงเรี ย นปทุ มวิ ไล ผลปรากฎว าได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง
ระดับประเทศในการแขงขันของโรงเรียนเฉพาะความพิการ จํานวน ๓ รายการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกครู นักเรียน
ของโรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา จึงมอบรางวัลและเกียรติบัตรใหแกผูไดรับรางวัลดังนี้
๑. คณะกรรมการกลางผูใหการสนับสนุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๖ ไดแก นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผูอํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
๒. การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม PAINT ประเภทบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ม.๑-๓
ไดแก ๑) นายจีรพงศ จั่นทอง นักเรียนชั้น ม.๓/๑ ๒) นางสาวพรหมภัสสร ศรีชาตินันท ครูผูฝกสอน
๓. การแขงขันเลาเรื่องดวยภาษามือ ประเภทบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น ม.๑–๓ ไดแก
๑) นายอภินันท ปุราศคึง นักเรียนชั้น ม.๓ ๒) นายชิโนรส สุวรรณเจริญ ครูหูหนวกผูฝกสอน
๔. การแขงขันเตนหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพรองทางการไดยิน ไมกําหนดชวงชั้น
ทีม ๘ คน ไดแก ๑) นางสาวณิชาภัทร วิลัยกรวด ชั้น ม.๔ ๒) นางสาวสัณหสินี เดชเดชา ชั้น ม.๓ ๓) ด.ญ.ตะวันฉาย
นวมขุนทด ชั้น ป.๖ ๔) ด.ช.ธนดุล แนมขุนทด ชั้น ม.๑ ๕) ด.ญ.นพเนตร อารียรักษ ชั้น ป.๖ ๖) ด.ญ. ภัทราวณี
บุญเทา ชั้น ป.๕ ๗) ด.ญ. ลลิตา ธงยศ ชั้น ม.๑ ๘) ด.ญ.สุชานาฏ กุงกลางดอน ชั้น ป.๒ ๙) นายพิทักษ วัฒนา
ครูผูฝกสอน ๑๐) นายดํารงศักดิ์ ละอองเอก ครูผูฝกสอน ๑๑) นางสาวพัชยา พรหมหิตาทร ครูผูฝกสอน

๒๑
 สรุป “ขาวเดนในรอบเดือน” ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ 24 กุมภาพันธ เวลา 14.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงงานซีเกท โคราช (บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จํากัด) อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเปนโรงงานที่ทําการผลิตหัวอานและบันทึกขอมูลฮารดดิสกไดรฟจําหนายทั่วโลก ในการนี้ ทรงเปด
"อาคารผลิต 6" เปนอาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 71,000 ตารางเมตร ใชในการผลิตสไลเดอร ประกอบ
ชุดหัวอาน-เขียนสําเร็จรูป และประกอบฮารดไดรฟสําเร็จรูป เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น
- วันที่ 3 กุมภาพันธ ที่บานหวยอางพัฒนา ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา นางวราภรณ พรหมพจน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปนประธานเปดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรแปลงใหญมันสําปะหลัง ประชารัฐรวมใจ พัฒนาเกษตรแปลงใหญมันสําปะหลัง เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู
และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังใหกับเกษตรกร
- วันที่ 4 กุมภาพันธ ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลโท วิชัย
แชจอหอ แมทัพภาคที่ 2 เปนผูแทน พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปนประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษา มูลนิธิเปรมติณสูลานนท จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2559 และมอบรางวัลการประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาคประจําป 2559 โดยมี นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา พรอมดวย
ผูวาราชการจังหวัด อีก 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหนาสวนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมในพิธี
- วันที่ 8 กุมภาพันธ บริเวณสนามหนาที่วาการอําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทัย ผู ว าราชการจั งหวั ด นครราชสี มา เป น ประธานเป ด งานมหกรรม รั กเทพารั กษ รั กษน้ํ า
รักษปา รักสุขภาพ เพื่อใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดลอมและความสําคัญของการออกกําลังกาย
- วันที่ 9 กุมภาพันธ ที่ จวนผูว าราชการจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา พรอมดวยนางณัฏฐินีภรณ จันทรโณทัย นายกเหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา รว มรั บบริจ าคเงินและสิ่งของเครื่ องใช ในวัน รวมน้ํ าใจสู กาชาด ป 2560 จากหนว ยงานราชการ
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อใชเปนของรางวัลภายในรานนาวากาชาด ในงาน
ฉลองวันแหงชัยชนะทานทาวสุรนารี ระหวางวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2560
- วันที่ 12 กุมภาพันธ เวลา 18.39 น. ที่อุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา พระธรรมโสภณ ที่ป รึกษาเจาคณะภาค 8 ฝ ายธรรมยุต นํ าคณะพระภิ กษุส งฆจังหวัด นครราชสี มา
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตชัยมงคลคาถาและย่ําระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริ ณายก องคที่ 20 แหงกรุ งรัต นโกสิน ทร โดยมี นายวิ เชี ย ร จั นทรโณทัย ผูว าราชการจั งหวั ดนครราชสี มา
พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเขารวมพิธีจํานวนมาก
- วันที่ 16 กุมภาพันธ ที่สโมสรรวมเริงไชย คายสุร นารี อําเภอเมืองนครราชสี มา นายวิเชีย ร
จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เปนประธานเปดโครงการอบรมพนักงานรถตูโดยสารสาธารณะ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรูที่จําเปนสําหรับพนักงานขับรถตูโดยสารสาธารณะ อันเปนการเสริมสรางศักยภาพการขับรถให
เกิดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อปลุกจิตสํานึกดานความปลอดภัย ความมีน้ําใจและวินัยจราจรในการใชรถใชถนนรวมกัน
- วันที่ 15 กุมภาพันธ ที่หองเอ็มซีซีฮอลล หางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา พลเอก สุทัศน
กาญจนานนทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานในพิธีเปดการประกวดมารชชิ่งความดี
ปที่ 4 ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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- วันที่ 17 กุมภาพันธ ณ สถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ ยมการดําเนินงานของสถาน
สงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พรอมมอบนโยบายในการพัฒนาเด็ก ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
เด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ําหนึ่ง ใหแกขาราชการและเจาหนาที่สถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา และเปน
ประธานมอบรางวัลเพชรดานกีฬาแกเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา
- วันที่ 17 กุมภาพันธ ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 คายสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พลตรี สนธยา ศรีเจริญ รองแมทัพภาคที่ 2 เปนประธานประกอบพิธีทางพุทธศาสนาถวายเครื่อง
ไทยธรรมแดพระภิกษุสงฆ จํานวน 10 รูป เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 21 ครบรอบปที่ 83
โดยอดีตผูบังคับบัญชาระดับสูง หัวหนาสวนราชการในพื้นที่ ตลอดจนสมาชิกชมรมแมบานทหารบก มณฑลทหารบก
ที่ 21 เขารวมพิธี
- วันที่ 21 กุมภาพันธ เวลา 20.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เปนประธานใน
พิธีเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44 หรือสุรนารีเกมส ที่สุรพลากรีฑาสถาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยในปนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได
เปนเจาภาพจัดการแขงขันภายใตแนวคิด กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยตางๆ จาก
ทั่วประเทศ จํานวน 108 สถาบันเขารวมแขงขัน
- วันที่ 23 กุมภาพันธ ณ อาคารสุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พลเอก ฉัตรชัย
สาริกัลปยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานในพิธีเปด “งานเกษตรสุรนารี 60” ภายใต
แนวคิด “เกษตรใตรมพระบารมี : เกษตรรังสรรค เพื่อวันขางหนา อนาคตไทย” นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยมี นายมุ ร ธาธี ร รั ก ชาติ เ จริ ญ รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรกร
ผูปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมากวา ๑,๐๐๐ คน รวมงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการมาดํารงตําแหนงใหม
๑) นายอาณัติ สีหวัฒนะ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ
๒) นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๓
ตําแหนงเดิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญดานการบัญชีและการสอบบัญชี
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๒ จังหวัดชลบุรี
๓) นางอรุณรัตน ชิงชนะ ตําแหนงผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร
๔) นายมงคล ฉัตรเวทิน ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขต ๗ (นครราชสีมา)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขต ๖ (ขอนแกน)
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ นโยบายผูว าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :
นโยบายรัฐบาล เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
การสรางความปรองดอง วันนี้ทางรัฐบาลจะใหมีการรับฟงขอคิดเห็นของกลุมคนในพื้นที่ในจังหวัด ซึ่งวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๒๓
ผม และรองฯ ธนพลฯ พร อ มด ว ย รอง ผอ.รมน.จว.นม. จะไปรั บ ฟ งนโยบายจากทา นแม ทั พภาคที่ ๒ ในเวลา
๑๐.๐๐ น. พร อ มกั บ อี ก ๑๗ จั ง หวั ด ในภาคอี ส าน ซึ่ ง เมื่ อ มี ภ ารกิ จ อะไรก็ จ ะมานํ า เรี ย นเพื่ อ ขอความกรุ ณ า
ชวยดําเนินการตามที่รัฐบาลกําหนดตอไป
เรื่องยาเสพติ ด เรื่องการบุกรุ กตัด ไมทําลายปา ยังเป นเรื่ องสําคัญในพื้นที่ ยังมีการตั ดไม
ทําลายปา โดยเฉพาะเรื่องการตัดไมพะยูง ที่บริเวณอุทยานแหงชาติทับลาน อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอครบุรี อําเภอ
เสิงสาง อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งมีการประชุมวางแผนแกไขปญหาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
การแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เรื่องขอรองเรี ยนตาง ๆ เมื่อเชาได
เนนย้ําทางนายอําเภอเรื่องการดูแลผลผลิตทางการเกษตร เรื่องม็อบตาง ๆ ขอใหทําความเขาใจ แลวใหแจงจังหวัด
เพื่อทีจ่ ะเขาไปทําความเขาใจถึงพื้นที่ เชน วันนี้จะไดเขาไปพบกลุมโรงไฟฟาพลังงานลม เพื่อจะเขาไปพูดคุยกัน และยัง
มีอีกหลายกลุมมวลชน ขอความกรุณานายอําเภอ หัวหนาสวนราชการ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร ไดชวยชี้แจง
ทําความเขาใจ เพราะบ านเมืองยังตองการความสงบเรี ยบรอย สําหรั บกรณีที่ยั งเปน ขาวอยู ขอให สว นราชการที่
เกี่ยวของไดดูแลเรื่องความเคลื่อนไหวดวย ทําความเขาใจกับทุกทานวาบานเมืองตองการความเรียบรอยขอใหมีการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายจะดีที่สุด สวนปญหาเรื่องขอเรียกรองดานผลผลิตทางการเกษตร เรียกรองเรื่องที่ดินทํากิน
นายอําเภอตองรีบรายงานเขามา ทางจังหวัดจะออกไปพบปะกับประชาชน
เรื่องภัยแลง เรื่องน้ําทวม ถึงแมปนี้น้ําจะนอยเหมือนปที่ผานมาแตการเตรียมการคอนขางดี
ตองขอขอบคุณสวนราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งอําเภอ ตํารวจ ที่ไดชวยกันกระตุนใหชาวบานมีการเตรียมน้ําไว สามารถ
จะผานฤดูแลงนี้ไดอยางแนนอน หมูบานที่ตองมีการแจกจายน้ําจะลดนอยลงจากปที่แลว ปที่แลวแจกจายน้ําทั้งหมด
๘๙ หมูบาน ปนี้ประมาณการไวไมถึง ๘๙ หมูบาน ทาง ปภ. กําลังสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากครั้งแรกมีการ
ประมาณการมาแลว แตเมื่อตรวจสอบแลวมีการเตรียมการไวจนไมสามารถตองแจกจายน้ํา
ชวงตอไปเรื่องที่ตองเนนหนัก เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีตัวเลขของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕๒ โครงการ มีหลายโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ เชน โครงการสรางอาง สรางฝายตาง ๆ แตยังมีบางโครงการที่ยังดําเนินการอยู ซึ่งจะตองเขาไปขับเคลื่อน
ดําเนินการตอ เชน โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ตําบลธงชัยเหนือ ไดเขาไปเยี่ยมชมและไดใหนายอําเภอปกธงชัย
ประสานกับผูบริหารโครงการวาจะตองมีการใสกิจกรรมเขาไปเพื่อจะไดเพิ่มกิจกรรมในการดําเนินการ ฝากใหชวยกัน
ขับเคลื่อน โดยเฉพาะเกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด สหกรณจังหวัด พัฒนาการจังหวัด
สิ่งที่จ ะต องลงไปดู อยูเ ปน ประจํ า คื อ เรื่ องโครงการอาหารกลางวัน ในพระราชดํ า ริ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา วาจะเปนโครงการที่เราตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะจังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่นํารอง โดยใชเงินของหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ ที่ถวายในหลวงไวบางสวน บางสวนใชงบประมาณของจังหวัด
เขาไปสนับสนุน และอีกบางสวนทางโรงเรียนไดหาผูสนับสนุนมา ซึ่งเราพยายามจะขยายใหเต็มพื้นที่ ตองเขาไปดูทุกแหง
เรื่องภัยแลง สิ่งที่รัฐบาลเนนย้ํา เรื่องตนไมใหญ ไมผลขนาดใหญ เกรงวาจะตาย เนื่องทาง
รัฐบาลเห็นวาหากตนไมใหญตายจะเสียมูลคาทางเศรษฐกิจมาก ทางเกษตรกรตองไปลงทุนใหม เพราะฉะนั้นจะขอให
ทางเกษตรจังหวัดเขาไปตรวจสอบความเสี่ยง พื้นที่ที่ปลูกไมผลตาง ๆ วาอยาใหไมผลเหลานี้เสียหายหรือตายได
เรื่องคนยากจน คนถูกทิ้งตาง ๆ ยังจําเปนตองขอใหสวนราชการ นายอําเภอ ผูกํากับการ
ในพื้นที่ โรงเรียน หากมีคนยากจนถูกถอดทิ้ง ทางราชการสามารถใหความชวยเหลือไดตลอด
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๔

๑.๓ นโยบายรองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเรงรัดใชจายเงิน
งบประมาณใหไดตามระยะเวลาที่กําหนด จากการประชุมเรงรัดการใชจายงบประมาณเมื่อสัปดาหที่แลว ลักษณะการ
เบิกจายยังลาชาอยู
คลังจังหวัดนครราชสีมา : การที่ไดประชุมคณะติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณเมื่อสัปดาหที่แลว ในภาพรวม
ของจังหวัดนครราชสีมา เปาหมายที่แบงเปนรายเดือนเพื่อความชัดเจนในการติดตาม โดยภาพรวมไมวาจะเปนงบ
ประจําหรือรายจายลงทุนยังเปนไปตามเปาหมาย สําหรับสวนราชการที่ยังทําไมได ประธานที่ประชุม (รองฯ มุรธาธีร)
ไดแจงใหดําเนินการเรงรัดตามเปาหมายที่กําหนดใหไดตอไป
ประธาน : คลังจังหวัดแจงเสมอวาจังหวัดนครราชสีมาเบิกจายตนปจะเขาเปนไปตามเปาหมาย แตกลางปจะมี
งบประมาณมาเพิ่มเติม ตัวเลขการเบิกจายมักจะถดถอยลง ตองฝากทุกหนวยงานชวยกันเรงรัดการเบิกจาย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม :

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ดานการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงหลอพระพุทธรูป
ปางรําพึง ณ ลานพระเจดีย วัดใหมสันติ ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า พั ช รกิ ติ ย าภา จะเสด็ จ ไปทรงหล อ
พระพุทธรูปปางรําพึง ณ ลานพระเจดีย วัดใหมสันติ ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (เปนการสวนพระองค) จะเสด็จถึงทาอากาศยานกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
ในเวลา ๑๔.๔๕ น. โดยมีผูบังคับการกองบิน ๑ เฝารับเสด็จ และภริยาผูบังคับการกองบิน ๑ ถวายพวงมาลัย และจะ
เสด็จถึงวัดใหมสันติ ในเวลา ๑๕.๓๐ น. (ณ สนามบินกองบิน ๑ สวนราชการไมตองเฝารับ-สงเสด็จ)
ประธาน : วันพรุงนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะเสด็จกลับจากจังหวัด
เชียงใหม มาที่สนามบินกองบิน ๑ ซึ่งก็จะไปเฝารับ-สงเสด็จ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ สรุปคาใชจายการจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๐๐ วัน
ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมืองนครราชสีมา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : การจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๐๐ วัน ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมือง

๒๕
นครราชสีมา มีเงินคงเหลือ จํานวน ๗๙,๕๐๒ บาท โดยเมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น.
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ รองผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เปนผูแทนจังหวัดนครราชสีมาถวายเงินใหกับ พระธรรมโสภณ (หลวงพอใหญ) วัดสุทธจินดา
วรวิหาร จํานวน ๗๘,๕๐๒ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สรุปผลการรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต
จังหวัดนครราชสีมาไดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลื อผูประสบอุทกภัยภาคใตระหวางวันที่ ๙ – ๑๖ มกราคม
๒๕๖๐ สรุปดังนี้
๑. การรับบริจาคเงิน และการสงมอบเงิน
๑.๑ ไดรับบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๒๙๓,๘๗๓ บาท
- ออกใบเสร็จรับเงิน จํานวน ๕,๖๗๐,๙๔๕ บาท
- ออกใบสําคัญรับเงิน จํานวน ๓๙๕,๙๖๕ บาท
- รับจากกลองบริจาค จํานวน ๒๒๖,๙๖๓ บาท
๑.๒ นํ าสงมอบให นายกรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา มอบใหรองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิม)ิ โดยโอนเงินเขาบัญชี “กองทุน
เงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี” เลขที่ ๐๖๗-๐-๐๖๘๙๕-๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน)
๑.๓ นําสงมอบให ปลัด กระทรวงมหาดไทย เมื่อวัน ที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดย
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบใหรองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) โดยโอนเงิน
เข า บั ญ ชี “เงิ น ผ า น สป.มท.” เลขที่ บั ญ ชี ๙๘๔-๐-๘๑๗๗๗-๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ จํ า นวน
๓,๒๙๓,๘๗๓ บาท (สามลานสองแสนเกาหมื่นสามพันแปดรอยเจ็ดสิบสามบาทถวน)
และทาง ปตท. ไดนําเงินมาบริจาคเพิ่มเติมอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท คณะครูเกาโรงเรียน
สุรนารีวิทยา บริจาคเพิ่มเติมอีก ๑๔,๖๐๐ บาท รวมเปนเงินบริจาคทั้งสิ้น ๖,๔๐๘,๔๗๓ บาท สําหรับเงินที่ไดรับ
บริจาคเพิ่มเติมจะทําการนําสงใหสํานักนายกรัฐมนตรีตอไป
๒. การรับบริจาคสิ่งของและการนําสง
๒.๑ ไดรับบริจาคสิ่งของตาง ๆ ประกอบดวย
๑) ขาวสาร
๑๖๙
๒) น้ําดื่ม
๑๒,๐๘๓
๓) นม
๔๓๐
๔) อาหารแหง
๓,๗๙๑
๕) ขนม
๙๒๓
๖) บะหมี่กงึ่ สําเร็จรูป
๕,๓๔๓
๗) ผาอนามัย/กระดาษชําระ ๕๗๖
๘) เครื่องนุงหม
๑,๗๓๐
๙) อื่น ๆ
๕,๓๒๑

ตัน
แพ็ค
ตัน
ลัง/แพ็ค
กลอง
ลัง/แพ็ค
หอ
ชิ้น/ถุง
ชิ้น

๒๖
๒.๒ นําสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค โดยรถบรรทุกพวง ๑๐ คัน ณ กองบัญชาการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยสวนหนา จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
ทั้ ง นี้ ได นํ า รายชื่ อ ผู บ ริ จ าคเงิ น ดั ง กล า วลงเว็ บ ไซต สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา http://๑๒๒.๑๕๕.๑.๑๔๕/in.korat-๑๐.๑๑๑/
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขานครราชสีมา : พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ปจจุบันมีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งลวงล้ําลําน้ําโดยไมไดรับ
อนุญาตเพิ่มมากขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสําหรับเจาทาในการดําเนินการเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่
ปลูกสรางดังกลาว และแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ โดยปรับปรุงอัตราโทษใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สาระสําคัญของ
การปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาทา
กฎหมายฉบับนี้ไดเพิ่มบทลงโทษ มีโทษจําคุก อัตราโทษในการปรับจะเพิ่มมากขึ้นไมนอย
กวาตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท แตไมเกินตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มีโทษปรับเปนรายวัน
ไมนอยกวาตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท และสั่งใหรื้อถอนโดยเด็ดขาด ไมมีการอนุญาตยอนหลังเหมือนกฎหมายเดิม
เนื่องจากบทเฉพาะกาลของกฎหมายฉบับนี้ ไดใหโอกาสสําหรับผูที่มีอาคารที่ไดปลูกสราง
อาคารหรือสิ่งลวงล้ําลําน้ําอยูกอนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับคือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถาแจงตอเจาทา
ภายใน ๑๒๐ วัน อัตราโทษจะเปนไปตามกฎหมายเดิม คือมีโทษปรับสถานเดียวกับไดสิทธิที่จะไดรับการอนุญาต
ยอนหลังแตตองเสียคาปรับตามที่เจาทากําหนด จึงขอประชาสัมพันธผูเปนเจาของหรือครอบครองสิ่งลวงล้ําลําน้ําที่
ไมไดรับอนุญาตจากเจาทา หากมาแจงตอเจาทาภายในเวลาที่กําหนดคือ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะไดรับ
ประโยชนจากกฎหมายฉบับเดิม
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : พื้นที่ใดมีสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ขอความรวมมือ
หัวหนาสวนราชการ ประชาสัมพันธแจงเจาของรีบไปแจงตอเจาทาภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อดําเนินการให
ถูกตองตามกฎหมายตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ในภาพรวมไดรับการจัดสรร ๑๗,๘๒๒.๓๗ ลานบาท ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
มีการเบิกจาย ๙,๙๘๐.๙๔๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๖ (เปาหมายรอยละ ๔๔) รายจายลงทุน ไดรับการจัดสรร
ทั้งสิ้น ๙,๓๐๕.๒๘๕ ลานบาท เบิกจาย ๓,๒๘๔.๒๕๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๕.๒๙ (เปาหมายรอยละ ๓๓)
งบประมาณจังหวัด
ภาพรวมไดรับทั้งสิ้น ๔๐๕.๒๘๘ ลานบาท มีการเบิกจายไปแลว ๒๑.๙๘๖ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๕.๔๒ รายจายลงทุน ๓๕๗.๖๓๖ ลานบาท เบิกจาย ๙.๓๗๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒.๖๒
งบประมาณกลุมจังหวัด

๒๗
ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๓.๙๔ ลานบาท เบิกจาย
๑๕.๙๐๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔.๙๑ รายจายลงทุน ๒๕๙.๒๖๔ ลานบาท เบิกจาย ๒.๖๗๙ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๑.๐๓
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด ทั้ง ๒ รายการ การเบิกจายยังไมเปนไป
ตามเปาหมาย
การเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ๖,๖๖๓.๖๘ ลานบาท เบิกจาย ๓,๙๒๓.๔๓๕ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๕๘.๘๘
จากการประชุมคณะติดตามเรงรัดการเบิกจาย ไดรับทราบเหตุผลและอุปสรรคตาง ๆ
สวนราชการที่ยังเบิกจายไมถึงเปาหมายก็พยายามที่จะแกไขปญหา ไมวาจะเปนรูปแบบรายการ การเปลี่ยนแปลง
สถานที่ หรือเรื่องรองเรียน แตไดรับทราบวานาจะทําไดในชวงปลายป
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ: งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด
ยังไมเปนไปตามเปาหมาย จึงขอใหสวนราชการชวยเรงรัดเจาหนาที่ดําเนินการดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ สถานการณน้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
สถานการณอางเก็บน้ําชลประทานทั้ง ๒๗ แหงของจังหวัดนครราชสีมา
- อางเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ํานอยกวา ๓๐% มีจํานวน ๕ แหง ไดแก อางลําตะคอง
อางหวยบานยาง อางลําสําลาย อางหนองกก อางหวยตะครอ
- อางเก็บน้ําที่มปี ริมาณ ๓๐ – ๕๐% จํานวน ๘ แหง
- อางเก็บน้ําที่มปี ริมาณ ๕๐ – ๘๐% จํานวน ๗ แหง
- อางเก็บน้ําปริมาณ ๘๐ – ๑๐๐% จํานวน ๖ แหง
- อางเก็บน้ําที่มีน้ํามากกวา ๑๐๐% จํานวน ๑ แหง ไดแก อางลําเชียงสา
อางเก็บน้ําที่มีความจุ ๓๐% อางหวยตะครอ มีปริมาณน้ํา ๒๑% มีการวางแผนการสงน้ํา
เพาะปลูกฤดูแลง น้ําที่สงวนไวใชสําหรับการอุปโภค บริโภค ของอําเภอคง เปนหลัก วันนี้มีน้ําใชการได ๑,๐๐๐,๐๐๐
ลบ.ม. นับจากนี้ไปอีกประมาณ ๔ เดื อน มีความต องการใชน้ํ าเพียง ๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. จึงไมนาเป นหว งสําหรั บ
อางหวยตะครอ
อางเก็บน้ําหนองกก อําเภอพระทองคํา มีน้ําใชการ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ความตองการ
ใชน้ําอีก ๔ เดือนขางหนา ประมาณไมเกิน ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. และสามารถรับน้ําไดจากอางลําเชียงไกรตอนลาง จึงไมนาเปนหวง
อางเก็บน้ําลําตะคอง ณ วันนี้มีน้ํา ๒๒% ปริมาณ ๖๕ ลาน ลบ.ม. อีก ๑๐ ลาน ลบ.ม.
อยูบนอางเขายายเที่ยง ซึ่งจะมีการสูบไปสูบกลับ การรายงานสถานการณน้ําอางลําตะคองจึงผันผวน อางลําตะคอง
มีการงดการปลูกพืชนาปรัง แตจะมีการปลูกพืชน้ํานอยและสงวนน้ําไวใชเรื่องการประปาเปนหลัก ณ วันนี้มีการสงน้ํา
ไปชวยประปาตามหมูบานตาง ๆ วันละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ทําใหอางลําตะคองจะมีระดับน้ําลดลงทุกวัน
อางเก็บน้ําลําสําลาย อําเภอปกธงชัย ณ วันนี้มีน้ํา ๑๑% หรือประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐
ลบ.ม. อัตราการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ๔ เดือนขางหนาประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. อางเก็บน้ําลําสําลายสามารถ
รับน้ําจากอางลําพระเพลิงได
อางหวยบานยาง อําเภอเมืองนครราชสีมา ณ วันนี้มีน้ํา ๒๒% สงวนไวสําหรับการประปา
ไมมีการสงน้ําเพื่อการเกษตร
อางเก็บน้ําอื่น ๆ จะมีปริมาณน้ําคอนขางดี ซึ่งไมคอยนาเปนหวง เพราะที่ผานมามีการ
วางแผนงดการสงน้ําสําหรับพืชนาปรัง แตอาจจะมีสําหรับการปลูกพืชใชน้ํานอย

๒๘
ปริมาณน้ํา ณ วันนี้ ของปที่แลวกับปนี้
อางลําตะคอง มีน้ําทั้งหมด ๓๑% เทากับปที่แลว
อางลําพระเพลิง ปที่แลว ๔๕% ปนี้ ๔๓% ปที่แลวมีการเพาะปลูกนาปรัง ๓๐,๐๐๐ ไร
แตปนี้ไมมีการเพาะปลูกพืชนาปรัง
อางมูลบน ปที่แลว ๓๐% ปนี้ ๔๕%
อางลําแชะ ปที่แลว ๓๐๔% ปนี้ ๔๐%
ลําปลายมาศ ปที่แลว ๕๔% ปนี้ ๕๒%
โดยภาพรวมสถานการณปนี้ดีกวาปที่แลว ปนี้มีน้ํามากกวาปที่แลวประมาณ ๘๐ ลาน ลบ.ม.
สถานการณ ข องน้ํ า ในลํ า น้ํ า ค อ นข า งนิ่ ง เพราะยั ง ไม มี ฝ นมาเติ ม มี แ ต ก ารดึ ง ไปใช
อยางเดียว ประมาณ ๑ ใน ๓ ของปริมาณน้ําในลําน้ํา
เครื่องมือที่ทางชลประทานจะสามารถสนับสนุนหากพื้นที่ใดเกิดภัยแลงก็สามารถใหการ
สนับสนุนชวยเหลือได โดยมีเครื่องสูบน้ําของชลประทานทั้งหมด ๔๖ เครื่อง นําไปใชงานชวยภัยแลง ๑๗ เครื่อง ชํารุด
๓ เครื่อง คงเหลืออีก ๒๖ เครื่อง และรถบรรทุกน้ํา ๘ คัน
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : ตรงจุดไหนนาเปนหวงและวิกฤติมากกวาที่อื่น
และปที่แลวทายที่สุดเหลือน้ําในอางเทาไร
ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : จุดที่นาเปนหวงคืออางลําตะคอง ซึ่งจะตองบริหารเหมือนปที่แลว
ชวงไหนที่เราสามารถประหยัดน้ําก็จะชะลอเรื่องการระบายน้ําลง และปที่แลวมีน้ําเหลือประมาณ ๑๗ – ๑๘%
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผูแทน ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา :
สภาพอากาศวันนี้มีอิทธิพลของความกดอากาศสูงกําลัง
ปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง ๑ – ๓
องศาเซลเซียส กับมีฝนหรือฝนฟาคะนองในบางแหง สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง ๑ – ๓ องศา
เซลเซียส
คาดหมายลักษณะอากาศในเดือนมีนาคม อยูในชวงฤดูรอน หยอมความกดอากาศต่ํา
เนื่องจากความรอนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกลาวจะทําใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฟาหลัวใน
ตอนกลางวัน อากาศรอนอบอาว ในบางชวงอาจมีอากาศรอนจัด อุณหภูมิสูงสุด ๔๐-๔๒ องศาเซลเซียส สวนมากใน
ระยะครึ่งหลังของเดือน
ในเดือนนี้คาดวาจะมีปริมาณฝนอยูในเกณฑสูงกวาคาปกติเล็กนอย ปริมาณและการ
กระจายของฝนที่ตกในชวงนี้อาจไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
พื้นที่เคยแลงซ้ําซาก ประชาชนจึงควรมีการกักเก็บน้ําและวางแผนการใชน้ําใหไดประโยชนสูงสุด และในบางชว ง
อากาศจะแหงมาก อาจจะเอื้ออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาได จึงขอใหระมัดระวังการใชเชื้อเพลิงในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในระยะนี้ไวดวย
ขอควรระวัง ในบางชวงอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน จะทําใหเกิดพายุรอนขึ้นได ซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง พายุลมแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่
อาจกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือนและเรือกสวนไรนาได
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๙
๔.๒ ดานเศรษฐกิจ
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผูแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)) : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหบริษัท ปตท. มาดําเนินการวางระบบ
โครงข า ยท อ ส ง ก า ซธรรมชาติ จ ากระบบเดิ ม ที่ อ ยู ที่ อํ า เภอแก ง คอย จั ง หวั ด สระบุ รี มาในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง
นครราชสีมา ทางบริษัท ปตท. ไดแบงการดําเนินงานเปน ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ เริ่มจากเขตพื้นที่อําเภอแกงคอย สิ้นสุดที่
อําเภอสูงเนิน ระยะทาง ๑๑๒ กิโลเมตร ระยะที่ ๒ เชื่อมตอจากจุดระยะที่ ๑ มาสิ้นสุดเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา
ระยะทาง ๔๔ กิโลเมตร
ความกาวหนาโครงการระยะที่ ๑ ปจจุบันดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จายกาซเขาสู
ระบบเรียบรอย อยูระหวางการทดสอบระบบตาง ๆ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
หลังจากนั้นจะมีเจาหนาที่จากศูนยปฏิบัติการระบบทอเขามาดูแลบํารุงรักษาระบบทอในเขตนี้
ระยะที่ ๒ จะเชื่อมตอจากระยะที่ ๑ บริเวณพื้นที่อําเภอสูงเนิน สิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่
๑๓+๑๐๐ ของถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ระยะทาง ๔๔ กิโลเมตร
สถานะของโครงการปจจุบันอยูในชวงของการเตรียมการกอสราง ในชวงแรกจะเปนการ
วางทอในเขตของถนนทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ปจจุบันรอการดําเนินงานเนื่องจากปจจุบันในเขตทางหลวง ๒๙๐
อยูระหวางการปรับและเพิ่มพื้นผิวจราจร คาดวาจะดําเนินการไดหลังชวงสงกรานตเปนตนไป
ชวงถนน ๓๐๔ ถนน ๒๓๑๐ ถนน ๒๒๔ เนื่องจากปจจุบันมีการทําถนนวงแหวนรอบ
เมืองนครราชสีมา ทิศใตตอนที่ ๒ บริษัท ปตท. เล็งเห็นการลดผลกระทบ จึงไดดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ในพื้นที่พาดผ าน ไมวาจะเป นในแนวเขตสีเ หลือง แนวเขตเสน ประสีแดง ไดดํ าเนินการจั ดเวทีรั บฟงความคิด เห็ น
๒๕ เวที ครอบคลุมจํานวนหมูบานและชุมชนทั้งหมด ๓๔ หมูบาน มีผูเขารวม ๑,๐๒๓ คน มีผูตอบแบบสอบถาม
๙๙๖ คน ความเห็นผูเขารวมเห็นวา บริษัท ปตท. ควรจะทบทวนแนวการวางทอโดยเปลี่ยนแปลงจากบริเวณที่ใชถนน
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ๒๓๑๐ และ ๒๒๔ มาใชถนนที่กําลังจะดําเนินการตัดใหม เปนถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมา ทิศใต ตอนที่ ๒ ซึ่งบริษัท ปตท. จะไดดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
นําเสนอตอหนวยงานอนุญาตตอไป
ท อ ส ง ก า ซท า ยสุ ด อยู บ ริ เ วณที่ ดิ น ที่ ท าง ปตท. จั ด ซื้ อ ไว เ พื่ อ เป น สถานี ค วบคุ ม ก า ซ
ประมาณ กิโลเมตรที่ ๑๓+๑๐๐ จะสามารถเชื่อมตอทอเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีได
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : ปลายทอสงกาซทายสุดถึงจุดไหน ระหวางทาง
สามารถตอทอซอยเพื่อไปใชประโยชนไดหรือไม และปริมาณสงกาซที่สงมามีการคํานวณอยางไร
ผู แ ทน บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน)) : ปลายท อ ส ง ก า ซอยู บ ริ เ วณที่ ดิ น ที่ ท าง ปตท. จั ด ซื้ อ ไว เ พื่ อ เป น สถานี
ควบคุมกาซ ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๓+๑๐๐ และจะสามารถเชื่อมตอทอเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีได สําหรับ
ปริมาณสงกาซขึ้นอยูกับการคาดการณการใชกาซ มีการคํานวณไวเพียงพอสําหรับการตั้งโรงไฟฟาได โดยปจจุบัน
โรงไฟฟากัลฟ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี มีแผนจะใชกาซจากทอตรงนี้
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๐
๔.๓ ดานสังคม
๔.๓.๑ การจัดเตรียมพื้นที่ใหภาคราชการและภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
ปลูกฟนฟูสภาพปา”
ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล
กําหนดใหพื้นที่ประเทศไทย จะตองมีพื้นทีปาอยางนอยรอยละ ๔๐ ในส วนของจังหวัดนครราชสี มาขณะนี้ มีพื้นทีป า
ประมาณ ๑๔.๘๙ % ของพื้นที่จังหวัด คิดเปนประมาณ ๒ ลานไร ในสวนของจังหวัดนครราชสีมามีแผนการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในจังหวัด ซึ่งทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ไดกรุณาอนุมัติแผน ๑๐ ป ถึงป ๒๕๖๙ เราตั้งเปาหมายไววาจะ
เพิ่มพื้นที่ปาใหไดปละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร ขณะนี้พื้นที่ที่เราไดมีการทวงคืนผืนปามาแลวสามารถที่จะเขาไปฟนฟูได
จึ งขอเชิ ญชวนหน วยงานทุ กภาคส วนร วมโครงการปลู กฟนฟูสภาพป า โดยผู แทนสํ านั กจั ดการทรั พยากรป าไม ที่ ๘
จะไดนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นครราชสีมา :
การจัดเตรียมพื้นที่ให
ภาคราชการและภาคเอกชนมีสวนรวมในการปลูกฟนฟูสภาพปา ดวยสถานการณในปจจุบันในจังหวัดนครราชสีมายังมี
ภาวะเรื่องไฟปา หมอกควัน การที่จะมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือการปลูกฟนฟูปา
เพื่อใหสภาพปากลับคืนมา
พื้นที่ที่พรอมจะใหทางสวนราชการหรือภาคเอกชนเขาไปรวมปลูกปา มี ๒ แหง คือ พื้นที่
อําเภอครบุรี และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการเขารวมโครงการปลูกปา โดยหนวยงานอื่นหรือภาคเอกชน ในลักษณะโครงการเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอม (CSR)
๑) หนวยงานอื่นหรือภาคเอกชนแจงความประสงคจะสนับสนุนงบประมาณในการปลูกฟนฟูสภาพปา
๒) เจาหนาที่กรมปาไม/จังหวัดนครราชสีมา ประสานเรื่องพื้นที่ดําเนินการ พรอมแจงเงื่อนไขการบริจาค
๓) เจาหนาที่ของกรมปาไมเปนหัวหนาโครงการ
๔) มีรายงานการสํารวจเบื้องตน (แผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ พรอมคาพิกัด)
๕) ไดรับความเห็นชอบจากตนสังกัด และไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมปาไม
๖) โครงการตองเปนไปเพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษา ปาสงวนแหงชาติ อยางชัดเจน
เปนไปตามหลักวิชาการ
๗) หนวยงานอื่น/ภาคเอกชน สนใจในพื้นที่ ตองทําหนังสือแจงความประสงคที่จะมอบเงินใหแก
กรมปาไม/จังหวัดนครราชสีมา
๘) กรมปาไม/จังหวัดนครราชสีมา รับเงินบริจาค
๙) กรมปาไมอนุมัติโครงการ/ออกคําสั่งหัวหนาโครงการและแผนปฏิบัติงาน
๑๐) หนวยงานสามารถเชิญชวนพนักงานมารวมกันปลูกปาไดตามสมควร
๑๑) หนวยงานสามารถตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานไดเปนระยะ
๑๒) จัดทําผลการปฏิบัติงานแกกรมปาไม
ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแล
รักษา หรือบํารุงรักษาปาสงวนแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไม
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได
งบประมาณใชจา ยในการปลูกและบํารุงปา (แบบที่ ๑) ปลูกปาปที่ ๑ งบประมาณ ๓,๙๐๐ บาท/ไร
ปที่ ๒ งบประมาณ ๑,๐๒๐ บาท /ไร ปที่ ๓ งบประมาณ ๑,๐๒๐ บาท/ไร รวม ๕,๙๔๐ บาท/ไร ปที่ ๔ – ๑๐ กรมปาไม
จะเสนอของบประมาณบํารุงปา

๓๑
งบประมาณใชจายในการปลูกและบํารุงปา (แบบที่ ๒) ระยะบํารุง ๑๐ ป งบประมาณ ๑๐,๙๖๐ บาท/ไร
มีการตั้งเปาหมายการปลูกไวประมาณ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ไร จึงขอเชิญชวนสวนราชการ องคกร
ภาคเอกชน ที่มีกิจกรรม/โครงการ ปลูกตนไม บํารุงรักษาหรือดูแลอนุรักษทรัพยากรปาไมรวมกับจังหวัดนครราชสีมา
สามารถติดตอไดที่ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นครราชสีมา โดยเงินที่บริจาคจะไดรับใบเสร็จจากกรมปาไม และ
สามารถนําไปลดหยอนภาษีได
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : เปนโครงการรวมกันปลูกปาโดยการบริจาคเงิน
เปนการปลูกปาที่ไดผลเพราะมีการดูแลอยางตอเนื่อง จึงขอเชิญชวนหนวยงานที่ประสงคจะชวยกันอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถติดตอสอบถามไดที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ สรุปสถานการณการคามนุษยดานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา : เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา รายงาน
สถานการณการคามนุษยอยางเปนทางการ โดยปรับยกระดับไทยใหอยูใน Tier ๒ Watch List จาก Tier ๓ ซึ่งรายงาน
ระบุวา แมไทยจะยังแกปญหาไมไดตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา แตไดมีความพยายามอยางมีนัยสําคัญจึงไดรับการ
ปรับอันดับขึ้น โดยรัฐบาลมีการแกกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มการดําเนินคดี การปราบปรามการคามนุษยทุกประเภท
และปญหาที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานตางดาว แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ รวมทั้งปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ในอุตสาหกรรมประมงทะเลของไทยที่สหภาพยุโรปยังคงจับตามอง ซึ่งเปนประเด็นที่ทําใหเกิดการกีดกันทางการคา
จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
สถานการณการคามนุษยดานแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา
ปจจุบันพบวาจังหวัดนครราชสีมามีสถานประกอบกิจการแรงงานตางดาวเขามาทํางาน
มากขึ้น โดยขอมูลสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มีนายจาง ๓,๒๕๖ ราย แรงงานตางดาว ๒๐,๕๒๗ คน
แบงออกเปนสัญชาติเมียนมา ๖,๔๙๖ คน ลาว ๑,๙๙๔ คน กัมพูชา ๑๒,๐๓๗ คน
และจากข อ มูล ของสํ านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ มครองแรงงานจั ง หวั ด นครราชสี มา มี
สถานกประกอบกิจการที่แจงขึ้นทะเบียนการใชแรงงานเด็ก จํานวน ๑๗ แหง ลูกจางเด็ก ๑๗ คน จากสถานการณ
ดังกลาวอาจจะกอใหเกิดการใชแรงงานบังคับ การใชแรงงานเด็กผิดกฎหมาย ตลอดจนอาจเกิดกรณีพิพาทหรือขอ
ขัดแยง ซึ่งอาจจนําไปสูการนัดหยุดงานและเกิดความเสียหายหรือความเดือดรอนแกบุคคลภายนอกได เพื่อเปนการ
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน โดยกําหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติงานสําหรับสถานประกอบ
กิจการที่มีการใชแรงงานเด็กและตางดาวในการดําเนินงานดานคุมครองสิทธิแรงงาน การกํากับดูแลใหนายจางปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การเขาตรวจแรงงานกลุมเสี่ยง การตรวจบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กลไกศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
กองบั ง คั บ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด นครราชสี ม า และสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา ซึ่งไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ประจําป ๒๕๖๐
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนากลไกลเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทํางาน จํานวน
๒ กิจกรรม ไดแก จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
ระดับจังหวัด เปาหมาย ๑๑ ครั้ง ผล ๓ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒๗ และการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษย
ดานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําป ๒๕๖๐ เปาหมาย ๑ แผน ผล ๑ แผน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๓๒
ยุทธศาสตรที่ ๒ การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ จํานวน ๗ กิจกรรม ผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก ๑) การประชาสัมพันธ การจัดทําเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ เพื่อเผยแพรทางสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับ
วิธีการสมัครงาน และวิธีการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกตอง ๒) การจัดกิจกรรมและฝกอบรมฝมือแรงงาน
ทดสอบมาตรฐานฝ มือ แรงงาน หลั ก สู ต รอบรมภาษาต า งประเทศให สํ า หรั บ คนขึ้น ทะเบี ย นและสมั ค รไปทํ างาน
ตางประเทศกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และจัดฝกอบรมฝแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแกผู
ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แจงขอรับการทดสอบ
เปาหมาย ๑๐๐ คน ผล ๖๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๓
ยุทธศาสตรที่ ๓ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก
ประสานกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกําหนดกิจการ
กลุมเสี่ยงในพื้นที่และจัดทําแผนตรวจแรงงานกลุมเสี่ยง เปาหมาย ๑ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง
ดําเนินการตรวจแรงงานกลุมเสี่ยงตามแผนตรวจบูรณาการที่กําหนดรวมกัน เปาหมาย
๒๐ แหง ผล ๘ แหง คิดเปนรอยละ ๔๐
พนักงานตรวจแรงงานออกตรวจสถานประกอบการกลุมเสี่ยงการคามนุษยดานแรงงาน
ประเภทกิจการไรออย ฟารมเลี้ยงสัตว กอสราง เปาหมาย ๑๕/๕๐ แหง/คน ผล ๖/๕๗๑ แหง/คน
ประสานชุ ด ตรวจตามคํ า สั่ ง คสช. ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ตรวจสอบนายจ า งและสถาน
ประกอบการกลุมเสี่ยงการคามนุษย เปาหมาย ๔๘ ครั้ง ผล ๑๖ ครั้ง
ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีนายจางและแรงงานตางดาวที่กระทําผิด
พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ เปาหมาย ๓๐๐/๒,๔๐๐ แหง/คน ผล ๑๗/๑๐๙ แหง/คน
ดําเนินคดีนายจางและแรงงานตางดาว เปาหมาย ๔๒/๒๗๐ แหง/คน ผล ๒/๒๕ แหง/คน
ออกตรวจแรงงานตางดาวแยงอาชีพคนไทยและไมมีใบอนุญาตทํางาน ตั้งแตเดือนตุลาคม
๒๕๕๙ – กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนสัญชาติอินเดีย บังคลาเทศ และอื่น ๆ รวม ๒๗ คน สงดําเนินคดี ๒๗ คน
ออกตรวจแรงงานต างด าวแย งอาชี พคนไทย และไมมี ใบอนุ ญาตทํ างาน ตั้ งแต เ ดื อ น
ตุลาคม ๒๕๕๙
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุมเสี่ยงเขาสูกระบวนการ
มนุษย ไดแก การประชาสัมพันธแผนพับเพื่อใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายฯ การจัดอบรมใหความรูแกนายจาง ลูกจาง
แรงงานตางดาว และสถานประกอบการ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมูล ไดแก การประชุมอาสาสมัคร
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙
ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา : พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเปนการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติเดิม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีเอกภาพมากขึ้น เพื่อใหมีบทลงโทษผูกระทําความผิด
สูงขึ้น และเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคเนื้อสัตว จึงไดมีการปรับปรุง ยกเลิก กฎหมายฉบับดังกลาว โดยมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทลงโทษ
ที่สูงขึ้น เชน กรณีตั้งโรงฆาสัตวที่ไมไดรับอนุญาตจะถูกระวางโทษ จําคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

๓๓
ผู บ ริ โ ภคได บ ริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว ที่ สุ ข อนามั ย ซึ่ ง ที่ ผ า นมาทางสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา ไดเขาไปตรวจสอบและจับกุมผูกระทําความผิดในการตั้งโรงฆาสัตวที่ไมไดรับอนุญาตในพื้นที่หลายอําเภอ
เชน อําเภอครบุรี อําเภอคง อําเภอโนนสูง โดยที่ผานมาศาลสั่งใหจําคุกผูกระทําความผิด สวนใหญรอลงอาญา และมี
โทษทั้งจําทั้งปรับ จึงขอเรียนใหนายอําเภอทุกแหงทราบ และประชาสัมพันธใหผูประกอบการในพื้นที่ไดรับทราบและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
ทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา มีบัญชาใหทองถิ่นทุกแหงจัดทําตูจําหนายเนื้อสัตว
เนื่องจากปจจุบันการจําหนายเนื้อสัตวในตลาดจะวางบนโตะ มีแมลงวันรบกวน ดูแลวไมนาบริโภค ไมถูกสุขลักษณะ
จึงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการออกแบบตูสําหรับวางจําหนายเนื้อสัตว ในราคาประหยัด โดย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดออกแบบแลวในราคา ๑๐,๐๐๐ กวาบาท ขณะนี้อยูระหวางนําเรียนทานผูวาราชการ
จังหวั ด นครราชสีมา ลงนามหนั งสื อถึงนายอําเภอและองคกรปกครองส ว นทองถิ่น ทุกแห ง เพื่อประชาสัมพันธ ให
ผูจําหนายเนื้อสัตวไดนําตูไ ปใชสําหรับวางจําหนายเนื้อสัตวใหถูกสุขลักษณะ
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : ทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา มีความ
เปนหวงเรื่องสุขอนามัยที่ถูกตอง จุดจําหนายเนื้อสัตวในตลาดมีแมลงวันหัวเขียวบินตอมเต็มไปหมด ทานผูวาราชการ
จังหวัดฯ จึงมีนโยบายใหมกี ารจําหนายเนื้อสัตวอยางถูกสุขอนามัย ทานจึงใหปศุสัตวไปคิดลักษณะการดําเนินการที่จะ
ชวยใหการจําหนายเนื้อสัตวปลอดภัยถูกสุขอนามัย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจึงออกแบบตูเพื่อวางจําหนายเนื้อสัตว
ที่มีความปลอดภัยสูง ไปสูมือผูบริโภคอยางปลอดภัย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ การประมูลเบอรสวยรายไดสงรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต ๗ (นครราชสีมา) : สํานักงาน กสทช. เขต ๗ (นครราชสีมา) จะดําเนินการประมูล
เลขหมายโทรศัพท สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่เปนเลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันเสารที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๐ เริ่มประมูลตั้งแตเวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนน
พหลโยธิน สามเสนใน กรุงเทพมหานคร รายไดนําสงเปนรายไดแผนดินทั้งหมด ซึ่งปที่แลวมีการประมูล ๙ เลขหมายสวย
ไดเงินประมูล ๕๗ ลานกวาบาท
เลขหมายสวยในครั้งนี้ มีทั้งหมด ๑๕๐ เลขหมาย ประกอบดวย “๗ ตัวเหมือน” จํานวน
๕๐ เบอร เริ่มตนประมูลที่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท “๖ ตัวเหมือน” จํานวน ๑๕๐ เบอร ราคาประมูลเริ่มตนที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
สํานักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญผูสนใจรวมประมูลเลขหมายสวย และเพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวก สํานักงานฯ ไดเปดใหลงทะเบียนประมูลไดตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กอนการประมูล
หรือจะไปลงทะเบียนในวันประมูลก็ได รายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มและเบอร ที่ จ ะประมู ล แต ล ะวั น หลั กเกณฑ ก ารประมู ล
สามารถดูไดที่เว็บไซต http://auction.nbtc.go.th
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวนโหลดจากเว็บไซต www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี

๓๔
๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการผังเมือง
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๕ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ หมู ๑๒ บานหวยนอย ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ หมู ๑ บานโนนเพ็ด ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง
- สรุปผลงานลดเค็ม ลดหวาน ลดลานกิโล หลานยาโม ทําความดี ถวายพอของแผนดิน
- สรุปสถานการณระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : โครงการลดเค็ม ลดหวาน ลดลานกิโล หลานยาโม ทําความดี ถวายพอ
ของแผนดิน ตองขอขอบคุณหัวหนาหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เขารวมโครงการฯ โดยโครงการไดดําเนินการมา
ตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงปจจุบัน ขณะนี้มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งหมด ๕๐๐,๐๐๐ กวาคน น้ําหนักเริ่มตน
อยูที่ ๓๐,๕๘๕,๑๕๕ กิโลกรัม น้ําหนักรวม ๓๐,๓๗๕,๐๐๐ กวากิโลกรัม ลดไดประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ กิโลกรัม เราตั้งไว
๑ ลานกิโลกรัม การลดน้ําหนักจะเปนผลดีตอสุขภาพของตนเอง พยายามจํากัดอาหารจําพวกแปง ขาว ใหเหลือ ๖-๗
ทัพพี/ วั น โดยไมแนะนํ าให อดอาหาร พยายามรับ ประทานปลาเป น หลั ก ทานผั กเป น ยา ทานผั กผลไมให มากขึ้น
แตละองคกรจะมีการออกกําลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ก็จะทําใหการลดน้ําหนักมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่สําคัญคือตองการสรางความตระหนักลดการบริ โภคอาหารที่มีรสเค็ม รสหวาน เพื่อลดโรคเรื้ อรังลง จึ งอยากให
ผูบริหารหนวยงานชวยกระตุนและเปนกําลังใจใหบคุ ลากรในสังกัดในการเขารวมโครงการ
ที่ประชุม : รับทราบ
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จากการประชุมนายอําเภอเมื่อเชา นายอําเภอเรียนถามถึงนักวิชาการวัฒนธรรม
ที่จะลงพื้นที่อําเภอ จึงขอนําเรียนวากระทรวงวัฒนธรรม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ไดสั่งการในที่ประชุมผูบริหารระดับสูงวา ขอไมใหจัดสงนักวิชาการลงประจําอําเภอ เนื่องจากชวงนี้มีการ
ปรั บ โครงสร างของกระทรวงวั ฒ นธรรมและมี เ นื้ องานตามภารกิ จ ของกระทรวงจํ า นวนมาก โดยเฉพาะจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ๓๒ อํา เภอ บุ คลากรไมเ พีย งพอ ป จ จุ บั น ที่มี ล งพื้ น ที่ ๒๓ คน ทางกระทรวงวั ฒ นธรรมให นั่ ง อยู ไ ป
พลางกอนจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
จึงขอเรียนนายอําเภอวา ในการประสานงานวัฒนธรรม ภารกิจในนามของกระทรวง
วัฒนธรรมในพื้นที่ จะมีเครือขายที่สําคัญคือ สภาวัฒนธรรม ซึ่งเปนภาคประชาชนที่มีความเขมแข็ง มีทั้งระดับตําบล
และอําเภอ ซึ่งจะนําเรียนผานทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ใหมีหนังสือถึงนายอําเภอ เพื่อแจงเครือขายสภา
วั ฒ นธรรมตํ าบล ซึ่ งสามารถที่จ ะประสานงานได หรื อหากมีอะไรที่จ ะให ท างสํ านั กงานวั ฒ นธรรมร ว มมือในการ
ปฏิบัติงาน ก็สามารถติดตอไดโดยตรงถึงวัฒนธรรมจังหวัด ยินดีที่จะสงนักวิชาการวัฒนธรรม ลงไปรวมในภารกิจเปน
กรณี ๆ ไป

๓๕
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : การจัดงานของอําเภอและจังหวัด ลวนเกี่ยวของ
กับสํานักงานวัฒนธรรมและสํานักงานพระพุทธศาสนา ทั้งสิ้น การประสานงานที่ใกลชิดและการวางระบบงานเปนเรื่อง
ที่สําคัญมาก ตองใหทางสภาวัฒนธรรมไดรับทราบขอมูลที่นายอําเภอจะประสานงานดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา :
ขอเชิญหัวหนาสวนราชการรวมเปนเจาภาพ
ทอดผาปาสามัคคีมหากุศลเพื่อสรางศาลาการเปรียญ วัดสัมปตตะวนาราม ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : ปนี้เปนปแรกที่กรมสรรพากรจะมีการคืนเงินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยระบบ
พรอมเพย จึงจะขอใหทุกทานที่ไดรับเงินคืนภาษี สมัครพรอมเพย โดยใชเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ลงทะเบียน
กับธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวเทานั้น โดยไมตองกลัวขอมูลจะรั่วไหล เพราะกรมสรรพากรหรือหนวยงานใด
จะไมสามารถลวงรูขอมูลธนาคารของผูฝากเงินได เพราะมีกฎหมายควบคุมหามธนาคารเปดเผย และธนาคารชาติก็จะ
มีการตรวจสอบอยูเสมอ เงินภาษีจะเขาบัญชีธนาคารของทานโดยไมตองรอเช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากร
ที่ประชุม : รับทราบ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับจังหวัด
นครราชสีมา จัดการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘ “โคราชเกมส” ระหวางวันที่ ๑ – ๖ มีนาคม
๒๕๖๐ ในการแขงขันจะมีนักกีฬาผูพิการทั่วประเทศ จํานวน ๘๓ แหง มีนักกีฬาประมาณ ๒,๒๒๑ คน และเจาหนาที่
๗๒๗ คน เขารวมการแขงขัน ซึ่งจะมีการแขงขันกีฬาจํานวน ๑๐ ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑา โกบอล เซปกตระกรอ
เทเบิลเทนนิส บอคเซีย วอลเลยบอลชายหาด เปตอง แบดมินตัน ฟุตซอล และวายน้ํา ซึ่งจะกระทําพิธีเปดในวันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยฝายเลขานุการไดเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ เขารวมพิธีเปดการแขงขัน
สิ่งที่ฝายเลขานุการจะขอความอนุเคราะห โดยขอความรวมมือผูที่มีจิตศรัทธาในการรวม
ทําบุญกับผูพิการระหวางการแขงขัน ในการจัดทําอาหารประกอบเลี้ยงใหกับนักกีฬา ณ บริเวณอาคารสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจาหนาที่ประมาณ ๒,๐๐๐ คน หากทานใดที่มีความประสงคและมีจิตศรัทธาใน
การจัดทําอาหารประกอบเลี้ยงใหกับนักกีฬา สามารถแจงความประสงคไดที่ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา โทรศัพท ๐-๔๔๒๕-๒๔๔๔ ,๐๘๑-๗๓๙-๗๑๖๑ และที่โรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล เบอรโทรศัพท
๐-๔๔๒๑-๔๙๘๔
ที่ประชุม : รับทราบ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา : ประชาสัมพันธการประมูลแผนปายทะเบียนรถสวย หมวด ข ต “ขุมทรัพย
เศรษฐกิจ มั่งมีตลอดกาล” โดยจะเป ดประมูล ในวัน ที่ ๑๑ – ๑๒ มีน าคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุ สิต ปริ๊ นเซส จึ งขอ
เชิ ญชวนหั ว หน าสว นราชการและผู เ ขาร ว มประชุมที่มีความประสงคจ ะเขาร ว มการประมูล และขอความร ว มมือ
ประชาสัมพันธบุคลากรในสังกัดตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนไดที่ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ผูตรวจสํานักนายกรัฐมนตรี ไดขอบคุณสวนราชการทุกหนวย โดยเฉพาะ
อําเภอ ตํ ารวจ ที่ได บัน ทึกขอมูลกลองโทรทัศนว งจรป ด CCTV ในระบบผ านเว็ บไซต ตามที่รองนายกรั ฐมนตรี
(นายประวิตร วงศสุวรรณ) ไดใหนโยบายมา โดยจังหวัดนครราชสีมามียอดบันทึกขอมูล CCTV จํานวน ๑๐,๒๐๐ จุด
และทานรองนายกรัฐมนตรี ไดขอบคุณจังหวัดนครราชสีมาที่ลงขอมูลไดจํานวนมาก ขณะนี้ก็ยังมีการทยอยลงขอมูล
เรื่อย ๆ สวนราชการใดที่ยังไมไดดําเนินการก็ขอความรวมมือในการสํารวจขอมูล CCTV ในความรับผิดชอบ และ
บันทึกขอมูลลงในระบบ เพราะเปนเรื่องสําคัญ ขอมูลจะแสดงอยูในระบบ และทานรองนายกรัฐมนตรีไดติดตามขอมูล
ตลอด

๓๖
ที่ประชุม : รับทราบ
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : โครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัด ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๐ ทานผูวาราชการจังหวัดฯ มีขอสังเกตที่ผานมาวาหัวหนาสวนราชการไปรวมโครงการนอย จึงขอความรวมมือ
ใหหัวหนาสวนราชการนําบุคลากรไปรวมโครงการ โดยเริ่มตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดศีรษะละเลิง ตําบลบานใหม
อําเภอเมืองนครราชสีมา โดยจัดเตรียมอาหารสด เพือ่ ถวายภัตตาหารเชาและตักบาตรที่วัด
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : ขอเชิญไปรวมทําบุญโครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัด
และยังสามารถกรอกขอมูลลงในกิจกรรมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ไดดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
ผูอํานวยการทาอากาศยานนครราชสีมา : ตามที่ไดมอบหมายใหติดตามขอมูลเรื่อง BAC Academy โคราช
(บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร) โดยบริษัท BAC ไดขอใชพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในการกอตั้งโรงเรียนการบิน ซึ่ง
เปนโรงเรียนแหงแรกของประเทศไทย ไดรับใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการบินพลเรือน หลักสูตรที่
เปดทําการสอน คือ หลักสูตรนักบินสวนบุคคล นักบินพาณิชยตรี หลักสูตรการบินดวยเครื่องประกอบการบิน หลักสูตร
การบินดวยเครื่องบิน ๒ เครื่องยนต หลักสูตรครูการบิน และหลักสูตรอื่น ๆ เชน ครูการบิน ปจจุบัน BAC มีอัตราการ
ผลิตประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน/ป บริษัทฯ แจงวามีความมุงมั่นและพรอมที่จะผลิตนักบินพาณิชยเขาสูอุตสาหกรรม
การบินอยางเต็มที่ เปนการรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหสายการบินตาง ๆ ตองสั่งซื้อ
เครื่องบินและเพิ่มเที่ยวบินในการใหบริการ สงผลใหความตองการนักบินสูงมากขึ้น โดยเฉพาะจากการที่สํานักขาว
CNN มีรายงานวาใน ๒๐ ปขางหนาจะตองมีนักบินเพิ่มประมาณ ๖๑๗,๐๐๐ คน โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟก ตองมี
ความตองการนักบิน ๒๔๘,๐๐๐ คน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการฝกนักบิน โครงการ BAC Academy จังหวัด
นครราชสีมา จึงเริ่มขึ้นที่บริเวณพื้นที่ ๑๓ ไร บริเวณหมูบานหนองเต็ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งขณะนี้ไดเริ่มทําการกอสรางและตอกเสาเข็มแลว ระยะหางจากทาอากาศยานนครราชสีมาประมาณ ๕ กิโลเมตร
BAC ตัดสินใจที่จะลงทุนในพื้นที่ทาอากาศยานนครราชสีมาดวย โดยการสรางพื้นที่จอดเครื่องบินขนาด ๔๐ ลํา และ
โรงซอมเครื่องบินขนาด ๘ ลํา ซึ่งมองเห็นวาทาอากาศยานนครราชสีมามีศักยภาพเพียงพอ มีพื้นที่มากถึง ๔,๖๒๕ ไร
มีทางวิ่ง ๒,๑๐๐ เมตร กวาง ๔๕ เมตร ลาสุด BAC ไดมีการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเปน ๖๐ ลํา ซึ่งปจจุบันมีอยู ๓๗ ลํา
ทางบริษัทฯ แจงวา เนื่องจากโครงการดังกลาวนาจะมีผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาเปนอยางดี
โดยเฉพาะการมุงเนน การสรางรายไดใหแกคนในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมพัฒนาฝมือชางอากาศยาน โดยความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาในจังหวัด สงนักศึกษาเขาเปนชางซอมบํารุง ซึ่งตองการประมาณ ๑๕๐ คน
ตอป เพื่อรองรับการซอมบํารุงเครื่องบิน จํานวน ๔๐-๖๐ ลํา นอกจากนี้ศิษยการบินและครูการบินจํานวน ๓๐๐ คน
จะใชชีวิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะตองมีการจับจายใชสอย จึงเปนการสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ ยิ่งกวานั้น
ในอนาคตจะเปนการเพิ่มดุลการคาใหประเทศไทยไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจาก BAC จะขยายตลาดนักบินตางชาติตอไป
ขณะนี้กําลังดําเนินการเจรจากับนักบิน
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : สนามบินเฉลิมพระเกียรติจะเปนสนามบินที่
เหมาะสมที่สุด แห งหนึ่ งเพราะอยู ใกล ดอนเมือง ต อไปอาจไมจอดเครื่องบิ นไวที่ด อนเมืองที่เ ดีย ว อาจจะมาจอดที่
สนามบินเฉลิมพระเกียรติดวย เพราะเมื่อจอดที่จุดนี้แลวก็จะไมใชจุดผลิตนักบินอยางเดียว แตจะเปนจุดผลิตชางเครื่อง
ผลิตผูวางแผนการบิน ในการที่มาเปด Academy ดานการบินที่โคราช จีงบอกใหเขาใหโควตากับลูกหลานชาวโคราช
ดวย ตองใหเขาพิจารณาตั้งแตแรกเลย เพราะเปนเรื่องที่นาสนใจมาก ปริญญาตรีสาขาใดก็ได มาตออีก ๑ ป เมื่อมีการ
ฝกออกมาแลว ในปแรกที่จบ เงินเดือน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ยังไมรวมคาการบินหรืออื่น ๆ ถาไปฝกตออีก ๒ – ๓ ป
ขับเครื่องบินใหญ เงินเดือนก็เพิ่มขึ้นอีก หากไปตะวันออกกลางหรือไปบินใหกับประเทศร่ํารวยเงินเดือนก็ประมาณ
๘๐๐,๐๐๐- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นนาสนใจมากสําหรับลูกหลานชาวโคราช ตอไปคือ Acamedy
การบินหากเปดมาแลวจะใหญเปนอันดับสองของโลกรองจากอเมริกา หากฝกเพิ่มขึ้นก็จะเปนอันดับ ๑ ได ตอนนี้ถา
คนโคราชสมัคร ณ วันนี้จะไดหมายเลขที่หนึ่งพันกวา เพราะจีนแจงชื่อมาแลว ๕๐๐ คน อินเดีย ๕๐๐ คน ขอใหคน
โคราชเขาไปอยูในรุนแรก ๆ กอน การฝกคาเลาเรียน ๑ ป ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหลูกหลานพี่นองชาวโคราชมี
ความกาวหนาตอไปในอนาคต

๓๗
ผูอํา นวยการทาอากาศยานนครราชสีมา :
ทางสถาบั นฯ มีโ ควคาเปน ทุน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีตั้งไว แล ว
นักบินในกลุมแรก ๆ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ใหมีทางเลือก โดยจะเลือกทุนตนเองหรือจะเปนทุนของบริษัทฯ หากจบจาก
ทุนบริษัทฯ ก็ไปทํางานกับบริษัทฯ ไดเลย โดยมีขอแมคือตองไปใชทุนใหบริษัทฯ ในสวนของประเทศไทย นักบิ น
เงินเดื อนเริ่มต นที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/เดื อน ถามีประสบการณ ๒ – ๓ ป ตะวั นออกกลางประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ –
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องทุนในระยะนี้ไมนาจะมีปญหา แตก็มีบางที่เรียนทุนสวนตัว ไมถึง ๕% ในแตละรุน ปจจุบันทาง
ทาอากาศยานนครราชสีมาใหบริการในการฝกบินของทางสถาบันฯ อยูแลว ขอนําเรียนวา เปนโอกาสอันดีที่สถาบัน
ดานการบินไดมาเปดหลักสูตรการสอนนักบินของประเทศไทยที่โคราช หวังวาโอกาสนี้จะเปนโอกาสของลูกหลาน
ชาวโคราช ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครไดทที่ าอากาศยานนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
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