รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
๒ นายมุรธาธีร์
๔ นายศักดิ์ฤทธิ์
๕ นายปัญญา
๖ นายอัสนีย์
๗ นายณรงค์ชัย
๘ นางสุนีย์
๙ นายวิทยา
๑๐ นายสุเทพ

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
สลักคํา
วงศ์ศรีแก้ว
เชาว์วาทิน
หอมศรีประเสริฐ
บุตรเนียร
เรืองฤทธิ์
รื่นถวิล

๑๑ นายวิสูตร

หวังกลุ่มกลาง

๑๒ นางสาวบุษราภรณ์

แก้วยงกฎ

๑๓ นายประภวัต

ธรรมจันทึก

๑๔ นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา
แทนผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
รก.ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๕ นายนฤชา
๑๖ นายสุรพันธ์
๑๗ นายยงยุทธ
๑๘ นายอํานวยศิลป์
๑๙ นายชูศักดิ์
๒๐ นายพิรัช
๒๑ นายประพัทธพงศ์
๒๒ นายวิสูตร
๒๓ นายไพฑูรย์
๒๔ นายธงชัย
๒๕ นายสุพจน์

โฆษาศิวิไลซ์
ศิลปสุวรรณ
ป้อมเอี่ยม
มานะงาน
ชุนเกาะ
แจ้งนคร
พราหมณี
ชัชวาลวงศ์
มหาชื่นใจ
โอฬารพัฒนะชัย
แสนมี

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอปากช่อง
นายอําเภอสีคิ้ว
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
แทน นายอําเภอโนนสูง
นายอําเภอบัวใหญ่
นายอําเภอปักธงชัย
นายอําเภอด่านขุนทด
นายอําเภอโนนไทย
นายอําเภอครบุรี

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

นายสมพงษ์
นายธีรพล
นายพัลลภ
นายไพรัตน์
นายอํานวย
นายจิรากร
นายศักรินทร์
นายชนะ
นายเลิศพันธุ์
นายนพดล
นายธีระพันธ์
นายวิจิตร
นายอภิชาติ
นายเดชฤทธิ์
นายไพศาล
นายสมชาย
นายพีระ
นายจารุวัฒน์
นายปารเมศ

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕ นายพศุตม์

หอมสนิท
สกุลรักษ์
สิงห์ทอง
วิทยาอนุมาส
ปองนาน
พงษ์ประสิทธิ์
เสมหิรัญ
ธรณีทอง
สินบรรเลงเสนาะ
มามาก
นาควิโรจน์
กิจวิรัตน์
ธนะชัย
ถิตย์ฉาย
ผลฟัก
ปัญโญธีรกุล
พิมพ์ประสาร
วงศ์จอม
แสงสว่าง
แวววุฒินันท์

๔๖
๔๗

นางอําไพ
นายอานนท์

ศุกระชาต
จิตตกูล

๔๘

นางบุญศรี

ทองดี

๔๙

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

นายอําเภอจักราช
นายอําเภอห้วยแถลง
นายอําเภอคง
นายอําเภอชุมพวง
นายอําเภอประทาย
แทน นายอําเภอขามสะแกแสง
นายอําเภอเสิงสาง
นายอําเภอขามทะเลสอ
นายอําเภอหนองบุญมาก
นายอําเภอแก้งสนามนาง
นายอําเภอโนนแดง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายอําเภอวังน้ําเขียว
นายอําเภอเทพารักษ์
นายอําเภอเมืองยาง
นายอําเภอลําทะเมนชัย
นายอําเภอพระทองคํา
นายอําเภอสีดา
นายอําเภอบัวลาย
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่
อัยการจังหวัดพิมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักอัยการภาค ๖ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักอัยการภาค ๗ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๓
๕๐

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

๕๑

นางสาวกัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

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

ตั้งธรรม
ไม้เรียง
สมัครธรรม
ศรีแย้ม
วิเชียรเชื้อ
วัชรินทร์

๕๘

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายภูวนารถ
นายอาณัติ
นางพนมพร
นายศิวัช

แก้วประเสริฐ
สีหวัฒนะ
คล้ายสงคราม
วันภักดี

๖๓
๖๔

นางตะติมา
นางเสาวนีย์

นุ้ยฉิม
แอขุนทด

๖๕
๖๖

นายพิเชียรพัฒน
นางมันตา

อินทรพานิช
สังฆรักษ์

๖๗ นายณรงค์ฤทธิ์
สุขโข
ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๘ พล.ต.ต. วัชรินทร์
บุญคง
๖๙ พ.ต.ท.หญิงอุทิศ
โชติเจริญนาน
๗๐ ร.ต.ท. ภานุมาศ
ดวงสูงเนิน
๗๑ พ.ต.อ. ปฏิยุทธ
สิงห์สมโรจน์
๗๒ พ.ต.อ. ไพจิตร
คําขนา
๗๒ พ.ต.ท. คเชนท์
เสตะปุตตะ
๗๓ พ.ต.อ. พงษ์พันธ์
บรรจงจิตร
๗๔ พ.ต.อ. ทรงวุฒิ
ไสยบุญ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมาสาขาบัวใหญ่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาพิมาย
ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา
แทน ผกก.ฝสส.๔ สส
ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา
แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่
ผกก.สภ.ปักธงชัย
ผกก.สภ.ปากช่อง
ผกก.สภ.สีคิ้ว

๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

พ.ต.ท. วิสาขะ
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์
พ.ต.ท. ถนัดบุญ
พ.ต.อ. จุมพลภัทร์
พ.ต.อ. ปริญญา
พ.ต.อ. พฤทธิ์
พ.ต.ท. ศักย์ศรณ์
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.อ. ราเชน
พ.ต.อ. อนันต์
พ.ต.อ. เสกสรร
พ.ต.อ. นพดล
พ.ต.ท. ช่วงโชติ
พ.ต.ท. มนัส
พ.ต.ท. ฐิตินันท์
พ.ต.อ. ณัฐพงษ์
พ.ต.ท. ศิลป
พ.ต.อ. สมชาย
พ.ต.อ. มีชัย
พ.ต.อ. ไพบูลย์
พ.ต.ท. สงกรานต์
พ.ต.ท. เทวัญ
พ.ต.ท. นิพนธ์
ร.ต.ท. ชัยณรงค์

๙๙ พ.ต.ท. วิศณุ
๑๐๐ ร.ต.ท. ภานุมาศ
๑๐๑ ร.ต.ท. สมพงษ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๒ นายประชา
๑๐๓ นายสมชัย
๑๐๔ นายสมบัติ

เพ็ชรเกษม
พรหมหมื่นไวย
สุวรรณรัตน์
ปัญญาพูนตระกูล
พรเดชาพิพัฒ
บุญปก
วรรณสุข
คงศักดิ์ตระกูล
ไผ่เกาะ
พิมพ์เจริญ
บุญยรัชนิกร
ทูลทวีศีลศักดิ์
ขอพรกลาง
ชมเชย
วรรณสาร
เชื้อเดช
ไกยราช
คมพยัคฆ์
กําเนิดพรม
วาสนาม
ปัญญานาค
แทงเป้า
ศิริอนันต์
บุญมาก
กรใหม่
ดวงสูงเนิน
พิริยอารีกุล

มีธรรม
เผ่าผา
โพธิ์ทอง

แทน ผกก.สภ.โชคชัย
แทน ผกก.สภ.ครบุรี
แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
ผกก.สภ.จักราช
ผกก.สภ.ประทาย
ผกก.สภ.โนนไทย
แทน ผกก.สภ.โนนสูง
ผกก.สภ.คง
ผกก.สภ.สูงเนิน
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง
ผกก.สภ.ด่านขุนทด
แทน ผกก.สภ.พิมาย
แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง
แทน ผกก.สภ.เสิงสาง
แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม
ผกก.สภ.แก้งสนามนาง
แทน ผกก.สภ.โนนแดง
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.วังน้ําเขียว
ผกก.สภ.เทพารักษ์
แทน ผกก.สภ.เมืองยาง
แทน ผกก.สภ.พระทองคํา
แทน ผกก.สภ.บัวลาย
แทน สารวัตรกองกํากับการ ๒ กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล ๑ หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัด
แทน ผกก.สภ.หมูสี
แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.
แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ (นม.)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

๕
กระทรวงพาณิชย์
๑๐๕ นายรณชัย
๑๐๖ นางสาวเข็มทราย

วิรุฬห์รัธ
ระหาญนอก

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๗ นางทัศนีย
๑๐๘ นายจีรังกูร
๑๐๙ นายคมสันต์
๑๑๑ นางปัทมา
๑๑๒ นายบรรจง
๑๑๓ นางณัฏฐา

ประยูรหงษ์
เมืองแก้ว
ชิดเชื้อ
แคนยุกต์
กิติรัตน์ตระการ
ศิริพล

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๔ นางณชลนิภา
๑๑๕ นายสุวิทย์
๑๑๖ ดร. สุปราณี
๑๑๗ นางขวัญใจ
๑๑๘ รศ.ดร.ณภัทร
๑๑๙ ผศ.ดร. เอนก
๑๒๐ นางศรีทอง

ทวินันต์
ศรีฉาย
งามประสิทธ์
ธูปแก้ว
น้อยน้ําใส
เจริญภักดี
ยี่สุนแก้ว

๑๒๑ นายพิทยา
๑๒๒ นายสุวรรณ
๑๒๓ นางสาวกาญจนา

ไชยมงคล
จงรัตน์กลาง
เปรมภิรักษา

๑๒๔ นายถวิล

อรัญเวศ

๑๒๕ นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

๑๒๖ นายศุภพงษา

จันทรังษี

๑๒๗ นายสุประณีต
๑๒๘ นายสําราญ

ยศกลาง
หงษ์กลาง

๑๒๙ นายมิตรจิตร

ทะโรงอาด

๑๓๐ นายสนิท
๑๓๑ นายณัฐวุฒิ

เสมียนรัมย์
ธรรมกุลมงคล

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙
แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๒

แทน รก.ผอ.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๖
๑๓๒ นายรังสิสวุฒิ
๑๓๓ นางสาวลลิศรา

สุวรรณ์โรจน
สังข์กลาง

๑๓๔ นางสาวพุทธิภา
๑๓๕ นายสฤษณพงศ์

เหล็กคงสันเทียะ
เครื่องกลาง

๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

พงษ์พานิช
น้อยวิเศษ
นรารัตน์
คุณชื่น
วิริยะประทีป
ธนพงศ์ภากรณ์
อารีเอื้อ
ภักดีแก้ว
รักษาสุวรรณ

นายโกศล
นายเชิด
นายวิฑูร
นายพิษณุ
นายวินัย
นายไพฑูรย์
นางธัญพร
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์
นายภาคภูมิ

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๕ นางสาวนาตยา
๑๔๖ นายพงศกร
๑๔๗ นางชูศรี
๑๔๘ นางชุติมา
๑๔๙ นางกันยา
๑๕๐ นางเอมอร
๑๕๑ นายวิรัน

อุดร
ทิพยะสุขศรี
เปรมสระน้อย
จันทร์เทศ
แต้เจริญวิริยะกุล
ศรีกงพาน
ทองสุขแก้ง

แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
ผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๒ นางธัญธิตา
๑๕๓ นางประทิน
๑๕๔ นางสาวประเทือง
๑๕๕ นายพศวีร์
๑๕๖ นายชํานาญ
๑๕๗ นายสมชาย
๑๕๘ นางสาวสุภาพ

ศรีสุระ
สีสา
ขอสันเทียะ
สมใจ
กลิ่นจันทร์
เจียรทิพย์วิไล
สังขไพฑูรย์

๑๕๙ นายประหยัด

กมลพัฒนะ

รก. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๗
๑๖๐ นายเทิดพงศ์
๑๖๑ นายกิตติชัย

ไทยอุดม
กัลยาเรือน

๑๖๒ นายสุคนธ์
๑๖๓ นายเทพฤทธิ์
๑๖๔ นายไพโรจน์

เติมยศยิ่ง
มาลาวัลย์
ขําแจง

๑๖๕ นายบุญสนอง
๑๖๖ นายอรชุญร์

ไชยเมือง
สารพินิจ

๑๖๗ นางสาวณุตตรา

จันทรเจริญ

๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗

ช่วยสระน้อย
รักษาทรัพย์
วงษ์แก้ว
ขยันกลาง
เรืองหิรัญ
จันทวร
น้อยบุญญะ
แก่นภักดี
บรรพาศรี
วัฒนพุทธิกุล

นางภัทรานิษฐ์
นางพิชชานันท์
นางสาวอภิญญา
นายพงศ์สรณ์
นางศรุดา
นายฐิตวัฒน์
นายสามารถ
นายฆณิภัค
นางสาวประมูล
นายบัณฑิต

๑๗๘ นายคณกร

ทองสุขนอก

๑๗๙ นายบรรจง
๑๘๐ นางษมาพร

สุขสุทธิ์
คงควร

๑๘๑ นายพิทักษ์
๑๘๒ นางสุนสิ า

ภูมิโคกรักษ์
ไสยมาชนม์

กระทรวงการคลัง
๑๘๓ นายพงศ์พิตร์
๑๘๔ นายวัลลภ
๑๘๕ นางสาวสุดท้าย
๑๘๖ นายอภิวัชร์
๑๘๗ นางอุไรวรรณ

ฤทธิแสง
อุทุมพันธ์
ชัยจันทึก
มีเสือ
อภัยพงษ์

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัด
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

คลังเขต ๓ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ ๓
คลังจังหวัดนครราชสีมา
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
สรรพากรภาค ๙

๘
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

นายกําพล
นายอาทร
นายณรงค์ศักดิ์
นางพรพยงค์

กระทรวงคมนาคม
๑๙๑ นายศิระ
๑๙๒ นายเกียรติศักดิ์
๑๙๓ นายสมชาย
๑๙๔ นายสุชาติ
๑๙๕ นางสาวธนารีย์
๑๙๖ นายสนิท
๑๙๗ นายสมบูรณ์
๑๙๘ นางสุนทรี

วิทยาอนุมาส
ศรีเชียงสา
มะลิบัวดอกแก้ว
บัวศรี

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จ.นครราชสีมา

บุญธรรมกุล
ดีสีปาน
ตังคโนทาส
เทียนเงิน
บัวผดุง
รัตนศฤงค์
ชัยศิรินิรันดร์
แทมประสิทธิ์

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

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๙๙ นางจิรพา
กุลชาติวิชิต
๒๐๐ นายเกียรติฉัตร
พรายจันทร์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐๑ นางสาวจารุวรรณ์ ปราณี

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๒ นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๓ นางศิริกุล
๒๐๔ นางสาวเสาวนีย์

ทศเวช
ปราชญ์บวร

แทน พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
๒๐๕ พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

๒๐๖ นางสาวสุพรรณ

พันธุ์พยัคฆ์

รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด
นครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)
รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
๒๐๗ นางสาวบุญสม
แช่มสวัสดิ์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา

๙
๒๐๘ นางสาวภัณทิลา

เพชรหมื่นไวย

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารี
สวัสดิ์

๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

ศรีนรจันทร์
ศรีโพธิ์
คมวิชายั่งยืน
แก้วขาว
ยศยิ่งยง
ถาวรตระกูลสุข
วิริยาภิรมย์
สีตะธนี

แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

นางเสร่
ว่าที่ ร.ต. สันทนา
นางดาหวัน
นางธมลพรรณ
นายเสมา
นางนาลิน
นายอภิวัฒน์
นายแข่งขัน

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๑๗ ร้อยเอก กิจสมพงษ์
๒๑๘ ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ
๒๑๙ นายปรีชา
๒๒๐ นางสาวประภาวดี
๒๒๑ นายเพชรเหล็ก
๒๒๒ นางสุรีรัตน์

กล้าหาญ
รามาตย์
อินทรชาธร
แก้วศิริพงษ์
ทองภูธร
วัตถากรณ์

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๓ นายศักดิ์ศิริ
๒๒๔ นายวิมล

นิธิโชติไชยรัช
เร่งศึก

๒๒๕ นางจิตสุภา

จันทร์มาลย์

๒๒๖ นายถาวร
๒๒๗ นายพยุงศักดิ์

กันทวงศ์
จายะภูมิ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา
แทนผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๘ นายธีรศักดิ์
ร่มรื่น
๒๒๙ นายมนตรี
๒๓๐ นางปริยากร

ปิยากูล
สุบันทมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๑ นายรติ
ลอยพวินันทร์
๒๓๒ นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต ๓

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๑๐
๒๓๓ นางสาวนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗

ภคเมฆานนท์
ทอแก้ว
สูงนารถ
วิชาญสิทธากร

นายประยุทธ
นายธีรศานต์
นายสุขสวัสดิ์
นายพันศักดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑
(นครราชสีมา)
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๓๘ นายสุพจน์
๒๓๙ นายสมเกียรติ
๒๔๐ นายวัชรินทร์
๒๔๑ นายชัยยุทธ
๒๔๒ นายศักดิ์ชัย
๒๔๓ นายสฤษดิ์รัชต์
๒๔๔ นายประเนาว์
๒๔๕ ว่าที่ร้อยตรี วีระชัย
๒๔๖ เรือโท อนันท์

กลึงกลางดอน
อินทรสถิต
ชาติสุนทราวุฒิ
คัมภิรานนท์
ทรัพย์ใจเที่ยง
เมฆวิชัย
สุนทรภักดี
ศรีสาร
บุตรทา

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)
แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
รก.ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
๒๔๗ นายศิริชัย
๒๔๘ นายศรีพงศ์
๒๔๙ นายธีรพงศ์

วิริยพงศ์
อุดมสินานนท์
ยอดกุล

๒๕๐ นางสาวศิริลักษณ์
๒๕๑ นางสาวศิริลักษณ์
๒๕๒ นางปฐมาวดี

เพียกขุนทด
เพียกขุนทด
นามบูญศรี

๒๕๓ นายมงคล

ฉัตรเวทิน

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นครราชสีมา
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา
แทน หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ภาคเอกชน
๒๕๔ นายกิตติพงศ์

พงศ์สุรเวท

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๕ นางบุญสิตา
ขันธะวินะหุ
๒๕๖ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๕๗ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๕๘ นายวิทยา
เหมือนหมาย

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๑๑
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓

นายวรพล
นางนงคราญ
นายวิทยา
นายวรพล
นางนงคราญ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายจักริน

ฝ่ายอุปปละ
สุคนธสาคร
เหมือนหมาย
ฝ่ายอุปปละ
สุคนธสาคร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองสีคิ้ว
ปลัดเทศบางเมืองเมืองปัก

เชิดฉาย

รองประธานโครงการก้าวต่อไป เพื่อโคราช
เพื่อ ๓ โรงพยาบาล
ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยกา

๒
๓

นายเสฏฐวุฒิ
นายนิวัต

ทัตสุระ
รองสวัสดิ์

๔
๕
๖
๗
๘

นายกิตติศักดิ์
นายกิติพงษ์
นางพรทิพย์
นางสาวปัณฑารีย์
นายอนุวรรตน์

ธีระวัฒนา
เบี้ยวโกฏิ
ยุทธวารีชัย
โซรัมย์
จันทร์สุขเกษม

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
ผู้อํานวยกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล)
๒ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
๓ นายอําเภอโชคชัย
๔ นายอําเภอบ้านเหลื่อม
๕ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
๖ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗ ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
๘ ผกก.สภ.ขามทะเลสอ
๙ ผกก.สภ.หนองบุญมาก
๑๐ ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย
๑๑ ผกก.สภ.สีดา
๑๒ ผกก.สภ.โพธิ์กลาง
๑๓ ผกก.สภ.จอหอ
๑๔ ผกก.สภ.กลางดง
๑๕ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย
๑๖ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๑๒
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นม.
ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จ.นม.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รก.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม. เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม. เขต ๗
หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พมิ าย

เกษตรและสหกณ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.
ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ
หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา
รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม
ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกร์ที่ ๓
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.นม.
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนคราชสีมา
ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน
หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครรราชสีมา (กฟฝ)
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ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สัสดีจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)
ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นม.
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นม.
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา
หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาค ตฉน.) จ.นม.
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. นครราชสีมา
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา
นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นม. ๓ (สุรนารี)
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
ผอ.ศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง
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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

๑๔
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยกองบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็น
เครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ
ภ.ป.ร. ประดิ ษ ฐานบนเครื่ อ งหมายฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ต ร ได้ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม พระราชทาน
เครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและ
ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สําหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้
ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณา
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ นายประเสริฐ เอมรื่น อัยการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นผู้
ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อ
เป็นการเชิดชูเกียรติ
ประธาน : เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมาย ดังนี้ อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็นมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง
และพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาตั้งแต่
โบราณซึ่งมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและกล้าหาญต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยมาโดยตลอด ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง
เกียรติยศชื่อเสียง แพรสีน้ําเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์ของเหล่า
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตน
ขอแสดงความยินดีกับอัยการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับเครื่องหมายดินแดนยิ่งชีพ ซึ่งเป็น
สั ญ ลั กษณ์ แ ห่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ย ศและจะต้ องรั กษาไว้ เ พื่ อเป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ ข องตนเองและวงศ์ ต ระกู ลต่ อไป
ขออาราธนาคุณพระศรี รัต นตรั ยและสิ่ งศั กดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย ตลอดจนดวงวิญ ญาณแห่ งสมเด็ จพระนเรศวรมหาราช
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร พระบารมี สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดิ นทรเทพยวรางกู ร สมเด็ จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชิ นีน าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ต ร ได้ โปรดอภิ บาลประทานพรให้ ท่า นและครอบครั ว ประสบแต่ ค วามสํ า เร็ จในสิ่ ง อั น พึ ง
ปรารถนาทุกประการ
 มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
รักษาการ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มี
ผลงานดีเด่นและเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณผลงานให้ปรากฏแก่สาธารณชน จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพทําไร่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ระดับเขต
ได้แก่ นายถนอม ยอดเกวียน อําเภอปากช่อง
๒) เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
ได้แก่ นางชูศรี ยอดดี อําเภอหนองบุญมาก
๓) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรสีคิ้วหนองหญ้าขาว อําเภอสีคิ้ว
๔) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเขต
ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองพะยอม อําเภอหนองบุญมาก

๑๕
 มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “น่านเกมส์”
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงาน
การกี ฬาแห่ งประเทศไทย จัง หวั ดนครราชสีมา และสมาคมกี ฬาแห่ งจั งหวั ดนครราชสี มา ได้ จัด ส่ง นักกีฬ าและ
เจ้าหน้าที่ จํานวน 503 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 –
29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน ในการนี้ ภาคเอกชนจํานวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย บริษัทเดอะมอลล์
ราชสีมา จํากัด ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และบริษัทตักศิลาสากล จํากัด มีความประสงค์ให้การสนับสนุน
งบประมาณให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”
ดังนี้
1. บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จํากัด
มอบเงินสนับสนุน จํานวน 500,000 บาท
2. ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช มอบเงินสนับสนุน จํานวน 500,000 บาท
3. บริษัท ตักศิลาสากล จํากัด
มอบเงินสนับสนุน จํานวน 100,000 บาท
 มอบเช็คช่วยเหลือคนงานที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางาน
ในต่างประเทศ
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายใต้การดําเนินงานของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ทั้งก่อนเดินทางไปทํางาน และขณะ
ทํางานในต่างประเทศ
๑) นายจีระวัฒน์ จันปัญญา บ้านเลขที่ ๘๘/๑ หมู่ ๓ ตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา เดินทางไปทํางานที่ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตําแหน่งคนงานผลิตภัณฑ์โลหะ
ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทํางานถูกเครื่องปั๊มโลหะทับแขนข้างขวาทําให้กระดูแขนหักและแตกละเอียดตั้งแต่ข้อศอก
ถึงปลายนิ้ว ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒) นางกัญญารัตน์ ปาณาตี บ้านเลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๑๕ ตําบลหนองขาม อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา เป็นทายาท (ภรรยา) ของสมาชิกกองทุนฯ ร้องทุกข์กรณี นายดํารงฤทธิ์ ปาณาตี เดินทางไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตําแหน่งคนงานหลอมเหล็ก ประสบอุบัติเหตุรถชนเป็นเหตุให้
เส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตในที่สุด ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
รองประธานโครงการก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล (นายจักริน เชิดฉาย) : โครงการก้าวต่อไป
เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการก้าวคนละก้าว@โคราช ช่วยตูน บอดี้สแลม โดยได้
ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้เงินมอบให้คุณตูน เพื่อช่วยเหลือ ๑๑ โรงพยาบาล จํานวน ๔ ล้านบาท
จึงได้มีการหารือกันว่า เราจะร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อหาเงินให้โรงพยาบาลหลักในจังหวัดนครราชสีมา คือ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยความ
ร่วมมือของพี่น้องภาคเอกชน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สมาคมกีฬา ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง มหาวิทยาลัย
ทุกแห่งในโคราช ที่ได้มาร่วมมือ ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อร่วมกันหาเงินทําบุญใหญ่ให้โรงพยาบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งในเดือนหน้านี้จะเป็นงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี จะมีการวิ่งคบเพลิงใน ๓๒ อําเภอ เราจะมีการ
ร่วมมือกันระหว่าง ๓ โรงพยาบาล ในทุกอําเภอ โดยมีการเดินและวิ่งในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สําหรับกิจกรรม
ที่จะประชาสัมพันธ์คือ ๑) การรับบริจาคโดยตรง ๒) การจําหน่ายเสื้อที่ระลึก ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท ถ้าคนโคราชร่วม
บริจาคคนละ ๑๐ บาท เราจะได้เงินประมาณ ๒๐ กว่าล้านบาท หากนายอําเภอจําหน่ายเสื้ออําเภอละ ๕๐๐ ตัว
หัวหน้าส่วนราชการหน่วยละ ๑๐๐ ตัว เราก็มีโอกาสร่วมทําบุญด้วยกันตรงนี้ และส่วนอื่น ๆ ที่จะบริจาคผ่านโครงการ

๑๖
ก็จะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนเช่นเดียวกัน โดยโครงการนี้สมาคมกีฬาเป็นเจ้าภาพหลัก และได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน หากหน่วยงานต้องการซื้อเสื้อที่ระลึก สามารถติดต่อได้ที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการ
ประสานงาน และจุดจําหน่ายเสื้อที่ห้างสรรพสินค้า โดยในวันนี้มีผู้มอบเงินผ่านโครงการ ดังนี้
๑) นายเศรษฐภัทร์ จีระกุลธนันต์
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) เภสัชกรจักริน เชิดฉาย และครอบครัวหมอยาพล่าซ่าทูเดย์ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓) จากการสมทบทุนของผู้มีจิตศรัทธา จํานวน ๑๔๗,๓๐๐ บาท
๔) จากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ) : โครงการก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ
๓ โรงพยาบาล ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อสมทบทุน
ก่ อสร้ า งอาคารเฉลิ มพระเกี ย รติ สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี (ศู น ย์ อุบัติ เ หตุ แ ละฉุ กเฉิ น )
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป้าหมาย ยอดบริ จาค ๒๐ ล้า นบาท จากจํ านวนประชากรในจัง หวั ดนครราชสีมา ๒ ล้า นคน
ร่วมบริจาคคนละ ๑๐ บาท
กิจกรรมประกอบด้วย
- เดิน-วิ่ง ๓๒ อําเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา แบ่งเป็น ๔ เส้นทาง สําหรับวัน เวลา สถานที่ และ
รูปแบบการจัดกิจกรรม ตามมติที่ประชุมระดับอําเภอ
- ทุ ก เส้ น ทางเดิ น -วิ่ ง จะกํ า หนดมาถึ ง อํ า เภอเมื อ งนครราชสี มา ในวั น ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๖๑
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เวลา ๐๗.๐๐ น. (วันเปิดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี)
- กิจกรรมมอบเงินสมทบทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอทั้ง ๓๒
อําเภอ และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ
ร่วมวิ่งในเขตเทศบาล
- ปั่นจักรยาน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา
- การจําหน่ายเสื้อที่ระลึกและสายรัดข้อมือ ราคาเสื้อที่ระลึกตัวละ ๓๐๐ บาท สายรัดข้อมือราคา
๙๙ บาท จัดจําหน่ายในอําเภอ ๓๒ อําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางการดําเนินกิจกรรม
- เส้นทางที่ ๑ สาย A รับผิดชอบโดย โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ อําเภอปากช่อง
สูงเนิน สีคิ้ว ขามทะเลสอ เทพารักษ์ และอําเภอด่านขุนทด
- เส้นทางที่ ๒ สาย B รับผิดชอบโดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ อําเภอ
วังน้ําเขียว ครบุรี เสิงสาง ปักธงชัย โชคชัย หนองบุญมาก เฉลิมพระเกียรติ จักราช และอําเภอห้วยแถลง
- เส้นทางที่ ๓ สาย C รับผิดชอบโดย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ อําเภอโนนไทย
อําเภอพระทองคํา อําเภอขามสะแกแสง อําเภอบ้านเหลื่อม และอําเภอแก้งสนามนาง
- เส้นทางที่ ๔ สาย D รับผิดชอบโดย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ อําเภอโนนสูง
พิมาย ชุมพวง ลําทะเมนชัย เมืองยาง โนนแดง ประทาย คง สีดา บัวใหญ่ และอําเภอบัวลาย
แนวทางการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของแต่ ล ะอํ า เภอ ผู้ ป ระสานงานในโรงพยาบาลทั้ ง ๓ แห่ ง
จะประสานงานกับนายอําเภอ ขอให้มีการประชุมในระดับอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานในพื้นที่ และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการดําเนินงาน เพื่อดําเนินการกิจกรรมระดมทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒-๑๙๑๘๘๔๒
ประธาน : ขอขอบคุณคณะผู้ดําเนินงานโครงการก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง ๓ แห่ง
มีความจําเป็นในเรื่องอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วยอีกจํานวนมาก แต่งบประมาณที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ โอกาสนี้นอกจากที่
ท่านจะช่วยประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคแล้ว สิ่งที่ช่วยได้ในขั้นพื้นฐานคือ การช่วยซื้อเสื้อที่ระลึกของโครงการฯ

๑๗
ซึ่งได้มอบให้ท่านรองฯ มุรธาธีร์ เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ และขออนุญาตส่งเสื้อไปให้แต่ละส่วนราชการ แต่ละอําเภอ
ช่ ว ยจํ า หน่ า ย จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ท่ า นช่ ว ยกั น ระดมหาทุ น ช่ ว ยโรงพยาบาล ยั ง มี ผู้ ป ระสงค์ จ ะร่ ว มบริ จ าคให้ กั บ
โรงพยาบาลอี ก จํ า นวนมากแต่ อ าจยั ง ไม่ ท ราบข่ า ว จึ ง ขอความกรุ ณาให้ ช่ว ยกั น ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ วย สํ า หรั บทาง
โครงการฯ ก็ต้ องมี รายละเอีย ดเรื่ องของการจัดกิ จกรรม เรื่ องของพิธีการ โดยขอให้มาประสานงานกับท่ านรองฯ
มุรธาธีร์ ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายอรชุณร์ สารพินิจ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
แนะนําตัวเพิ่มเติม
- นายพยุงศักดิ์ จายะภูมิ์ ตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
นครราชสีมา
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :
นโยบายรัฐบาล “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” หลักการคือ จะมีชุดปฏิบัติการอยู่ประจําตําบล
ของจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๓๐๑ ทีม จะลงไปประชุมพี่น้องประชาชนตามตําบล หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ ๓,๐๐๐
กว่าหมู่บ้าน ในรอบแรกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม เพื่อค้นหาปัญหาของพี่น้องประชาชนและความ
ต้องการของพี่น้องประชาชน หลังจากนั้นจะมีการประชุมชาวบ้านในรอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔ ซึ่งจะมีแผนการ
ดําเนินการ ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ออกไปติดตามดูการประชุม ประชาคมของโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ตามตําบล หมู่บ้านต่าง ๆ และขอฝากว่า หากมีเวลาไปตามพื้นที่ตําบล หมู่บ้าน อยากให้ท่านถามเรื่องไทยนิยม
ด้วยว่า หมู่บ้านนั้นมีการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หรือยัง มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ ช่วยติดตาม ให้กําลังใจ
สําหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้วย
งานอุ่นไอรักคลายความหนาว บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวานทีมจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณ ๕๐ ท่าน ได้มีโอกาสไปเยี่ย มชมงาน เป็น งานที่มีค วามสวยงามมาก จึงอยากเชิญชวนพี่น้ องชาวจั งหวั ด
นครราชสีมาไปชม ไปดู มีพระราชประวัติตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
มีการแสดง มี กิจกรรมย้ อนยุ ค การแต่ ง กายย้ อนยุ ค ซึ่ ง มี ค วามสวยงามมาก มี คนเข้ า ร่ วมชมงานเป็ น จํ า นวนมาก
ขอขอบคุณขนส่งจังหวัดนครราชสีมาที่สนับสนุนรถพาคณะของจังหวัดนครราชสีมาไปร่วมงานดังกล่าว โดยงานจะมีถึง
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ทั้งส่วนราชการ องค์กรเอกชน ท้องถิ่น เข้าร่วมชมงาน
การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ขอความกรุณานายอําเภอ ผู้กํากับการสถานีตํารวจ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐบาลมีข่าวออกมาทางสื่อมวลชนว่าจะมีการให้
เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจะมีความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนบ้างพอสมควร จึงขอให้ช่วย
ดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๘
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนคราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : เรื่องที่ ๑ เรื่องไทยนิยม ยั่งยืน ระยะนี้เป็นเวที
ที่ ๑ ซึ่งต่อไปจะต้องมี ๔ เวทีในช่วง ๓ เดือน การไปพบปะพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของทีมระดับพื้นที่ซึ่งได้
ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ได้รับมอบภารกิจ สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ หากมีความสนใจที่จะลงไปในหมู่บ้าน สามารถ
ประสานได้ที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดกําหนดการว่าจะมีการประชุมวัน เวลาไหน
ท่ า นสามารถเข้ า ไปพบพี่ น้ อ งประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งตรงจุ ด และเราจะสามารถนํ า ภาพเหล่ า นั้ น ไปรายงาน
ส่วนกลางได้ ส่วนราชการต่าง ๆ หากดูตามกรอบภารกิจมี ๑๐ กรอบภารกิจ แต่ใน ๑๐ กรอบภารกิจที่มอบไปพบปะ
พี่น้องประชาชนนั้นครอบคลุมส่วนราชการทุกแห่งด้วย
เรื่องที่ ๒ ในส่วนของ ๑๒ ท่าน บางหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงานของท่านอาจมี
เจ้าหน้าที่น้อย การไปร่วมอาจจะไม่สะดวก แต่ถือเป็นภารกิจที่ท่านต้องไป เพราะหากท่านไม่ไปร่วมประชุมก็จะทําให้
การประชุมหรือการประชาคมครั้งนั้นไม่สมบูรณ์เพราะขาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเน้นย้ําให้เข้าประชุมให้ครบถ้วน
สําหรับท่านที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนก็ขอให้กระชับเวลา ใช้เวลาประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที เป็นเวลาที่เหมาะสม
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนคราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา) : เรื่องไทยนิยม ยั่งยืน อยากให้มองว่าโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน เป็นการใช้หน้าที่ของเราเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่ของทุกตําบล หมู่บ้าน การลงพื้นที่ของชุดตําบลทั้งหมด ๔ ครั้ง
ครั้ ง แรกเขาต้ อ งการทราบปั ญ หาและความต้ อ งการของพื้ น ที่ แต่ เ นื้ อ หาสํ า คั ญ ของทุ กภาคส่ ว นที่ ไม่ ไ ด้ อยู่ ใ นที ม
ท่านจะต้องคิดว่า ๑๐ ภารกิจของไทยนิยม ยั่งยืน มีอะไรที่ท่านจะสามารถลงไปได้บาง และขณะนี้สิ่งที่ต้องทําคือ
ท่า นต้ องจั ด เตรี ย มข้ อมู ลสํ า หรั บการสร้ า งการรั บรู้ ที่ถู กต้องให้ แ ก่ พื้น ที่ เมื่ อท่ า นไม่ มีทีมงานของท่ านไป ท่ า นต้ อง
ประสานโดยผ่ านที มของอํา เภอ ตํา บล ว่าท่ านมี ข้อมู ลอะไร มีภารกิจอะไร ที่ ท่านต้องการไปให้ในชุมชน หมู่บ้า น
ได้รับทราบ เพราะสิ่งนี้เป็นยุทธศาสตร์ เป็นวิธีการทํางานของทางรัฐบาลที่จะต้องนํานโยบายของรัฐบาลไปแก้ปัญหา
เอาไปตอบสนองลงถึ งพื้นที่ทั่วประเทศ ดั งนั้น เรื่องไทยนิยม ยั่งยืน เป็ นภารกิจของทุกหน่วยงานที่จะต้องร่วมกั น
และเป็นตัวชี้วัดว่าเรามองหรือใช้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นเครื่องมือการทํางานของเราอย่างไร เป้าหมายหลักคือ
ทุกตําบล หมู่บ้าน ทั่วประเทศ จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา และต้องได้รับการตอบสนองความต้องการของชุมชน
หมู่บ้า นด้วย ฝากให้ ทุกส่ วนราชการที่เ ป็นที มของโคราชทั้ งหมด ทั้ง ส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ช่วยไปคิ ดว่า เราจะใช้
ไทยนิยม ยั่งยืน เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้อย่างไร
ประธาน : จะมี การนํา เรื่องไทยนิ ยม ยั่ง ยืน มานําเรียนที่ประชุ มเป็นระยะ ๆ และจะขอให้ทางปลัด จัง หวัด และ
พัฒนาการจังหวัด สรุปว่าได้มีการดําเนินการไปกี่หมู่บ้าน กี่ชุมชนแล้ว
เนื่องจากทางตํารวจภูธรภาค ๓ จะมีโครงการจัดสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ”
เป็นพระพุทธรูปประจําหน่วยตํารวจภูธรภาค ๓ โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจได้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล
และเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทําความดี โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วภาคอีสานร่วมอธิษฐานจิต สวดพุทธมนต์
และนั่ ง ปรก ทํ า พิ ธีปลุ กเสก ตลอดจนจารแผ่ น ทองนํ า มาใช้ เ ททองหล่ อพระในพิ ธี ออกแบบโดย อาจารย์ กิต ติ ชัย
ตรีรัตน์วิชชา อาจารย์พิเศษหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และ
อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี ๒๕๔๘ เป็นศิลปินอาวุโสที่ทุ่มเทในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําพระพุทธรูป “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ” ประจําหน่วยตํารวจภูธรภาค ๓ และสร้างพระกริ่ง เพื่อบริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร และ
จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการตํารวจ
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๓ โดยผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ พันตํารวจโท ปรีชา สารถี โทร. ๐๖ ๐๙๕๖ ๙๐๕๙
รายละเอียดการสั่งจองตามแผ่นพับที่แจกให้ที่ประชุม

๑๙
พันตํารวจโท ปรีชา สารถี : การจัดสร้างพระวัตถุมงคลในครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงพระเมตตาเททองหล่อ พระองค์ปฐมฤกษ์ พร้อมทั้ง
ประทานอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานที่ฐานพระด้านหน้าพระพุทธรูปและรูปหล่อขนาดเล็ก และประทานนาม
พระพุทธรูปประจําหน่วยตํารวจภูธรภาค ๓ ว่า “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานารถ” แปลว่า พระพุทธเจ้า ผู้ทรง
ธรรม เป็นเหตุให้ถึงความบริสุทธิ์ ๓ ประการ (ศีล สมาธิ ปัญญา ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน) และจะมีพิธีเททองหล่อ
องค์พระพุทธรูป ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมีพระบูชาหน้าตัก ๙ นิ้ว พระกริ่ง
(เนื้องทองคํา) พระกริ่ง (เนื้องเงิน) พระกริ่ง (เนื้อนวะ) การสั่งจอง สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในแผ่นพับที่แจกให้
แล้วส่งใบจอง และสําเนาใบโอนเงินทางกลุ่มไลน์
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
- สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาจัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ หน้า นําลงเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา www.nakhonratchasima.go.th และไม่มีการ
แจ้งแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรรําบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จ
ทรงทอดพระเนตรรําบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา ๑๗.๓๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อําเภอปากช่อง มายังสนามบิน
กองบิน ๑
เวลา ๑๘.๑๕ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารกองบิน ๑ มายัง
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เวลา ๑๘.๓๐ น. - เสด็จถึงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับเสด็จ
- ทรงพระราชทานผ้าสไบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออัญเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- ทรงพระราชทานผ้าสไบ ให้นายอําเภอ ๓๒ อําเภอ
- ทรงพระราชทานของที่ระลึกให้ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย ๑๐๐ ราย
- ทอดพระเนตรการแสดงรําบวงสรวงท้าวสุรนารี (ใช้เวลา ๒๕ นาที)

๒๐
- เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามบินกองบิน ๑
- เสด็จกลับ
การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ประธาน : ขอเชิญทุกท่านร่วมเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ที่ประชุม : รับทราบ

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

ณ วัดใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางรําพึง ณ วัดใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวัน
ศุ ก ร์ ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๖๑ (เป็ น การส่ ว นพระองค์ ) และจะเสด็ จ กลั บ ในวั น เดี ย วกั น ในเบื้ อ งต้ น จะเสด็ จ โดย
เฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี มายังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านใหม่สันติ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา จึงขอเรียนที่ประชุมทราบและจังหวัดจะได้มีหนังสือเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด
ร่วมรับ-ส่ง เสด็จ ในวันดังกล่าวต่อไป
ประธาน : เวลารับเสด็จ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ที่ประชุม : รับทราบ

- การจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๖๑
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรม
สาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประจําทุกปี และวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการ
พลเรือน สําหรับปี ๒๕๖๑ จังหวัดกําหนดจัดวันงานที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎา
ราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนพร้อมกัน โดยกําหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๑๘.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้ว จะเป็นงานวันข้าราชการพลเรือน จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการพร้อมบุคลากร
ในสังกัดร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ การตรวจความพร้อมของหน่วยที่รับผิดชอบการจัดกําลังรักษาการณ์
เขตพระราชฐาน และที่ประทับ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เดินทางมาตรวจ
ความพร้อมของหน่วยที่รับผิดชอบการจัดกําลังรักษาการณ์เขตพระราชฐานและที่ประทับ เกี่ยวกับแผนการรักษาความ
ปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ แผนอัคคีภัย และแผนการส่งกลับสายแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ เรือนรับรองตําหนักทิพย์พิมาน อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์
ศรีสังข์ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
๑) การแก้ไขพระราชบัญญัติการการถวายความปลอดภัยจะมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ขณะนี้อยู่
ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายและจะมีการประกาศใช้ต่อไป

๒๑
๒) นายบุญเชิด กันภัย ผู้ดูแลตําหนักจักรีบงกชได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดูแลองค์ตําหนักว่า สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ช่วยดูแลตําหนัก
ด้วย หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ผู้ดูแลตําหนักจะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบโดยตรงเพื่อประสานสั่ง
การอีกทางหนึ่ง
ข้อห่วงใยในการปฏิบัติ
๑) เรื่องการเตรียมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอัคคีภัยในเขตพระราชฐานซึ่งในอดีตเคยมีเหตุเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรที่โรงจอดรถในตําหนักทิพย์พิมานแล้ว จึงขอให้ผู้ดูแลตําหนักและกองอํานวยการร่วม ถวายความปลอดภัย
จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นขอให้พร้อมปฏิบัติตามแผน พร้อมทั้งตรวจสอบจัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การระงับเหตุให้มีความพร้อมตลอดเวลา
๒) การติดต่อสื่อสารโดยใช้กลุ่ม line ของกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ซึ่งมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ขอให้กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยพิจารณาการใช้กลุ่ม line ให้เป็นผลบวกมากกว่าผลลบ
เนื่องจากบางครั้งมีการส่งข้อความข่าวสารทั้งเป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ได้
๓) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จ กรณีที่มีการเสด็จที่เป็นทางการ
และส่วนพระองค์ในพื้นที่ ขอให้กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องการจราจร เนื่องจากได้รับทราบผ่านทางสื่อ Social media Facebook เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
ติดขัดเมื่อมีการเสด็จ ซึ่งโดยปกติจะมีพระราโชบายปรารถนาที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนของพระองค์ท่าน
อยู่แล้ว จึงขอเน้นย้ําในเรื่องของการจราจรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยยึดหลักการปิดช้า เปิดให้เร็ว
๔) กรณีมีพระบรมวงศานุวงษ์เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ เช่น กรณีเสด็จเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขอให้พิจารณาการอํานวยความสะดวกและการถวายความปลอดภัย โดยไม่ต้องอํานวยความสะดวกเป็น
พิเศษแตกต่างจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น กรณีการแข่งขัน ที่จังหวัดชลบุรีมีการจัดรถตํารวจนํา
และปิดท้ายพระองค์ท่าน ทั้งนี้ ให้ประสานกับผู้ดูแลขบวนเสด็จในการปฏิบัติแต่ละครั้ง
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
ผู้บัญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้ เ สนอแนะในที่ ประชุ มเรื่องของการพิ จารณาสนาม ฮ.
ชั่วคราวของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง ตําบลหนองสาหร่าย ให้เป็นสนาม ฮ. สํารอง กรณี ฮ.พระที่นั่งของสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไม่สามารถลงจอด ณ สนาม ฮ.ชั่วคราวศูนย์ฝึกรบพิเศษ
หนองตะกูได้ ทั้งนี้ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้พิจารณางบประมาณ
ในการติดตั้งแสงสว่างเพิ่มเติม ณ สนาม ฮ.ชั่วคราวศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง ตําบลหนองสาหร่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประธานได้กรุณาติดตามเร่งรัดในเรื่องดังกล่าวกับทางตํารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
ประธาน : เป็นเรื่องที่ส่วนราชการและพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาจะต้องถวายความปลอดภัยอย่างสูงสุด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ - แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ส่วนกลางได้พิจารณาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ของประชาชนในวงกว้างเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้จังหวัดแจ้งประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากส่วนกลาง ให้ส่วนราชการและ
อําเภอทราบ เพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยแพร่หลายจนถึงระดับหมู่บ้าน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
การประชุมของส่วนราชการระดับต่าง ๆ ของพื้นที่ สื่อกระจายภาพและเสียงของทุกภาคส่วน เว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ ด้วยความเร็วและทันสถานการณ์

๒๒

- การใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งน้ําสาธารณะ

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ในการใช้พื้นที่แหล่งน้ําสาธารณะที่ไม่
เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาในเรื่องนี้ว่า
ให้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน การบริหารจัดการโดยปล่อยปละละเลยจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในทุกพื้นที่ จะต้องมี
ผู้รับผิดชอบ และให้จังหวัดกํากับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่ขอใช้
พื้นที่ ให้บริหารจัดการการใช้พื้นที่แหล่งน้ําสาธารณะให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ํา
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ําสําหรับการบริหารจัดการน้ําทั้งในภาวะน้ํามากและน้ําแล้ง การอุปโภค
และบริโภคทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการคงสภาพเพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ
ประธาน : เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สั่งการมาใหม่ว่า แหล่งน้ําสาธารณะที่มีอยู่ตามที่ต่าง ๆ มักจะถูกละเลยไม่มีการดูแลรักษา
เพราะฉะนั้นต่อไปจะมีการออกไปตรวจและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของแหล่งน้ําได้ช่วยดูแลบํารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ดี ต้องมีการเก็บผักตบชวา การระมัดระวังไม่ให้น้ําเน่าเสีย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งชลประทาน เจ้าท่า
อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตระหนักในเรื่องนี้ ต้องมีการเฝ้าระวัง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คลังจังหวัดนครราชสีมา : เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการกําหนดว่าต่อไปหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยจะต้องมีการ
จ่ายเงิน รับเงิน และนํ าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการรับเป็นเงินสดและเช็ ค เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Paymant โดยทุกส่วนราชการต้องเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้
ออกหนั ง สื อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ปฏิ บัติ ให้ ส่ว นราชการถื อ ปฏิ บัติ แ ล้ ว โดยในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บหน่ ว ยงาน
ส่วนภูมิภาคที่จะต้องดําเนินการ ดังนี้
๑) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ๑ บัญชี กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ชื่อบัญชี “ชื่อส่วนราชการ..................เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือใช้บัญชีที่ได้เปิดเพื่อใช้ในการ
รับเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
๒) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ๑ บัญชี กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ชื่อบัญชี “ชื่อส่วนราชการ................เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” เพื่อรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(บัตรเดบิต) ผ่านเครื่อง EDC และ QR CODE
๓) กําหนดบุคคลเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย ผู้บันทึก
รายการ ( Maker) ด้านรับและด้านจ่าย และผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) พร้อมออกคําสั่ง
๔) สมัครใช้ระบบ KTB Corporate online โดยบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Excel File ส่ง
สํานักงานคลังจังหวัด โดยไม่ต้องกรอกใบสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
๕) การจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลัง กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด ผ่านระบบ KTB
Corporate Online
ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ทุกหน่วยเบิกจ่ายขณะนี้มีอยู่ ๑๗๐ หน่วยเบิกจ่าย หลังจาก
มี การแจ้ ง เวี ย นหนั ง สื อแล้ ว มี หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยต่ า ง ๆ ส่ ง ฐานข้ อมู ลข้ า งต้ น มาที่ สํา นั กงานคลั ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ประมาณ ๑๕๖ หน่ วยงาน สํ า หรั บหน่ วยงานที่ ยั ง ไม่ ส่ง ข้ อ มู ล ขอความกรุ ณาหั ว หน้ า ส่ ว นราชการกํ า กั บติ ด ตาม
เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้จัดส่งข้อมูลให้สํานักงานคลังจังหวัดภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อจะได้รีบส่งข้อมูล
เข้ากรมบัญชีกลาง เพราะกรมบัญชีกลางต้องส่งต่อให้ธนาคารกรุงไทย ผูกบัญชีเพื่อดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์
และในวันที่ ๒๗ มีนาคม ทุกหน่วยเบิกจ่ายก็จะดําเนินการรับเงิน จ่ายเงิน และนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ประธาน : กรณีการรับเงินจากประชาชนด้วยหรือไม่

๒๓
คลังจังหวัดนครราชสีมา : รวมการรับเงินจากประชาชนด้วย โดยจะไม่มีการรับเงินสดเลย คนที่จะจ่ายเงินหากไม่จ่าย
เป็ น บั ต รเดบิ ต หรื อคิ วอาร์ โ ค้ ด ต้ องไปจ่ า ยที่ ธ นาคาร และมี หน่ วยงานที่ ได้ รับการยกเว้ น ในขณะนี้ คื อในส่ วนของ
ศาลอัยการ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา : ปัจจุบันเรามีการเสียค่าปรับหลายช่องทาง การเสียค่าปรับทางธนาคาร
ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาระบบใหม่คือต้องมีการชี้แจงกับประชาชน เพราะไม่มีการรั บ
เป็นเงินสด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งจังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
รายจ่ายภาพรวม ๐๗,๕๗๒.๗๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘,๙๗๓.๕๑๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๑.๐๖ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๑๑ (เป้าหมายร้อยละ ๔๔.๙๕)
รายจ่ายลงทุน ๑๑,๐๖๗.๐๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๐๑๕.๓๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๖.๒๘ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๑ (เป้าหมายร้อยละ ๓๕.๗๗)
รายจ่ายประจํา ๖,๕๐๕.๖๘๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๙๕๘.๑๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๖.๒๑ ผลการเบิกจ่ายสูงว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๕๕ (เป้าหมายร้อยละ ๔๗.๖๖)
ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดนครราชสีมาอยู่ลําดับที่ ๘ ของประเทศ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งจังหวัด
รายจ่ายภาพรวม ๑๗,๕๗๒.๗๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘,๙๗๓.๕๑๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๑.๐๖ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๑๑
รายจ่ายลงทุน ๑๑.๐๖๗.๐๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๐๑๕.๓๙๔ ล้านบาท คิดเป็น
๓๖.๒๘ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๑
รายจ่ายประจํา ๖,๕๐๕.๖๘๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๙๕๘.๑๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๖.๒๑ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๒๘.๕๕
ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดนครราชสีมาอยู่ลําดับที่ ๘ ของประเทศ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
รายจ่ายภาพรวม ๓๘๙.๕๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๙๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓.๘๓ ผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๑.๑๒ (เป้าหมาย ๔๔.๙๕)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
รายจ่ายภาพรวม ๔๔๕.๘๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๙๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓.๘๐ ผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๑.๑๕
ผลการเบิกจ่าย จังหวัดนครราชสีมาอยู่ลําดับที่ ๖๒ ของประเทศ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
รายจ่ายภาพรวม ๗๘๖.๑๗๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๔๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒.๐๙ ผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าค่าเป้าหมาย ๔๒.๘๖
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรวม ๕,๕๓๗.๗๐๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๙๘๙.๒๗๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๒
ผลการก่อหนี้ผูกพัน รวมโครงการของจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นรายจ่ายลงทุน หน่วย
เบิ ก จ่ า ยที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรรายจ่ า ยลงทุ น ทั้ ง หมด ๑๒๘ หน่ ว ยงาน มี โ ครงการทั้ ง หมดประมาณ ๔,๘๗๙ โครงการ
กว่า ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๖๖๒ โครงการ เป็นเงิน ๖,๙๖๑ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อหนี้
ผูกพัน ๒,๒๑๗ โครงการ

๒๔
เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรอบหลักที่ ๒ คนไทย
ไม่ทิ้งกัน ในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า ๔๙๑,๗๕๙ ราย
ขณะนี้มีผู้แสดงความประสงค์ประมาณ ๓๓๗,๑๘๕ ราย ประมาณ ๖๘.๕๗% มีผู้แสดงตนแต่แสดงว่าไม่ประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการประมาณ ๓๐,๔๒๔ ประมาณร้อยละ ๖.๑๘ ยังคงเหลืออีก ๑๒๔,๐๐๐ กว่าราย ประมาณร้อยละ ๒๕.๒๕
ในส่วนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ว่าต้องมีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ส่วนที่เหลือ ๒๕% ในส่วนของการดําเนินการภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี้ เราต้องติดตามสําหรับผู้ที่ยังไม่แสดง
ความประสงค์ซึ่งก็สามารถแสดงความประสงค์ได้ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาคสมัครใจ ส่วนหลังวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
ภาคสมัครใจคือคนที่อายุเกินกว่า ๖๐ ปี หรือมีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จะไม่สามารถแสดงความประสงค์ได้แล้ว
แต่คนที่เป็นกลุ่มภาคบังคับ คืออายุไม่เกิน ๖๐ ปี รายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ถึงแม้จะยังไม่แสดงความประสงค์
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เราก็จะลงไปหาในพื้นที่เพื่อไปร่วมสัมภาษณ์อีกครั้งว่าเขาจะเข้าร่วมมาตรการหรือไม่เพื่อ
เป็นการยืนยันตน
ประธาน : สําหรับเรื่องการเบิกจ่ายจะช้าอยู่ที่งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด ฝากหัวหน้าสํานักงานจังหวัดและท่านรองฯ
จรัสชัย ไปดูติดตามในรายละเอียดต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งหมด ๒๗ แห่ง ณ วันนี้อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ อ่างลําตะคองซึ่งมีปริมาณน้ําน้อยที่สุด แต่ยังถือว่ามีปริมาณที่สูงคือ
มากกว่า ๕๐% อ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงมีน้ํา ๑๒๔ ล้าน ลบ.ม. ๘๐% อ่างมูลบนมีน้ํา ๙๖ ล้าน ลบ.ม. ๖๙%
อ่างลําแชะมีน้ํา ๑๖๔ ล้าน ลบ.ม. ๖๐% อ่างลําปลายมาศมีน้ํา ๗๔ ล้าน ลบ.ม. ๗๖%
อ่างเก็บน้ําขนาดกลางมีน้ําค่อนข้างมาก สถานการณ์ดีกว่าปีที่แล้ว มีอ่างเก็บน้ํา ๓ แห่ง
มี น้ํ า อยู่ ในเกณฑ์ ที่ ต่ํ า กว่ า ๕๐% ได้ แ ก่ อ่ า งห้ ว ยปราสาทใหญ่ อํ า เภอด่ า นขุ น ทด อ่ า งห้ วยตะคร้ อ อํ า เภอคง
อ่างบึงกระโตน อําเภอประทาย อ่างเก็บน้ํานอกจากนี้มีปริมาณน้ําสูงกว่า ๕๐% ทั้งหมด
ณ วันนี้ มีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําทั้งหมด ๘๑๐ ล้าน ลบ.ม. มีน้ําใช้การได้ ๗๔๘ ล้าน
ลบ.ม. ขณะนี้ถือว่าภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในเกณฑ์ดี อ่างที่น่าเป็นห่วงคือ อ่างห้วยตะคร้อ อําเภอคง
มีน้ําน้อย แต่จะมีระบบท่อสูบจากลําน้ําชี อําเภอแก้งสนามนาง มาเติมอ่าง แต่ปีนี้ต้องฝากประชาสัมพันธ์ให้ประหยัด
การใช้น้ํา เพราะอ่างห้วยตะคร้อมีการพัฒนาเพิ่มความจุอ่างและซ่อมแนวท่อ เพราะแนวท่อเดิมเป็นแนวท่อเหล็ก
บริเวณอําเภอคง อําเภอบ้านเหลื่อม จะเป็นสภาพของความเค็ม ทําให้ต้องไปซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อทั้งหมด ตัวท่อ
หากรั่วแล้วจะซ่อมแซมค่อนข้างยาก เพราะฝังลึกอยู่ใต้ดินประมาณ ๓-๕ เมตร จึงฝากประชาสัมพันธ์เรื่องประหยัดการ
ใช้น้ําเพราะปีนี้จะซ่อมให้เสร็จทั้งหมด
ปริมาณฝนตก ช่วงนี้จะมีฝนตกค่อนข้างบ่อยขึ้น เมื่อวานมีฝนตกเข้าอ่างเก็บน้ําทั้งหมด
๑๒ อ่าง จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
การช่วยเหลือและการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําและรถบรรทุกน้ําในฤดูแล้ง
มีเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่จํานวน ๔๖ เครื่อง ปัจจุบันนําไปช่วยสูบน้ําฤดูแล้ง ๒๑ เครื่อง
ชํารุด ๔ เครื่อง คงเหลือสํารองไว้สําหรับช่วยเหลือภัยแล้ง ๒๑ เครื่อง และมีรถบรรทุกน้ําที่พร้อมปฏิบัติงานจํานวน
๘ คัน
ประธาน : อ่างห้วยตะคร้อ อําเภอคง ยังมีปริมาณน้ําที่น่าเป็นห่วง และตอนนี้ทางชลประทานได้ปล่อยน้ําออกเพื่อทํา
การก่อสร้าง
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : ขณะนี้มีการปรับปรุงท่อ มีการเปลี่ยนท่อกันความเค็ม และมีการ
พัฒนาโดยขุดลอกเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําห้วยตะคร้อ โดยช่วงนี้จะได้ประสานกับการประปาเพื่อดึงน้ําและปรับน้ํา
ขณะนี้น้ําในอ่างห้วยตะคร้อมี ๓ ล้าน ลบ.ม. จะพยายามปรับใช้ให้เพียงพอ และหากไม่พอจะรีบสูบมาเติม
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๕
๔.๑.๗ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : สภาวะอากาศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ช่วงต้นเดือน บริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มอ่อนกําลังลง และยังคงมีกําลังแรงไม่ต่อเนื่อง มีลมตะวันออกและลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงปลายเดือน ทําให้อากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ในช่วงปลายเดือน บริเวณ
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือมีอากาศเย็ นในช่วงเช้า และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ และจะเริ่มมีอากาศอุ่นขึ้ นในช่วง
ปลายเดือน
ฝนเฉลี่ยทั้งปีของเดือนกุมภาพันธ์ ๑๖.๑ มิลลิเมตร เดือนมีนาคม ๓๗.๑ มิลลิเมตร และ
เดือนเมษายน ๗๒.๒ มิลลิเมตร โดยปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วัดได้ ๗๘.๕ มิลลิเมตร มีฝนตก
๓ วัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย ปริมาณฝนรวมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วัดได้ ๘๑.๑ มิลลิเมตร
มีฝนตก ๔ วัน
ปรากฎการณ์ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศในพื้นที่ประเทศไทย ปรากฎการณ์เอลนีโญ
ซึ่งตั้งแต่ต้นปียังแสดงลักษณะของลานีญากําลังอ่อน ทําให้พื้นที่ประเทศไทยปริมาณฝนจะค่อนข้างมากในช่วงต้นปี
หลังจากนั้นมีโอกาสที่จะลดน้อยลงเมื่อเข้าสู่ช่วงปกติในเดือนมีนาคม – มิถุนายน แต่ยังอยู่ในภาวะใกล้เคียงกับค่าปกติ
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เ ดื อ น มี น า ค ม อ ยู่ ใ น ช่ ว ง
ต้นฤดูร้อน บริเวณจังหวัดนครราชสีมาในบางช่วงจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป และ
มีอากาศร้อนจัดในบางช่วงโดยเฉพาะครึ่งหลังของเดือน ทั้งนี้เนื่องจากจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุม และ
มีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดของ
จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ประมาณ ๔๐ – ๔๒ องศาเซลเซียส ในเดือนนี้คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ
คือประมาณ ๓๕.๖ องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้เคียงค่าปกติคือ ๓๗.๑ มิลลิเมตร
ข้อควรระวัง เดือนมีนาคม จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองกําลังแรง อาจเกิดพายุฤดูร้อน
ได้ในหลายพื้นที่ จึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันต่อไปด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๑
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
- พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมา เป็นประธาน
การแต่งกาย ชุดโทนสีขาว
วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
- เวลา ๐๗.๐๐ น. - พิธีมอบคบไฟแก่ขบวนวิ่งคบไฟ ๔ ขบวน
ขบวนที่ ๑ จุดเริ่มต้นบริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย – โรงเรียนสุขานารี โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบคบไฟ ระยะทาง ๕๑ กิโลเมตร
ขบวนที่ ๒ จุดเริ่มต้นบริเวณที่ว่าการอําเภอด่านขุนทด – โรงเรียนสุขานารี โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) เป็นประธาน ระยะทาง ๗๕ กิโลเมตร
ขบวนที่ ๓ จุดเริ่มต้นบริเวณที่ว่าการอําเภอเสิงสาง – โรงเรียนสุขานารี โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) เป็นประธาน ระยะทาง ๙๒ กิโลเมตร
ขบวนที่ ๔ จุดเริ่มต้นบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สํานักงานเทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อ
อําเภอวังน้ําเขียว – โรงเรียนสุขานารี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา) เป็นประธาน
ระยะทาง ๗๓ กิโลเมตร

๒๖
ทุกขบวนทําพิธีมอบคบไฟพร้อมกันเวลา ๐๗.๐๐ น. และถึงจุดพักรอที่โรงเรียนสุขานารี
ในเวลา ๑๔.๓๐ น. และขบวนคบไฟเคลื่อนออกจากจุดพักรอโรงเรียนสุขานารี เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปพักรอที่สี่แยกคลัง
พลาซ่า เวลา ๑๕.๓๐ น. เพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- พิธีบวงสรวงอัฐท้าวสุรนารี เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ วัดศาลาลอย ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา (การแต่งกาย ชุดผ้าไทย)
- พิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๓๐ น.
- ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เวลา ๑๕.๐๐ น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางถึงบริเวณอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี
เวลา ๑๕.๐๕ น.
- ขบวนสักการะคุณย่าโม ๕ ขบวน เคลื่อนเข้าสู่บริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เวลา ๑๖.๓๐ น.
- ขบวนคบไฟเคลื่อนตามขบวน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากสี่แยก
คลังพลาซ่า เข้าสู่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- พิธีกรเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
แม่ทัพภาคที่ ๒ และผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ รับคบไฟ
จากสาวงามและนําคบไฟไปตั้งบนแท่นวางคบไฟบริเวณบน
ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เวลา ๑๗.๐๐ น.
- พิธีวางพานบายศรี
เวลา ๑๘.๓๐ น.
- รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการแสดงรําบวงสรวง
ท้าว สุรนารี
ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมร้านกาชาด และขอเชิญทุกส่วนราชการ อําเภอทุกอําเภอ
ร่วมส่งผู้เข้าประกวดเดินแบบผ้าไหม และส่งผู้เข้าประกวดหลานสาวย่าโม
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ การจัดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๖๑
นายอําเภอบัวใหญ่ : ด้วยอําเภอบัวใหญ่กําหนดจัดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๖๑ ระหว่าง
วันที่ ๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี ชมขบวนแห่จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๑๑ แห่ง ชมนิทรรศการ “ตามรอยเท้าพ่อ” นิทรรศการ“ของดีอําเภอ-บัวใหญ่”
การออกร้านนาวากาชาดของกิ่งกาชาดอําเภอบัวใหญ่ การแสดงโปงลางของนักเรียน รําวงย้อนยุคของชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน การเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม เลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมการประกวดแต่ละวัน
เช่น การประกวดธิดาหญิงกล้า การประกวดผ้าไหมมัดหมี่ การประกวดบัวใหญ่ทาเล้นท์อวอร์ด/การประกวดส้มตําลีลา
การแข่งขันสาวไหม เลือกชมเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจํานวนมาก และกิจกรรมอื่นๆณ บริเวณลานสระใหญ่ ถนนนิเวศน์
รัต น์ อํา เภอบัวใหญ่ จั งหวั ดนครราชสีมา จึ งประชาสั มพัน ธ์เ ชิญ ชวนทุกท่ านร่วมงานประเพณี บัวไหม บั วใหญ่
ครั้งที่ ๒๗
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๓ การเพิ่มจํานวนเกษตรกรและจํานวนปศุสัตว์ในรอบปีที่ผ่านมา
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา : ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบนโยบายและสั่งการให้สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาดําเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มจํานวนโค-กระบือในพื้นที่ และเพิ่มจํานวนเกษตรกร
ผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ ดํ า เนิ น การและได้ ป ระมวลผลในรอบปี ที่ ผ่ า นมา จั ง หวั ด

๒๗
นครราชสีมาในภาพรวมมีจํานวนโค-กระบือ ที่เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒.๑๔% ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมามี เป้ า หมายให้ เพิ่ มขึ้ น ๑๐% โดยเฉพาะโคเนื้ อมีจํานวนเพิ่ มขึ้ น ๒๔,๔๒๗ ตัว คิด เป็ น ๑๑.๙๔%
ส่วนกระบื อเพิ่ มขึ้ น ๔,๒๔๙ ตั ว คิด เป็ น ๑๓.๔๓% ในส่ วนของเกษตรกรผู้ เลี้ ย งสั ต ว์ ท่า นผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมามีเป้าหมายให้เพิ่มจํานวนผู้เลี้ยง ๕% มีเกษตรกรปี ๒๕๖๐ ที่หันมาเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจํานวน ๒,๑๘๕ ราย
คิดเป็น ๖.๑๙% นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ที่จะดําเนินการในปีนี้ ซึ่งนโยบายจะเพิ่มจํานวนสัตว์ ๑๐% และเกษตรกร
๕% มีนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในผู้เลี้ยงรายเดิม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ การให้องค์ความรู้ด้าน
ผสมเทียม การอบรมอาสาผสมเทียม นอกจากนี้จะมีการลดการตายของสัตว์ การอบรมการดูแลเลี้ยงสัตว์ ก็จะยึดโยง
กับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ค้นหาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ ซึ่งได้แจ้งทีมงานปศุสัตว์แต่ละอําเภอที่อยู่ในทีมงาน
ตําบลอยู่แล้ว พยายามที่จะนําส่วนนี้เข้าไป เมนู ๗ เมนู จะมีการส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต การจัดมหกรรมต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เลี้ยงมากขึ้น จะมีการเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งในภาพรวมจาก
การลงพื้ น ที่ ใ นเกื อ บทุ ก อํ า เภอพบว่ า มี ค วามตื่ น ตั ว ในการเลี้ ย งสั ต ว์ เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากเกษตรกรได้ รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณทั้งงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดในการจัดซื้อจัดหา ไม่ว่าการจัดทําแปลงหญ้า การจัดซื้อ
จัดหาเครื่องสับหญ้า เกษตรกรได้เห็ นประโยชน์และหันมาปลูกหญ้าโดยได้ รับความร่วมมือจากนายอําเภอทั้ง ๓๒
อําเภอ ถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาสัตว์อาจจะทรงตัวอยู่ แต่เกษตรกรสามารถที่จะนําหญ้ามาสับและบรรจุถุง เช้ามาก็เปิด
ถุงหญ้าให้สัตว์ ซึ่งไม่กระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีวิธีการจัดการที่ดีขึ้น และเกษตรกรฝากขอบพระคุณท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้กรุณาอนุมัติงบประมาณและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เราจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่
อาสาผสมเทียม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจํานวนน้อย
สัตว์ได้รับการผสมเทียมไม่ทั่วถึง จึงจะจัดอบรมอีกประมาณ ๔๐๐ กว่าราย จะทําให้เพิ่มการผลิตและเพิ่มจํานวนสัตว์
ได้มากขึ้น
ประธาน :
เนื่องจากเรายังเห็นว่าผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยังเป็น
พืชที่อาจจะไม่มีความเสถียรภาพในเรื่องราคา เราพยายามจะปรับให้พี่น้องเกษตรกรมาเลี้ยงปศุสัตว์ จึงตั้งเป้าหมาย
กระตุ้นระหว่างให้เพิ่มจํานวนปศุสัตว์แต่ละปีประมาณ ๑๐% และเพิ่มจํานวนผู้เลี้ยง ๕% ขอให้ทางสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับอําเภอต่าง ๆ ในการไปส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น และน่าจะเป็นอาชีพที่จะ
สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ตอนนี้มีภาคราชการหลายส่วนที่ไปเลี้ยงปศุสัตว์ ฝากให้ช่วยกันขับเคลื่อนให้มีการ
เลี้ยงปศุสัตว์มากขึ้นในพื้นที่ของเรา สําหรับพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ได้ขอให้ทาง
เกษตรจั ง หวัด และสหกรณ์จัง หวั ด ไปจัด ทํ า ยุ ทธศาสตร์ ในแต่ ละตัวเพื่ อวางแผนในการแก้ ไขปั ญ หาพื ชแต่ละชนิ ด
ในอนาคตต่อไป
มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่มีการทําทารุณสัตว์ มีเหตุการณเช่นนั้นเกิดขึ้นหรือไม่
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา : ในพื้นที่อําเภอขามสะแกแสงและอําเภอเสิงสาง ได้ตรวจพบสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
และได้ดําเนินการพร้อมกับทางสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าไปดําเนินการฉีดวัคซีน
ในสัตว์และในคน เราได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ในพื้นที่ทั้ง ๒ อําเภอ ซึ่งจริง ๆ แล้วได้มีการประกาศทั่วทั้ง
จังหวัดนครราชสีมาเป็นเขตเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อผลทางด้านกฎหมายในการเคลื่อนย้าย
สัตว์ ถ้าไม่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดการเคลื่อนย้ายสัตว์ก็ไม่ต้องขออนุญาต แต่ถ้าเราประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง การ
เคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามายังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต้องได้รับการอนุญาตจากต้นทาง สําหรับ ๒ อําเภอดังกล่าว ได้
ดําเนินการเป็นเขตโรคระบาดาชั่วคราว ซึ่งมีอายุ ๑ เดือน และดําเนินการไปประชาคมและค้นหาสัตว์ป่วย สัตว์ที่สงสัย
สัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยที่จะสัมผัสเชื้อ ที่จะเป็นโรค เราก็จะนําไปกักที่ด่านกักสัตว์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ หรือจังหวัดนครพนม
เพื่อดูอาการ เป็นการแยกแยะสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ไม่ป่วย เพื่อไม่ให้สัตว์ป่วยไปสัมผัสหรือกัดคนอื่น ไม่มีการไปทํา
ทารุณสัตว์อย่างที่เป็นข่าว เราดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มีการนําไปกัก ถ้าสัตว์ที่เป็นโรคก็จะตายภายใน
๒ สัปดาห์ ถ้าสุนัขตายก็จะส่งไปตรวจที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหาเชื้อ
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๘
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ - พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๖๑
ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑
มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
- โครงการ“ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม
๒๕๖๑ ร่วมทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดหนองบัวศาลา ตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอเมืองนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : ในส่วนของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา จะมีการจั ด งานสั ปดาห์ ส่ง เสริมเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาเนื่ องในเทศกาลวัน มาฆบู ชา เป็ น ไปตามมติ
มหาเถรสมาคม ที่กําหนดให้จังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานสัปดาห์ ส่งเสริ ม
เผยแผ่ พระพุ ทธศาสนา สํ าหรั บจั ง หวั ด นครราชสี มากํ า หนดเป็ นวั ดระดั บศู น ย์ กลางของจั งหวั ด ๒ วั ด คื อ วั ด บึ ง
พระอารามหลวง และวัดศาลาลอย และมีวัดศูนย์กลางของแต่ละอําเภอ ทั้งคณะสงฆ์มหานิกายและคณะสงฆ์ของฝ่าย
ธรรมยุต รวมทั้งสิ้น ๔๑ แห่ง ซึ่งจะเป็นวัดของเจ้าคณะอําเภอทุกอําเภอ ทั้งคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย โดยงานจะจัดขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันมาฆบูชา กิจกรรมประกอบด้วย การเวียนเทียน การเจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ การสนทนาธรรม อภิปรายธรรม การแสดงพระ
ธรรมเทศนา และการตักบาตรพระสงฆ์ นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของพระสงฆ์ รวมถึงหลักธรรม
เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข แต่ละวัดที่เป็น
ศูนย์ กลางก็จะดํ าเนิ นการจัด กิจกรรม จึ งขอเรี ยนเชิญหั วหน้าส่ วนราชการและบุคลากรในสังกั ด เข้า ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอําเภอ
พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวายพระพรชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ซึ่งกําหนดจัดพิธีทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน โดยในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มี ๓ หน่วยงานที่เข้าร่วมพิธี คือ สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๖๑
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องที่ ๑ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกองทุน
ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจนและ
ด้อยโอกาสในชนบท สําหรับปี ๒๕๖๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุน
พัฒนาเด็ กชนบทจัง หวัด นครราชสี มา และกิจกรรมมอบทุนอุ ปาระเด็ก ณ วัดหนองหญ้ างาม ตํา บลหนองกระทุ่ ม
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีเวลา ๑๐.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้มี
จิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
๑) เป็นเจ้าภาพมอบทุนอุปการะเด็ก จํานวนกองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยสามารถ
แจ้ ง ความประสงค์ ไ ด้ ที่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นครราชสี ม า ชั้ น ๓ ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า
โทร. ๐๔๔-๒๔๓-๖๑๐ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๙
๒) ร่วมบริจาคสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้
สามารถนํ า ส่ ง เงิ น บริ จาคได้ ที่สํ า นั กงานพั ฒ นาชุ มชนจั ง หวั ด นครราชสี มา ชั้ น ๓ ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า
หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี ๐๕๐๐๕๐๗๘๖๒๐๖ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนา
เด็กชนบท” ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมส่งสําเนาหลักฐานการโอนเงินให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา โดยหลักฐานใบเสร็จรับเงินการร่วมบริจาคดังกล่าว สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
เรื่ อ งที่ ๒ การจั ด กิ จกรรมวั น สตรี สากล จั ง หวั ด นครราชสี มา ประจํ า ปี ๒๕๖๑
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่
๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของ
สตรี ทั้ ง ๓๒ อํ า เภอ กิ จ กรรมกลางวั น ประกอบด้ ว ย การเดิ น รณรงค์ นุ่ ง ผ้ า ไทยใส่ ผ้า ซิ่ น จากสตรี ๕ กลุ่ ม อํ า เภอ
จากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีถึงหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พิธีอ่านสารวันสตรีสากล
และมอบโล่ ประกาศเกี ย รติ คุณแก่ สตรี ดี เ ด่น การให้ ค วามรู้ สตรีเ รื่ องการพั ฒนาบุ ค ลิกภาพสู่การเป็น ผู้ นํ า สํ า หรั บ
กิจกรรมภาคกลางคืน มีการแสดงของสตรีจากอําเภอต่าง ๆ จึงขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรมดังกล่าว และ
ร่วมเดินรณรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ในช่วงเช้า วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ การเร่งรัดแรงงานต่างด้าวเข้าดําเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) จังหวัดนครราชสีมา
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักการการบริหาร
จัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มบัตร
สีชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (มีใบจับคู่) ที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ให้ไป
ดํา เนิ น การจั ด ทํา และปรั บปรุ งทะเบี ยนประวัติ ณ ศูน ย์ บริ การเบ็ ดเสร็จ (OSS) ซึ่ งจั ด ตั้ง ขึ้น ทุ กจั งหวั ด ตั้ง แต่วัน ที่
๕ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดนครราชสีมาเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่าจอมสุ รางค์ ชั้ น ๖ ถนนจอมสุรางค์ ตั้ง แต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง
(มีใบจับคู่) ที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ นําแรงงานต่างด้าวไปจัดทําและปรับปรุงทะเบียนประวัติ
ตรวจลงตราวี ซ่า และขออนุ ญ าตทํ า งาน และนายจ้ า งต้ อ งนํ า แรงงานต่ า งด้ า วไปตรวจสุ ข ภาพกั บ โรงพยาบาลที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก่อนเข้ารับการบริการ ณ ศูนย์ OSS จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ
นายอําเภอทุกอําเภอ ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้นายจ้างรีบนําแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลโดยเร็ว
และนําใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่าประกันสุขภาพดําเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS จังหวัดนครราชสีมาได้
ทันที
ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จะมีการสอบภาษาเกาหลี ที่โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีการรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลี
จังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึ่งรวมผู้สมัครสอบทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัด และ
จะมีคณะกรรมการจากสาธารณรัฐเกาหลีด้วย
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน จัดงานนัดพบแรงงานประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน โดยนัดพบแรงงานผู้สูงอายุ คนพิการ
นักเรียน นักศึกษา ที่จะปิดภาคเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล ๒๑
สํานักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา
จัดฝึกอาชีพอิสระ ณ ชั้น ๔ หน้าโคราชฮอลล์ จํานวน ๙ วัน โดยจัดให้ฝึกอาชีพฟรี และจะได้ชิ้นงานกลับบ้านด้วย
จํานวนวันละ ๒ รอบ รอบเช้าเวลา ๑๑.๐๐ น. รอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น.

๓๐
สํานักงานจัดหางานได้จัดทําวารสารจัดหางานสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ และตําแหน่งงานว่าง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการสมัครงาน
อําเภอปากช่องกําลังดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ OSS เพิ่มเติมที่อําเภอปากช่อง
จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม สําหรับสถานที่อยู่ระหว่างดูรายละเอียดว่าจะใช้สถานที่ตรงไหน
โดยจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง
ประธาน : ขอให้นายอําเภอช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการต่ออายุแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้ยังมีการมาขึ้นทะเบียนน้อยอยู่ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการด้วย
แรงงานจังหวัด / จัดหางานจังหวัด กรณีที่อําเภอไหนมีแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก
ขอให้ท่านให้ข้อมูลกับนายอําเภอด้วยว่ามีสถานประกอบการตรงไหน ทางนายอําเภอจะได้ไปช่วยติดตาม เช่น อําเภอ
ปากช่อง อําเภอเมือง มีแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก ขอให้แจ้งข้อมูลให้นายอําเภอทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ของอําเภอพิมาย อําเภอประทาย อําเภอเสิงสาง และอําเภอครบุรี
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา :
ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
ซึ่ ง ออกตามความในมาตรา 61/2 วรรคหก แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และให้อําเภอจัดทําบัญชี
รายชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง และ
ในอําเภอหนึ่งให้มีบัญชีรายชื่อโดยจํานวนบุคคลในบัญชีให้เป็นไปตามที่นายอําเภอเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
และรวบรวมบัญชีรายชื่อดังกล่าวส่งให้จังหวัด เพื่อนําเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
อําเภอพิมายรายงานว่า ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอําเภอแล้วปรากฏว่า มีจํานวน 23 คน อําเภอจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคล ที่ทําหน้าที่เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอําเภอเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้มาสมัครและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 จํานวน 10 คน อําเภอจึงได้จัดทํา
บัญชีรายชื่อคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของอําเภอขึ้นใหม่ รวม 33 คน
อําเภอประทายรายงานว่า ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอําเภอแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ขาดคุณสมบัติ จํานวน 2 คน ทําให้บัญชีรายชื่อผู้ทําหน้าที่
ไกล่เกลี่ยฯ คงเหลือ 22 คน อําเภอจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ของอําเภอเพิ่มเติม มีผู้มาสมัครและมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 จํานวน 4 คน อําเภอจึงได้จัดทําบัญชีรายชื่อคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของอําเภอขึ้นใหม่
รวม 26 คน
อําเภอเสิงสางรายงานว่า ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอําเภอแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ขาดคุณสมบัติและขอลาออก จํานวน 11 คน ทําให้บัญชีรายชื่อ
ผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ คงเหลือ 11 คน อําเภอจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาททางแพ่งของอําเภอเพิ่มเติม มีผู้มาสมัครและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 จํา นวน 23 คน อํา เภอจึงได้จัด ทํา บัญ ชีรายชื่อคณะผู้ไกล่เ กลี่ย ฯ
ของอําเภอขึ้นใหม่ รวม 34 คน
อําเภอครบุรีรายงานว่า ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอําเภอแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ขาดคุณสมบัติและขอลาออก ทําให้บัญชีรายชื่อผู้ทําหน้าที่ไกล่
เกลี่ย คงเหลือจํานวน 9 คน อําเภอจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททาง

๓๑
แพ่งของอําเภอเพิ่มเติม มีผู้มาสมัครและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 จํานวน 14 คน อําเภอจึงได้จัดทําบัญชีรายชื่อคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของอําเภอขึ้นใหม่
รวม 23 คน
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อ ๓ ในอําเภอหนึ่งให้มีบัญชีรายชื่อ โดยจํานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามที่
นายอําเภอเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ...
ให้น ายอํา เภอประกาศระยะเวลาในการรั บสมัค รเป็ นผู้ ไกล่เ กลี่ย ไว้ ณ ที่ ว่าการอํา เภอ
ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่ที่เป็นชุมชนตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๔ ผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(๒) มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอที่สมัคร
(๓) เป็ น บุค คลที่ มีค วามรู้ ห รือ มีป ระสบการณ์ เหมาะสมกับ การทํา หน้ า ที่ไ กล่ เ กลี่ ยและ
ประนอมข้อพิพาท
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๒) เป็นบุ คคลล้ มละลาย คนเสมื อนไร้ความสามารถ หรื อคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ
(๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่น ซึ่งรับผิดชอบการ
บริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๕) เป็นผู้เคยถูกถอดถอนให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ
ข้อ ๕ เมื่อพ้นวันรับสมัครแล้ว ให้นายอําเภอรวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๔ พร้อมทั้งประวัติย่อของแต่ละบุคคล เสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ...
ข้อ ๗ ในกรณีที่บัญชีรายชื่อมีจํานวนน้อยกว่ายี่สิบคน หรือน้อยกว่าจํานวนที่นายอําเภอ
เห็นสมควร ให้นายอําเภอดําเนินการรับสมัครและจัดทํารายชื่อเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้นําความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
จึงนําบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอําเภอพิมาย
ประทาย เสิงสาง และอํ าเภอครบุ รี เข้ าที่ป ระชุม กรมการจั งหวั ดเพื่ อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความในข้อ ๕
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๕.๒ การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
หมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑. กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น
๑.๑ กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น
๑) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คน หรือมีจํานวนบ้านไม่น้อยกว่า
๒๔๐ บ้าน
๒) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน หรือมี
จํานวนบ้านไม่น้อยกว่า ๑๒๐ บ้าน

๓๒
๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตําบลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ
๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตําบลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ
๑.๒ กรณีเป็นชุมชนห่างไกล
๑) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน หรือมีจํานวนบ้านไม่น้อยกว่า ๑๒๐ บ้าน
๒) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน หรือมี
จํานวนบ้านไม่น้อยกว่า ๔๐ บ้าน
๓) ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า ๖ กิโลเมตร
๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตําบลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ
แนวทางปฏิบัติในการขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ “ข้อ ๔ ต้องได้รับความเห็นชอบจากการ
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอและ
จังหวัด”
โดยมีการขอตั้งหมู่บ้าน กรณีชุมชนหนาแน่น จํานวน ๒ หมู่บ้าน คือ
๑) หมู่บ้านหนองเสาเดียว หมู่ ๗ มีราษฎร ๑,๒๓๗ คน มีบ้าน ๑,๑๒๘ หลัง
- ชื่อหมู่บ้านขอตั้งใหม่ “เอื้ออาทรพัฒนา” หมู่ ๑๑ ราษฎร ๖๕๔ คน มีบ้าน
๗๐๔ หลัง ห่างจากชุมชนเดิม ๗ กิโลเมตรทางสัญจร และ ๔ กิโลเมตรตามแผนที่ ตั้งอยู่ในเขตตําบลท่าอ่าง
อําเภอโชคชัย หมู่บ้านเดิมคงเหลือ ๕๘๓ คน๔๒๔
๒) หมู่บ้านโนนมัน หมู่ ๙ มีราษฎร ๑,๓๐๗ คน มีบ้าน ๓๔๗ หลัง
- ชื่อหมู่บ้านขอตั้งใหม่ “โนนมันพัฒนา” หมู่ ๑๖ ราษฎร ๖๒๑ คน มีบ้าน
๑๖๗ หลัง ตั้งอยู่ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๕.๓ การให้บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
นครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา :
อําเภอเมืองนครราชสีมา จัดทําโครงการจัดตั้งจุดขยายการให้บริการอําเภอ...ยิ้ม
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครองและขอรับการ
สนับสนุ นบุ คลากรจากที่ ทํา การปกครองจัง หวั ดนครราชสี มา สํา หรั บค่ าเช่า สถานี ค่า ไฟฟ้า ค่ าน้ํา ประปา และค่ า
โทรศัพท์ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั้งนี้ อําเภอเมืองนครราชสีมาแจ้งว่า มีความพร้อมดําเนินการ
กระบวนงานจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนและบริการอื่นตามหลักเกณฑ์
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี จุด เคาน์ เ ตอร์ ให้ บริ การงานบั ต รประจํ า ตั ว ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสํานักทะเบียนอําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน ๒ แห่ง
ได้แก่ ๑) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ส่วนงานบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามคํ า สั่ ง ค.ส.ช. ฉบั บ ที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ดํ า รงธรรม และ ๒) จุ ด เคาน์ เ ตอร์ บ ริ ก าร
อําเภอ...ยิ้ม จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า ชั้น ๒ ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามนโยบายกรมการปกครองในการพัฒนาการให้บริการเชิงรุกและเป็นทางเลือกในการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน โดยการให้บริการในห้างสรรพสินค้าและแหล่งชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น
๑. หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ประกอบด้วย
๑.๑ ด้านบุคลากร ต้องมีบุคลากรเหมาะสมอย่างน้อย ๒ คน ประกอบด้วย ปลัดอําเภอ
เจ้ า พนักงานปกครอง จํา นวน ๑ คน และเจ้ าหน้ า ที่จํา นวน ๑ คน (เจ้ า หน้ า ที่ ปกครอง พนักงานราชการ ลูกจ้ า ง
สมาชิก อส.)

๓๓
๑.๒ สถานที่ตั้ง ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางไป-มา สะดวก เหมาะสมแก่การ
บริการประชาชน อาจตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น หรือในเขตอุตสาหกรรม หรือห้างสรรพสินค้า หรือ
สถานที่ที่เหมาะสม
๑.๓ ด้านกระบวนงาน ต้องมีกระบวนงานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ เป็นต้น มีบริการรับเรื่องส่งต่อ มีบริการข้อมูลข่าวสาร มีบริการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ มีการแสดงขั้ นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมการบริ การที่ชัด เจน และต้องมีประชาชนมาใช้บริการ
สม่ําเสมอ หรืออาจมีหน่วยงานอื่นร่วมให้บริการ
๑.๔ ด้านงบประมาณ
- การจั ด ตั้ ง โดยใช้ ง บประมาณของกรมการปกครอง โดยงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมการปกครอง
๒. ขั้นตอนการจัดตั้ง
กรณีการจัดตั้งโดยใช้งบประมาณของกรมการปกครองประกอบด้วย
๒.๑ จังหวัดสํารวจข้อมูลตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔ ลงในแบบรายงานที่กําหนดพร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลความจําเป็น ข้อมูลสถิติการดําเนินงาน ประมาณการราคาการจัดตั้งเคาน์เตอร์ฯ พร้อมแบบแปลนและ
ภาพถ่าย (ถ้ามี)
๒.๒ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดแล้ว รายงาน
ให้กรมการปกครองทราบ
๒.๓ กรมการปกครองรับทราบและจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับจังหวัดที่
ขอจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์ฯ พร้อมทั้งแจ้งผลให้จังหวัดทราบ
๒.๔ จังหวัดเปิดให้บริการ
เพื่อให้การขอจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ...ยิ้ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
นครราชสีมา กรณีขอใช้งบประมาณของกรมการปกครอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
กรมการปกครองกําหนด จึงขอความเห็นชอบจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์ฯ ต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : เห็นชอบ
ะเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๓ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
- สถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๕ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการใช้คําขวัญประจําจังหวัดบุรีรัมย์

๓๔
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมามีหน้าที่ด้านการรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อย การจั ด การจราจร และหน้ า ที่ อื่น ๆ ที่ จ ะต้ องดํ า เนิ น การ เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจได้ พยายามกระทํ า อย่ า งสุ ด
ความสามารถ สิ่ งหนึ่ งคือได้รับความกรุณาจากท่า นผู้ว่าราชการจัง หวัด นครราชสีมาที่ให้การสนั บสนุ นเทคโนโลยี
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด เพื่อการป้องกันปราบปราม ติดตามจับกุมคนร้าย
เรื่องที่ ๑ การจัดการจราจรในเขตจั งหวัด นครราชสีมา ได้มอบนโยบายให้ หัวหน้ าสถานี
ผู้ กํา กั บการสถานี สารวั ต รใหญ่ สารวั ต รทุ กท่ า น ในการจั ด การจราจรในส่ วนที่ รั บผิ ด ชอบ โดยเฉพาะเขตเมื อ ง
นครราชสีมา ได้จัดการจราจรทั้งในส่วนของการจัดทําป้ายจราจรที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดในสภาพใหม่
และมีมาตรฐานเดียวกัน และการจัดการจราจรจะออกคําสั่งเป็นเจ้าพนักงานจราจร เพื่อจะได้บังคับใช้กฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง มีการประสานกับท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อจะจัดทําโดยให้เห็นชัดเจนและสามารถบังคับใช้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสภาพปัจจุบันเรื่องการจราจรเป็นภาวะวิกฤติของจังหวัดนครราชสีมา มีการพูดถึงกันอย่างมาก รวมทั้งการ
จัดทํายุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ จึงฝากนําเรียนว่า คงจะกระทบเรื่องของวิถีชีวิตบ้าง แต่เชื่อว่าใน
อนาคตต่อไปจะสามารถจัดการจราจรได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ในการจัดการจราจรบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประการแรกคือ
เรื่องของการไม่อนุญาตให้ไปจอดบริเวณด้านหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พยายามที่จะจัดการจราจรและบังคับใช้
กฎหมาย ซึ่งอาจจะกระทบใครบ้าง แต่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่าจะขอจอดรถ
นักท่องเที่ยวที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และได้ประสานกับทางเทศบาลนครนครราชสีมา
ในการจัดเจ้าหน้าที่มาอํานวยความสะดวกและการจัดทําป้ายต่าง ๆ ซึ่งการจัดการจราจรให้นักท่องเที่ยวเดินจาก
บริเ วณที่จอดรถไปสักการะคุณย่ าโม จะเกิด ผลดีหลายอย่ าง เช่ น การค้า ขาย การบริการ ซึ่ งจะต้องประสานการ
ตีเส้นทางม้าลาย
เรื่องที่ ๒ เรื่องศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เป็นศูนย์ที่มีสายโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์
๔ เบอร์ ที่ จ ะสามารถรั บได้ ในคราวเดี ย วกั น ณ เวลานี้ สามารถใช้ ได้ เ ป็ น ปกติ และเรื่ องของการไปที่ เ กิ ด เหตุ นั้ น
กรอบระยะเวลาของตํารวจมีกําหนดเวลาที่จะไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตเทศบาลภายใน ๓ นาที นอกเขตเทศบาลภายใน
๑๒ นาที เพราะฉะนั้นเรื่องของการบริการเกี่ยวกับเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายต่าง ๆ ตํารวจเองพยายามที่จะดําเนินการให้
เกิดความรวดเร็ว นอกจากเบอร์ ๑๙๑ แล้ว มีแอปพลิเคชั่น Police I lert u เป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดและ
ลงทะเบี ย นเพื่ อแจ้ ง เหตุ ได้ ๒๔ ชั่ วโมง เพื่ อเป็ น ช่ องทางการแจ้ ง เหตุ ด่ วนหรื อแจ้ ง ข้ อมู ลข่ า วสารในทุ ก ๆ เรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ จึงฝากแนะนําประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทั่วไปด้วย
เรื่ อ งที่ ๓ เบอร์ ๑๙๑ แจ้ ง เหตุ ด่ วนเหตุ ร้า ย มี ข้ อดี คื อสามารถโทรได้ โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่า ย
ข้อเสียคือ โทรได้โดยไม่จํากัดเวลา ทุกวันนี้มีสายเข้ามาวันละประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ สาย แต่มีเรื่องที่มีประโยชน์เพียง
๑๐% บางครั้งไม่ถึง ๑๐% ทั้งเรื่องแจ้งเหตุ ทั้งการสอบถามข้อมูล และอีก ๔๐๐ กว่าสายเป็นกรณีโทรมาลักษณะ
พูดก่อกวน ด้วยสาเหตุหลาย ๆ ประการ ประการแรกคือ โทรไม่พูด จึงไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไร ประการที่ ๒ คนสติ
ไม่ดีโทรเข้ามา โทรอยู่เรื่อย ๆ มีสถิติของเบอร์โทรศัพท์ที่โทรวันหนึ่งประมาณ ๘๐ สายเป็นเบอร์เดิม ๆ ซึ่งทุกอย่าง
ทั้งหมดเรามีการเก็บข้อมูลเป็นสถิติของแต่ละเบอร์ที่โทรเข้ามา สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลการ
พูดคุยกับคนที่โทรเข้ามาทุก ๆ สาย และอีกประการคือเรื่องของผู้ใหญ่ให้เด็กเล่นโทรศัพท์ และเด็กนักเรียนที่อยู่ตาม
โรงเรียนต่าง ๆ บางครั้งคุณครูอาจจะแนะนําเรื่องของเบอร์ฉุกเฉินในการแจ้งเหตุต่าง ๆ ส่วนมากจะโทรกันเข้ามา
ในช่วงบ่าย โดยวิธีการของตํารวจ ณ เวลานี้คือ จะไปตรวจสอบ โดยทุกตู้โทรศัพท์ในจังหวัดนครราชสีมา ตํารวจจะมี
เบอร์ทั้งหมด สายที่โทรเข้าก็จะโชว์เบอร์ในระบบ แล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นเบอร์ที่ตู้หน้าโรงเรียนไหน ในเขตจังหวัด
มากที่สุดคือ โรงเรียนสุขานารี สิ่งที่ดําเนินการคือ ได้ไปตักเตือนโดยให้คุณครูนํานักเรียนมาแนะนํา เพราะในกรณีที่โทร
เข้ามาแล้วเกินกว่า ๔ คู่สาย เบอร์ที่ ๕ ก็จะไม่สามารถติดต่อกับตํารวจได้ เผื่อมีเหตุเกิดขึ้นจริงก็จะไม่สามารถรับแจ้ง

๓๕
แล้วไปที่เกิดเหตุได้ทันเวลา และอีกกรณีคือ คนที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ โทรเข้า ๑๙๑ เพื่อซ้อมดูว่าโทรได้หรือไม่ ซึ่งได้มีการ
ตรวจสอบกับเครือข่ายเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นเจ้า ของและได้ติดตามไปถึ งเจ้าของเบอร์ จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ
ประชาสัมพันธ์ เบอร์ ๑๙๑ ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งการฝากข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานไว้กับ
ศูนย์ ๑๙๑ หากมีประชาชนสอบถามเราจะตอบข้อมูลให้ท่านได้ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน หรือวิธีการติดต่อ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ แต่ สิ่ ง ที่ ไ ม่ อ ยากให้ เ กิ ด คื อ การโทรโดยไม่ มี เ หตุ จึ ง ฝากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ นายอํ า เภอ
แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะช่วยลดการโทรใน
ลักษณะนี้
รอง ผอ.รมน.จว.นม. : สืบเนื่องจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทาง กอ.รมน.ภาค ๒ ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.จว.
ดูแลอํานวยการวิทยากรระดับตําบลที่เป็นทหารทั้งหมด โดยหลักการ ชุดวิทยากรระดับตําบล ๑๒ คน จะต้องมีทหาร
๑ คน อยู่ในชุดวิทยากร ซึ่งจากคําสั่งของหลาย ๆ อําเภอ ยังไม่มีทหารอยู่ในชุดวิทยากรระดับตําบล สืบเนื่องจาก
ฝ่า ยทหารอาจส่ ง รายชื่ อให้ ทางอํ า เภอล่ า ช้า แต่ ขณะนี้ ทหารมีรายชื่ อลงตํ าบลทุ กตํ า บล ๒๘๙ ตํ า บล ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา เพราะฉะนั้ นขอความกรุณานายอําเภอปรับปรุ งคําสั่งชุ ดวิทยากรระดับตํ าบลใหม่ ให้มีทหารเป็นชุ ด
วิทยากรระดับตําบลด้วย หรือหากไม่มีข้อมูลสามารถประสานได้ที่ กอ.รมน.จว.นม.
ประธาน:
: มีประเด็นเรื่องของกรอบที่ ๑ ที่จะต้องมีวิทยากรทหารเป็นหลัก
: เรื่องการจราจรด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ที่จะขอตัดถนนใหม่ ตอนนี้ทางผู้บริหารสถานศึกษายินดีแล้ว ตอนนี้รอข้อมูล
จากทางเทศบาลนครนครราชสีมาว่าจะกินเนื้อที่แต่ละหน่วยงานเท่าไร จึงขอฝากเทศบาลนครนครราชสีมา ให้ช่วย
ติดตามเรื่องนี้ด้วย หากไม่อยู่ในความรับผิดชอบก็ขอฝากให้ช่วยดําเนินการ เพราะจะเร่งสร้างถนนด้านหลัง
และจุด ที่ ๒ หน้ าห้ างสรรพสิน ค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา วิ่ง ผ่า นโรงพยาบาลกรุ งเทพ ผ่ านหน้ า
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จะมีการเพิ่มขยายพื้นที่ผิวจราจรด้านติดเกาะกลางถนน เพื่อให้รถที่จะไปยูเทิร์นตรงสี่แยก
ปตท. สําโรงจันทร์ ไม่อยู่บนผิวจราจรหลัก ให้อยู่ชิดเกาะกลางถนนเลย ตอนนี้แขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ ได้
ออกแบบเรียบร้อยแล้ว งบประมาณจํานวน ๒.๘ ล้านบาท ทางห้างเดอะมอลล์รับจะเป็นเจ้าภาพให้ และได้ส่งแบบให้
ทางเดอะมอลล์นครราชสีมาแล้ว ต่อไปรถที่จะไปยูเทิร์นตรงบริเวณนั้นไม่ต้องอยู่บนผิวหลัก จะหลบเข้าไปอยู่เกาะกลาง
ถนน โดยแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ จะเป็นผู้ดําเนินการ แต่ปัญหาที่จะขอให้ให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสี มาช่ วยคื อ การกํ า ชั บเจ้ า หน้ า ที่ จราจร ฝั่ ง ตรงข้ า มห้ า งเดอะมอลล์ ทางลงสะพานลอย รถโดยสารจอด
เกะกะมาก หากมีเจ้าหน้าที่ไปคอยจัดระเบียบตรงบริเวณนั้นก็จะทําให้การจราจรดีขึ้น
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา : ได้กําชับไปแล้ว รวมถึงบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์ด้วย
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