รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

(ประธาน)

๒

นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายณรงค์ชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายกานต์

ธงศรี

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ นครราชสีมา

๑๐

นางแสงเสน่ห์

เกษกระทุ่ม

แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา

11

นายวีรศักดิ์

ศรีโสภา

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

12

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

13

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
14

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

15

นายอนันต์ศักดิ์

วุฒิสิงห์ชัย

แทน นายอําเภอปากช่อง

16

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

17

นายวิพัฒ

ทักษิณ

แทน นายอําเภอสูงเนิน

๒
18

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

19

นางสิรินนภา

วรรณที

นายอําเภอโนนสูง

20

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒1

นายพีระพงศ์

สนองชาติ

นายอําเภอปักธงชัย

22

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

23

นายธงชัย

โอฬารพัฒนานะชัย

นายอําเภอโนนไทย

๒4

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

๒5

นายสุรพันธ์

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

๒6

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒7

นายธีรพล

สกุลรักษ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒8

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

29

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

30

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓1

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓2

นายสมภพ

ณีศะนันท์

นายอําเภอเสิงสาง

๓3

ว่าที่ ร.อ.อานนท์

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓4

นายสมภพ

มุกดาสนิท

แทน นายอําเภอขามทะเลสอ

๓5

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓6

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓7

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓8

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

39

นายอภิชาติ

ธนะมัย

นายอําเภอวังน้ําเขียว

40

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔1

นายไพศาล

ผลฟัก

นายอําเภอเมืองยาง

๓
๔2

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔3

ร้อยโท อนุชา

ตั้งพาณิชย์

นายอําเภอพระทองคํา

๔4

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

๔5

นายทวีศักดิ์

ภาษี

แทน นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔6

นายชิงชัย

โชติแสง

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔7

นายสันติ

ศรอาสา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔8

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

49

นางสาวกัญญาพัชร

เกียรติแสวงสิงห์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

50

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕1

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕2

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕3

นายนฤพันธ์

แก้วเทศ

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕4

นายนิพันธ์

จําเนียรพันธุ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕5

นางมณฑา

พิเชฐพงศ์วิมุติ

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕6

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

57

นายไพโรจน์

พุทธิวิศิษฎ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

58

นายสุพจน์

สุทธา

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

59

นางสาวปาริชาติ

คุณาสวัสดิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๔
60

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖1

นางรัชนี

ป้องคําสิงห์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖2

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สาขาพิมาย

๖3

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

๖4

นางสาวณัฐนันท์

พิทักษา

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖5

นางมันตา

สังฆรักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

66

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

67

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
68

พ.ต.อ. บุญส่ง

ขุนแขวง

แทน ผู้บงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

69

ร.ต.ท. สมคิด

สาลรรัมย์

แทน ผกก.ผสส.4 สส

70

ส.ต.ต. อรรคพล

รัตนพันธ์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

71

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๗2

พ.ต.อ. สมศักดิ์

คงไพบูลย์

รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย

๗3

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

74

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๗5

พ.ต.ท. ถิรวุฒิ

พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ

แทน ผกก.สภ.ครบุรี

๗6

พ.ต.อ. ชินกรณ์

ใจกล้า

ผกก.สภ.ชุมพวง

๗7

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

78

พ.ต.อ. กิตติภพ

จงอุตส่าห์

ผกก.สภ.ประทาย

79

พ.ต.อ. พฤทธิ์

บุญปก

ผกก.สภ.โนนไทย

๘0

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

๘1

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์

เทียมฟ้าพลกรัง

ผกก.สภ.คง

๘2

พ.ต.อ. ราเชน

ไผ่เกาะ

ผกก.สภ.สูงเนิน

๕
83

พ.ต.อ.ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

84

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

85

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

86

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

87

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

88

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

89

พ.ต.ท. ฐิตินันท์

วรรณสาร

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๙0

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๙1

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๙2

พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๙3

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙4

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

95

พ.ต.ท. วรโชติ

สุกใส

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

96

พ.ต.ท. สืบตระกูล

เทพปิยะวงศ์

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

97

พ.ต.ท. ไพรัตน์

คุ้มแวง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

98

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

99

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

100 พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

101 พ.ต.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

102 พ.ต.อ. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๑๐3 ร.ต.ท. สมคิด

สาลีรัมย์

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส.

๑๐4 พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

๑๐5 ร.ต.อ. อํานาจ

กาฬสินธุ์

แทน ผกก.สส.ภ.จว.นม.

๖
กระทรวงอุตสาหกรรม
106 นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐7 นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

108 นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

110 นางณิชานี

พันธุ์งาม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑1 นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑2 นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

113 นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

๑๑4 นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

๑๑5 นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑6 นายวรศักดิ์

อินทร์รัช

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑7 นางณัฏฐา

ศิริผล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงพาณิชย์
109 นายธวัชชัย
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
118

ว่าที่ร.ท. สุรสิทธิ์

กองเมืองปัก

แทน ศึกษาธิการภาค 14

119

ดร. สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

120

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๒1

นายณัฏฐ์ปวินท์

ดีศาสตร์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๒2

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒3

นายธนนันต์

อยู่หว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒4

รศ.ชํานาญ

เต็มเมืองปัก

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จ.นม.

๗
๑๒5

นายกิตติ

บุญเชิด

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

1๒6

นายธีรวุฒิ

เจริญรัมย์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๒7

นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๒8

นายสุเทพ

พวงเกาะ

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

129

นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

130

นายจตุพร

บุญระดม

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

131

นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

132

นางปณิตตรา

สายน้ํา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

133

นางสาวพินิจ

กรินท์ธัญญกิจ

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

134

นางพัชราภรณ์

ชุ่มเมืองปัก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

135

นางประภารัตน์

วงศ์ศักดา

แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

136

นายยิ่งยง

ดุรงค์ดํารงชัย

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓7

นางสุจารี

พงษ์กุลสิริ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

138

นางสุกัญญา

กาโกน

รก.ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑39

นางกนกพร

อินรัมย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑40

นางอรุณี

อารี

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

๑41

นางพุทธิภา

ศักดิ์พันธ์วัฒน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๘
๑42

นายสฤษณพงศ์

เครื่องกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

143

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

144

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

145

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๔6

นายอนันต์

เพียรเกาะ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

147

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

148

นางปุณญิสา

โชตนาพงศ์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

149

นายไพฑูรย์

ธนพงศ์ภากรณ์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

150

นางธัญพร

อารีเอื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

151

นายเหมือน

พนารินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

152

นายสิทธิชัย

พุฒกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
153

นางศศิฑอณร์

สุวรรณมณี

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕4

นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕5

นางปริญญา

สุขใหม่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๕6

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕7

นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑58

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑59

นายเอมอร

ศรีกงพาน

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

160

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
161

นายปรีชา

กลีบสุข

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

162

นายธัญธิตา

ศรีสุระ

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๙
163

นายปิยะ

รัตนชนกวงศ์

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

164

นายวชิระ

เสือบัว

ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๖5

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖6

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

167

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๖8

นางสาวสุภาพ

สังขไพฑูรย์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

169

นายพิพัฒน์

นิ่มเจริญนิยม

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

170

นายธงชัย

ธรรมคุณ

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

171

นายสุคนธ์

เต็มยศยิ่ง

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

172

นายจักรี

ยิ่งเจริญ

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

173

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา

174

นายวธัญญู

พัฒชะนะ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

175

นายอาคม

จงอริยตระกูล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา

176

นางสาวสยาม

ไชยทิพย์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

177

นางพิชชานันท์

รักษาทรัพย์

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

178

นางสาวรัชดา

ปรัชเจริญวนิชย์

แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

179

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

180

นางพัฒนี

หิรัญธนานนท์

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

181

นายประยงค์

ปุนบุตรดา

แทน หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

182

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

183

นางปุณณภา

นันทโรปกรณ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

184

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5

๑๐
185

นางสาวประมูล

บรรพาศรี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

186

นางอิศราภรณ์

ชัยกุณา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จ.นม.

187

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

188

นางสาววิไลวรรณ

แทนธานี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

189

นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

190

นายสันติ

กลึงกลางดอน

ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔
นครราชสีมา

191

นายธนพันธ์

ชํานาญธนา

ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการคลัง
192

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

193

นางสาวคัทยวรรณ

พัฒนากิจเมธี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

194

นางณัฐวรรณ

บุญญานุสนธิ์

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

195

นายบุรินทร์

ประภาพรสุข

แทน สรรพากรภาค ๙

196

นางประไพรัตน์

นาผล

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

197

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

198

นายสมพร

เฟื่องกฤษฎา

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
199

นายมานพ

อาสิงสมานันท์

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

200

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

201

นางสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

202

นายศุภชัย

เอี่ยมแย้ม

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2

203

นายพิษณุ

พิจิตร

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

204

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

๑๑
205

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

206

นางสุนทรี

แทนประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
207

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

208

นายเกียรติฉัตร

พรายจันทร์

รก.ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209

-

กระทรวงการต่างประเทศ
210

นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
211

นายสุรินทร์

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

212

นายทิมสูนย์

ก้อนผา

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

213

นายศักดิ์ประยงค์

จันทร์โสม

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
214

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

215

นางสาวสุพรรณ

พันธุ์พยัคฆ์

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
216

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

217

นางสาวภัณฑิลา

เพชรหมื่นไวย

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

218

นางไพรินทร์

เสียนขุนทด

แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

219

นางเนาวรัตน์

จงหมื่นไวย์

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

220

นางดาหวัน

คงวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๑๒
221

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

222

นายปิฏก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

223

นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

หัวหน้าสนง.เคหะชุมชนนครราชสีมา

224

นางสาวทัศน์วรรณ

เกษมอมร

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

225

นายแข่งขัน

สีตะธนี

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
226

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

227

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

228

นายอิทธิ

คงวีระวัฒน์

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

229

นางนพรัตน์

จันธนะสมบัติ

แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

230

นางธนิษฐนันท์

นิ่มวงษ์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

231

นายคุณวุฒิ

เรืองสุขสุด

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต 3

สํานักนายกรัฐมนตรี
232

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

233

นายทรงภพ

เดชสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดนครราชสีมา
234

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

235

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

236

นายธนาศักดิ์

หลักเพชร

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
237 กัญญา

มโนเสงี่ยม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

238 นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นม.

๑๓
239 ปริยากร

สุบันทมา

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาค ตฉน.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
240 นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

241 นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

242 นางนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

243 นายสุรศักดิ์

หาญนอก

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

244 นายกรีติคุณ

กรีธาพล

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

245 นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.

246 นายสุขสวัสดิ์

สูงนเรก

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

247 นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

248 นายสมเกียรติ

อินทรสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์ เขต 3

249 นายชัชชน

สุดกระโทก

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

250 นายอนุวัติ

เศวตเลข

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

251 นางชันผา

ตนาภิชาติ

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

252 นายอัมพร

คงเมท

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

253 นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

254 นายชุตินธร

พงศ์ไพโรจน์

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

255 พ.ต.ท. ระพีพงษ์

จิรพัฒนาลักษณ์

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

256 นายศรีพงศ์

อุดมสิมานนท์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

257 นายมงคล

สาริสุต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ

๑๔
258 นางสาวภูศรัญญา

ชัชวาลย์

แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

259 นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้า สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา

พงศ์สุรเวฟท

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภาคเอกชน
260 นายกิตติพงศ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
261 นายอุทัย

มิ่งชวัญ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

262 นายชนะชัย

ชอบบัว

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

263 นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

264 นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

265 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

266 นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

267 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

268 นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายวุฒิพล

ฉนํากลาง

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

3

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

4

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

5

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

6

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

7

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

จ่าจังหวัดนครราชสีมา

8

นายทวี

ชิณรงค์

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

๑๕

ผู้ไม่มาประชุม
๑

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

2

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

3

อัยการจังหวัดสีคิ้ว

ติดราชการ

4

อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

5

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการ

6

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

7

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

8

ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมากองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ติดราชการ

9

ผกก.สภ.สีคิ้ว

ติดราชการ

10

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

11

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

12

สว.กก.2 บค.ส.1.

ติดราชการ

13

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

14

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

15

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

16

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

17

หัวหน้าสํานักงานสาขสชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

ติดราชการ

18

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

19

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครราชสีมา

ติดราชการ

๒0

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒1

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๑๖
๒2

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒3

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

24

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8

ติดราชการ

25

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

ติดราชการ

26

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

27

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

28

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

29

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

30

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

31

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

ติดราชการ

32

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

33

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

34

ผู้อํานวยการศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

35

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

36

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

37

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

ติดราชการ

38

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

39

คลังจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

40

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจ.นม.

ติดราชการ

41

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

ติดราชการ

42

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

43

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

44

หัวหน้าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ติดราชการ

๑๗
45

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

46

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

ติดราชการ

47

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ติดราชการ

48

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

49

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

50

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

51

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

52

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

53

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

54

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

55

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

ติดราชการ

56

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 (ศปร.2)

ติดราชการ

57

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท. นครราชสีมา

ติดราชการ

58

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

59

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ติดราชการ

60

ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

61

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

62

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

63

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

64

สนง.กส.ทช.เขต 7

ติดราชการ

65

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

66

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

67

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

68

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ

ติดราชการ

๑๘
69

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

70

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

71

ปลัดเทศบาลนครเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ”
โครงการประกวดคลิปวิดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอความร่วมมือจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินโครงการ
ประกวดคลิปวิดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดนครราชสีม า หัว ข้อ “ตามรอยเท้า พ่อ ” (ศาสตร์พ ระราชา)
เพื่อให้เ ด็กและเยาวชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการน้อมนําพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตบนความพอเพียง พอดี มีภูมิคุ้มกัน
ทางสั งคม และใช้เวลาว่า งให้ เกิด ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน นิสิต นั กศึกษา ระดับชั้นมั ธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และจัดส่งผลงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด จํานวน ๓ คลิป เป็นตัวแทนของจังหวัดไป
ประกวดในระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการประกวดคลิปวิดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว
มี ผลงานคลิ ปวิ ดี โอของนั กเรี ยน นิ สิ ต นั กศึ กษา ที่ เข้ าร่ วมการประกวด จํ านวน ๗๒ ที ม และมี ผู้ ได้ รั บรางวั ลการ
ประกวดคลิปวิดีโอ จํานวน ๓ ทีม ดังนี้
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล จํานวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ ชื่อผลงาน “ตามรอยพ่อหลวง” เจ้าของผลงาน นายกันตพัฒน์ ตีเมืองซ้าย
นายกฤษณ์ เกิดนอก นางสาวอณิษฐา เที่ยงไธสง สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ ชื่อผลงาน “นายคน” เจ้าของผลงาน นายวันพิเชษฐ์ ปานล้ําเลิศ
นายพรชัย งามจันทร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ ชื่อผลงาน “ความสุขที่แท้จริง”
เจ้าของผลงาน นางสาวกนกวรรณ เทพปาน สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : รางวัลที่ ๓ ชื่อผลงาน “ความสุขที่แท้จริง” ของนางสาวกนกวรรณ เทพปาน จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ผ่ า นรอบคั ด เลื อ กระดั บ ประเทศ ๒๐ ที ม เตรี ย มเข้ า นํ า เสนอผลงานต่ อ คณะกรรมการ
ระดั บ ประเทศ รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ในวั น ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในงานมหกรรมสื่ อปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์
ณ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

๑๙
 พิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ชนะการประกวด
แข่งขันศิลปะระดับนานาชาติ 2016 International year of pulses art and Design
Competition ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)
- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้ส่งผลงานทางศิลปะของนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันศิลปะ
นานาชาติ 2016 International Year of Pulses Art and Design Competition ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับรางวัลดังนี้
๑. ชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง) ได้แก่ นายธนวัฒน์ ดวงศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ได้แก่
ด.ช. ณรงค์ พวงมาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด.ช.พัชรพล พรหมพันใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด.ช.คณบดี มีโพธิ์นิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ด.ช.คณินณัฐ ชาญชนะโยธิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นายกิตติธัช ถนอมเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นายธนายุทธ ลาไป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
โดยมีครูผู้ฝึกสอนและควบคุมคือ นายสุเมธ สิงหวรวงศ์
 พิธีมอบโล่เพื่อขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (จํานวน ๔๔ ราย) และ
การแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ “โคราชเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๖
มีนาคม ๒๕๖๐ (จํานวน ๑๗ ราย) (สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ
ร่วมในการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
และการแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ “โคราชเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง
การดําเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดจากความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน จึงเห็นควร
มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑) ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 2) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 3) นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4) นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 5) ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
6) วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 7) ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา
๘) ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 9) ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา 10) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 11) คลังจังหวัดนครราชสีมา 12) นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 13) โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา 14) ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 15) ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 16) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 17) ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย ๑๘) ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยแถลงวิทยาคม 19) ผู้อํานวยการโรงเรียนปากช่อง 20) ผู้อํานวยการโรงเรียน
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 21) ผู้อํานวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 22) ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
23) ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชํา 24) ผู้อํานวยการโรงเรียนเสิงสาง 2๕) ผู้อํานวยการโรงเรียนปักธงชัย
ประชานิรมิต 26) ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม 27) ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
28) ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 29) ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา 30) ผู้อํานวยการโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 31) ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองคง 32) ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
33) ผู้อํานวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 34) ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 35) ผู้อํานวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
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36) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา 37 ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 38 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
39) ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 40) ผู้อํานวยการโรงเรียนขามสะแกแสง 41) ผู้อํานวยการโรงเรียน
สุรนารีวิทยา 2 42) ผู้อํานวยการโรงเรียนสีดาวิทยา 43) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
 พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
ที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ “โคราชเกมส์”
(โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล)
- ด้วยโรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรีย น
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนออทิสติก และได้นํานักเรียนและ
ครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ “โคราชเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มีนาคม
๒๕๖๐ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ จังหวัดนครราชสีมา ผลปรากฏว่าโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ
จํานวน ๙ รายการ ดังนี้
1. ผู้จัดการทีมกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18
“โคราชเกมส์” นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน รุ่นอายุ ๑๐-๑๖ ปี ได้แก่ นางสาวมัทนา แสวงผล
3. รางวัลผู้ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน รุ่นอายุ ๑๐-๑๖ ปี ได้แก่ นางสาวมัทนา แสวงผล เด็กหญิงกนกพร ยืนยงค์
4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน รุ่นอายุ ๑๗ - ๒๕ ปี ได้แก่ นางสาวขวัญฤดี อันสุข
5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตองประเภทชายคู่ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน รุ่นอายุ ๑๐-๑๖ ปี ได้แก่ เด็กชายวัชระ คําขุนทด เด็กชายณัฐพล ฝอดสูงเนิน
6. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทชายเดี่ยว นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา รุ่นอายุ ๑๐-๑๖ ปี ได้แก่ เด็กชายนรินทร เหลียวกลาง
7. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ ๑๗-๒๕ ปี นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ นางสาววิภา เผื่อนกลาง นางสาวจิราพร สจิพันธ์
8. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ได้แก่ นายพงษ์พิทักษ์ ไขรัมย์ นายธนวัตน์ พันธุ์สุมา
9. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน
ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ เปรี้ยงกระโทก นางสาวณิชาภัทร์ วิลัยกรวด
10. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน
ได้แก่ นายชรินทร์ ชิดนอก นายอภินันท์ ปุราสคึง
รายชื่อผู้ฝึกสอน
๑. นายอุเทน ช่างทองมะดัน ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแบคมินตัน และ กีฬาเปตอง
๒. นางสาวรุ่งทิพ เอิบพรมราช ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแบคมินตัน และกีฬาเปตอง
๓. นางศิราวรรณ ทัพวิชัย
ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
๔. นางสาวสาริณี สิงห์ใหม่
ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
๕. นางชนัญ แช่มมงคลธรรม ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
๖. นายจิรพงษ์ กําพุฒกลาง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
๗. นายพยุงศักดิ์ ธัญญานนท์ ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
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๘. นางสาวพัชยา พรหมหิตาทร ครูผู้ฝึกซ้อมกีฬากีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
-วันที่ 1 มีนาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ รู้ทันแชร์ลูกโซ่
รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่ง
ประเทศไทย
-วันเดียวกัน เวลา 17.00 น. ที่อาคารยิมเนเซี่ยมชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา อ.เมืองนครราชสีมา ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “โคราชเกมส์” ขึ้น
โดยมี นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา นายอักษร แสนใหม่ ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา กรมพลศึกษา นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ร่วมในพิธี
-วันที่ 2 มีนาคม นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สปข.๑ ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรม/พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้าน และชุมชน” (อป.มช.) ประจําปี 2560 ในพื้นที่
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม สตาร์ เ วลบาหลี อ.เมื อ งนครราชสี ม า โดยมี น ายศั ก ดิ์ ศิ ริ หยวกฉิ ม พลี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา นายวิมล เร่งศึก ผอ.สวท.นครราชสีมา และสมาชิก อป.มช. ให้การต้อนรับ โอกาส
นี้ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “อป.มช. เครือข่ายหัวใจของการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นด้วย
-วันที่ 6 มีนาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดเวที
รับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมืองนครราชสีมา โดยพรรค
การเมือง เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองเพื่อนําข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. ต่อไป
-วั น ที่ 9 มี น าคม ที่ บ้ า นโนนแดง หมู่ ที่ 16 ตํ า บลพลั บ พลา อํ า เภอโชคชั ย นายวิ เ ชี ย ร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับนายสมศักดิ์ ช่องผักแว่น
ราษฎรบ้านโนนแดง หมู่ 16 ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย ซึ่งเป็นครอบครัวที่ยากไร้และไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งทาง อบต.
พลับพลา ได้ร่วมกับส่วนราชการและประชาชน สนับสนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่ให้กับ
ครอบครั ว ช่ อ งผั ก แผ่ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น พร้ อ มกั น นี้ ก าชาดจั ง หวั ด และส่ ว นราชการ
ภาคเอกชน ยังได้มอบเงินและสิ่งของในการเลี้ยงชีพให้กับครอบครัวช่องผักแว่นอีกด้วย
-วันที่ 14 มีนาคม พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วย
บั ญ ชาการทหารพั ฒ นา กองบั ญ ชาการกองทั พไทย เป็ น ประธานพิ ธีส่ ง มอบแหล่ ง น้ํ า โครงการแก้ มลิ ง ตามแนว
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับนายธงชัย โอฬารพัฒนชัย นายอําเภอโนนไทย
รวมทั้ง หมด 3 โครงการ ประกอบด้ วย โครงการขุด ลอกแหล่ ง น้ํา บ้ านคู เมื อง โครงการขุด ลอกแหล่ ง น้ํา บ้ านบ้ า น
โนนเจดีย์ และโครงการขุดลอกแหล่งน้ําบ้านบัลลังก์ ของอําเภอโนนไทย ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะเป็นพื้นที่รับน้ําจาก
อ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่างเป็นแหล่งน้ําดิบผลิตน้ําประปาหมู่บ้านเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ํารวม 375,089 ล้าน ลบ.ม.
- วันที่ 15 มีนาคม ที่บริเวณสะพานมูลมะดันรัฐ บ้านมะดัน หมู่ที่ 10 ตําบลท่าช้าง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา พลตรี สมชาย เพ็งกรู ด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็ นประธานในพิธีเ ปิดสะพาน
มูลมะดันรัฐ ภายหลังจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ งบกลางรายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน
17,190,000 บาท ให้ จั ง หวั ด นครราชสี มา เพื่ อ ก่ อสร้ า งสะพานคอนกรี ต เสริ มเหล็ กขนาดกว้ า ง 9 เมตร ยาว
100 เมตร ทดแทนสะพานเดิ มที่ชํา รุด ทํ าให้ พี่น้องประชาชนได้รับการคลี่ค ลายความเดื อดร้ อนในการสั ญจรไป
ประกอบอาชีพ
- วันที่ 19 มีนาคม ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 อําเภอวังน้ําเขียว พลโท วิชัย
แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกหน่วย
ระดับกรมเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 2 ประจําปี 2560 สําหรับการฝึกในครั้งนี้เป็นการฝึกตามวงรอบประจําปี โดย
มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 6 โดยกรมทหารราบที่ 23 เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการฝึก

๒๒
- วันที่ 22 มีนาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงดวงทิพย์วิญญาณ ท้าวสุรนารี หรือ
ย่าโม พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ
ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ร่วมประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี เนื่องในงานฉลอง
วันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจําปี 2560 ค่ํา
- วั น ที่ 23 มี น าคม เวลา 19.00 น. ที่ บ ริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย์ ท้า วสุ รนารี อํ า เภอเมื อ ง
นครราชสีมา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี หรืองานย่าโม ครั้งที่ 84 ประจําปี 2560 ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
เนืองแน่น โดยงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3
เมษายน ๒๕๖๐ เป็ น ระยะเวลารวม 12 วั น 12 คื น ที่ บ ริ เ วณสนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า โดย
บรรยากาศภายในพิ ธี เ ปิ ด งานได้ ถู ก จั ด ขึ้ น อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ด้ ว ยการให้ ห ญิ ง สาวชาวจั ง หวั ด นครราชสี ม า จํ า นวน
4,337 คน ประกอบพิธีรําบวงสรวงเพื่อรําลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี
- วันที่ 24 มีนาคม เวลา 15.30 น. พลตํารวจตรี สุภากร คําสิงห์นอก ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพลตรี วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 เจ้าหน้าที่
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 ได้ร่วมกันแถลงผล
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธการ 191 ทวงปืนจากรังโจร โดยเจ้าหน้าที่
จากหลายหน่วยงานรวมจํานวนกว่า 350 นาย ได้กระจายกําลังเข้าทําการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 47 จุด
ในพื้นที่หลายอําเภอของจังหวัดนครราชสีมา สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 9 ราย พร้อมตรวจยึดอาวุธปืนขนาดต่างๆ
ได้จํานวน 34 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนรวมจํานวน 582 นัด นอกจากนี้ยังตรวจยึดอุปกรณ์การเสพยาเสพติดได้
1 ชุด ซึ่งผลการปฏิบัติงานตรวจค้นครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้จํานวนมาก
เป็นการช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่ง
- วันที่ 25 มีนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหมวดบํารุงทางหลวง
ชนบทวังน้ําเขียว และลงพื้นที่เส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ําบ้านสันกําแพง หรืออ่างลําพระเพลิง 1 ที่หมวดบํารุง
ทางหลวงชนบทวังน้ําเขียว ถนนวังน้ําเขียว-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บ้านท่ามะปรางค์ อําเภอวังน้ําเขียว โดยมี
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ ผูอ้ ํานวยการทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมทั้ง
ได้มอบอุปกรณ์การเรียน ข้าวสารให้กับนักเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง และ
นักเรียนคนตาบอดและชาวบ้านในพื้นที่
- วันที่ 27 มีนาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดบ้านส้มกบงาม หมู่ 9 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน โดยมีประชาชนมา
รับบริการจากหน่วยงานราชการเป็นจํานวนมาก ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ยกระดับการบริการประชาชนของ
สถานีตํารวจในสังกัด พลตํารวจตรี สุภากร คําสิงห์นอก ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับรอง
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจกําชับการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจภูธรในสังกัด เพื่อชี้แจงและ
แนะนํากรอบแนวทางการบริการประชาชน ทั้งด้านบุคลิกภาพของข้าราชการตํารวจ ด้านการบริการบนสถานีตํารวจ
(ONE STOP SERVICE) ด้านการบริการนอกสถานีตํารวจ (STOP WALK AND TALK) เพื่อให้ข้าราชการตํารวจใน
สังกัดปฏิบัติได้ถูกต้องตามนโยบายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) รองศาสตราจารย์ชํานาญ เต็มเมืองปัก ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

๒๓
๒) นายวุฒิพล ฉนํากลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๓) นายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
๔) นางสาวประมูล บรรพาศรี ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
๕) นายธนพันธ์ ชํานาญธนา ตําแหน่งผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากองพัฒนาสถาบันเกษตรกร สํานักงานกลางกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนราชการแนะนําตัวเพิ่มเติม
นายธนาศักดิ์ หลักเพชร หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
นายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
ย้ายไปปฏิบัติราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หัวหน้าส่วนราชการลาออกจากราชการ
นายกานต์ ธงศรี พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: ขอขอบคุณการทํางานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ ทหาร ตํารวจ และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมงานเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
: รัฐบาล นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ
ดําเนินการหลายเรื่อง ซึ่งก็ได้มีการเน้นย้ํามาโดยตลอด เรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องการสร้างความรัก
ความสามัคคี การสร้างความปรองดอง เรื่องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดํารงธรรม หรือเรื่อง
ภัย ต่ าง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น อาทิ ภั ย แล้ง วาตภั ย อุ ทกภั ย ซึ่ง เกิ ดขึ้ น ตลอดเวลา ในช่ วงที่ ผ่านมามี ทั้ง ภัย แล้ งและน้ํา ท่ วม
เราพยายามร่ วมกั น แก้ ไ ข โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครซึ่ ง ร่ ว มกั บหน่ ว ยงานหลั ก แต่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเนื่ องจาก
โครงสร้างของตัวเมืองค่อนข้างจะไม่ได้มีการปรับปรุงมานาน แต่เดิมใช้น้ําระบายผ่านทางรถไฟเป็นหลัก น้ําต่าง ๆ ก็
ปล่อยเข้าบริเวณเขตทางรถไฟ แต่ปัจจุบันทางรถไฟกําลังสร้างรถไฟรางคู่ มีการถมดิน มีการปรับพื้นที่บางจุด ทําให้
การไหลของน้ําค่อนข้างจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นจึงต้องเตรียมการรับ พยายามจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตอนนี้ได้ขอให้
ท่ า นรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า เมื่ อ เกิ ด น้ํ า ท่ ว มให้ ไ ปประจํ า อยู่ ค นละจุ ด รวมทั้ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมาด้วย และแบ่งทีมงานไปแต่ละจุด ทางเทศบาลได้ขอให้มีการลอกท่อแต่ยังไม่ได้มาก อยากให้ทางเทศบาล
นครนครราชสีมาประสานกับเรือนจํา นําผู้ต้องขังไปลอกท่อเพราะท่อมีขยะมากน้ําจึงไม่ไหล ฝากให้เทศบาลนคร
นครราชสีมาติดตามด้วย
: เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มีการร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านศูนย์ดํารงธรรม เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน ขอให้ทางส่วนราชการเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาด้วย

๒๔
เรื่องภายในจังหวัด
: เรื่องการส่งเสริมอาชีพ จังหวัดอยากให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพของพี่น้องเกษตรกร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พยายามจะให้ มีก ารปรั บเปลี่ ย นการปลู กพื ชที่ มีปัญ หา ไม่ ว่า จะเป็ น มั น สํ า ปะหลั ง ข้ า ว อ้ อ ย
ข้า วโพด เพื่อไปปลู กพื ชอย่า งอื่ น แต่ ปัญหาที่ ผ่า นมาเราไม่ สามารถหาพืชไปทดแทนได้ ว่า จะปลู กพื ชอะไรที่ พี่น้ อง
เกษตรกรจะมีรายได้ดี เนื่องจากแต่ละตัวก็มีราคาตกต่ําเหมือนกันหมด ทางจังหวัดก็พยายามจะส่งเสริมให้มีการเลี้ยง
โค-กระบือ เพราะฉะนั้น ขอฝากหน่วยงานช่วยสนับสนุนด้วย เนื่องจากหากส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ก็ยังมีราคาและ
มีตลาด การเลี้ยงโค-กระบือ จะลดพื้นที่ของการปลูกพืชเกษตรที่เรายึดอยู่ และเราจะเพิ่มตัวที่มาสร้าง demand ใน
การรองรับผลผลิตทางการเกษตร จึงอยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันส่งเสริม โดยเฉพาะสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งวันนี้ได้
นัดปศุสัตว์อําเภอมาร่วมหารือพูดคุยกันเพื่อวางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการเพิ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ให้เพิ่มจํานวนขึ้น
ให้ได้ โค-กระบือ ให้เพิ่ม ๑๐% จํานวนผู้เลี้ยงให้เพิ่ม ๕% ของแต่ละอําเภอ จึงขอฝากทุกท่านช่วยสนับสนุนด้วย
: ฝากเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องภัยแล้ง ความทุกข์ยากต่าง ๆ จังหวัดมีการ
ออกพื้นที่หลังจากหมดงานย่าโม ก็จะออกไปเยี่ยมพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการของรัฐบาล
และของจังหวัด โดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ นายอําเภอ ผู้กํากับการสถานีตํารวจต่าง ๆ ที่ได้ไปร่วมตรวจพื้นที่และร่วม
แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
: ฝากเรื่องความโปร่งใส ความสุจริต ในการปฏิบัติงาน ขอให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารงานและ
ปฏิ บัติ ง านตามหลั กธรรมาภิ บาล มุ่ ง เน้ น การปฏิ บัติ ง านตามภารกิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใสในทุ ก ขั้ น ตอน ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน ใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ เปิดเผยข้ อมูลข่าวสารการดําเนิ นกิจกรรมทุกรูปแบบด้วยความโปร่งใส และขอให้หมั่นตรวจสอบดูแ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด ขออย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) :
กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับซีพี
ดําเนินการบูรณาการเชิงธุรกิจ ทําให้การทํางานมีความสอดคล้องนําไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ต้องเข้า
ไปศึกษาที่ซีพีอําเภอปากช่อง เป็นระยะ ได้มีการแบ่งการบ้านให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓๖ จังหวัด ที่เชิญมาใน
รุ่นแรก โดยใน ๖ ประเด็น ที่จะต้องแก้ไขปัญหาแบบนําร่อง หากใช้ได้ผลก็จะนําเสนอรัฐบาล
เรื่องที่ ๑ การแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ํา
เรื่องที่ ๒ โครงการพัฒนาผลผลิตและแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพด ทางด้านกลุ่มของจังหวัด
นครราชสีมารับในเรื่องนี้ โดยมีรองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี รองผู้ว่าราชการจัง หวัด ชัยภู มิ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดสระบุ รี และรองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ร่วม
ดําเนินการ เราจะแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ํา และทําอย่างไรจะให้พี่น้องเกษตรกรไม่รุกไปปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า
เรื่องที่ ๓ โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นกลุ่มทางภาคใต้
เรื่องที่ ๔ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ ๖ การพัฒนาฐานรากเข้าสู่ห่วงโซ่ตลาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จะทําในลักษณะ
นวัตกรรมรุ่นใหม่ เป็นการดําเนินการโดยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นนวัตกรรมที่กําลังศึกษาแบบนําร่อง พื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาใช้พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ อําเภอโนนไทย และจะขยายผลไปสู่อําเภอข้างเคียง

๒๕
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิมิ) : เรื่องภัยพิบัติ เรื่องน้ําท่วม โดยเฉพาะในเขต
ชุมชน อําเภอต่าง ๆ เมื่อเช้าได้เน้นย้ํานายอําเภอ เรื่องการประสานงาน การแจ้งข่าวสารให้พี่น้องประชาชน เรื่องการ
เตรียมการ การประสานงานกับทางสถานีตรวจอากาศ เป็นสิ่งสําคัญเพราะสถานีตรวจอากาศฝากทางอุตุนิยมวิทยาว่า
การเผยแพร่ภาพในเรื่องกลุ่มเมฆต่าง ๆ จะช่วยได้มากในเรื่องการเตรียมการแต่ขอให้อัพเดทให้เร็วขึ้น เมื่อเราดูเรา
สามารถทราบได้ว่าเมฆฝนจะตกในพื้นที่เราขนาดไหน พื้นที่ไหนฝนตกหนัก น้ําท่วม ในเรื่องการประสานงานปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเขตเทศบาล จะเชิ ญ ทางเทศบาลนคร ปภ. มาหารื อ กั น อี ก ครั้ ง การลอกท่ อ ที่ เ ป็ น นโยบาย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะหารือกับทางผู้บัญชาการเรือนจํา กับทางเทศบาล โดยจะใช้ผู้ต้องขังหรือผู้ถูก
คุมประพฤติ มาดําเนินการลอกท่อ ซึ่งจังหวัดก็พยายามจะดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างเต็มที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ปัญหาบริเวณถนนมิตรภาพ หลักกิโลเมตรที่ ๙๗ ปีที่แล้วน้ําท่วมมาก ขอให้
ทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ ได้ออกแบบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ณ วันนี้ได้ออกแบบมาแล้ว หลังจากที่เรา
เสนองบประมาณเพิ่มเติมไปเสร็จแล้วจํานวน ๔๐ ล้านบาท ขณะนี้กําลังหางบประมาณ กําลังหารือกับส่วนกลางว่า
ในกรณีที่จังหวัดมีงบเหลือจ่ายจะสามารถให้แขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ ดําเนินการได้หรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้น
เมื่อเกิดฝนตก ยังไม่มีการยกระดับถนน ยังไม่มีการทําท่อระบายน้ําตรงบริเวณด่านชั่ง น้ําจะท่วมมาก และจะกลายเป็น
ปัญหา ปีนี้ฝนน่าจะมาเยอะ ขอให้แขวงการทางนครราชสีมา ที่ ๒ ประสานกับหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เพราะงบเพิ่มเติมจบไปแล้ว ต้องใช้งบเหลือจ่าย กําลังหารือว่าจะได้หรือไม่
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะเสด็จมาในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๐
ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จมา
ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. (เป็นการส่วนพระองค์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิมิ) : เป็น พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่า นจะทรง
เสด็จ มาทอดพระเนตรการรํา บวงสรวงท้า วสุร นารี ในงานฉลองวัน แห่ง ชัย ชนะของท้า วสุร นารี ที่บ ริเ วณลาน
อนุส าวรีย์ท้า วสุรนารี ในวัน เสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. โดยจะทรงประกอบพิธี ถวายพาน
บายศรีสักการะท้า วสุรนารี พระราชทานผ้า แพรเจ็ด สีแ ละผ้า สไบ สํา หรับผูกรอบฐานอนุสาวรีย์ท้า วสุรนารี โดย
จัง หวัด จะมีห นัง สือ เรีย นเชิญ หัว หน้า ส่ว นราชการร่ว มถวายการรับ เสด็จ จะทํา การปิด ถนนราชดํา เนิน ถนน
โพธิ์กลาง ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปฏิบัติราชกากีแ ขนยาว จึง ขอ
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

๒๖
ประธาน : ปกติจะมีการเปลี่ย นผ้า สไบย่า โมทุกวัน ที่ ๒๔ มีน าคม แต่ค รั้ง นี้ไม่มีการเปลี่ย นผ้า สไบเนื่องจากรอ
ผ้าสไบพระราชทาน แล้วจะอัญเชิญขึ้นไปห่มที่องค์ย่าโมอีกครั้งหนึ่ง
และได้ร ับ แจ้ง เมื ่อ กี ้ว ่า การรับ เสด็จ สมเด็จ พระเจ้า ลูก เธอ เจ้า ฟ้า จุฬ าภรณวลัย ลัก ษณ์
อัครราชกุมารี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ขอแก้ไขว่าเป็นไม่เป็นการส่วนพระองค์ และให้ข้าราชการแต่งกายด้วย
ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ สําหรับผู้ที่เข้าเฝ้าอยู่ด้านบนบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้า วสุรนารี ถ้า ไม่ใช่ข้า ราชการให้แ ต่ง กาย
ด้วยชุดสูทสีดําไว้ทุกข์
ที่ประชุม : รับทราบ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
การจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสําคัญของชาติเรียกว่า“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระมหาเจษฎาราชเจ้ า ” ซึ่ ง ในปี นี้ ต รงกั บ วั น ศุ ก ร์ ที่ 31 มี น าคม 2560 จัง หวัด
กําหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) สําหรับในปี 2560 จังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดงาน
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี
2560 พร้อมกันดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาคือในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหอประชุมเปรม
ติณสูลานนท์ ซึ่งจังหวัด ได้แจ้งหนังสือเรียนเชิญร่วมพิธีแล้ว
และวั น ที่ 1 เมษายน ของทุ ก ปี เป็ น วั น ข้ า ราชการพลเรื อ น โดยในปี นี้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2560 โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้
เห็นชอบให้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ” ได้แก่การสืบสานพระราชปณิธานและ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนกลางได้
มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดนิทรรศการ ในส่วนภูมิภ าคได้
มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสํานักงานแรงงานจังหวัด ดําเนินการจัดกิจกรรม
การจัดงานพระราชพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดงานพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวั น ที่ ร ะลึ ก มหาจั ก รี บ รมราชวงศ์ ประจํา ปี 2560 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 เมษายน 2560
โดยจั ดพิ ธี ถวายเครื่ องราชสั กการะ (พุ่ มเงิ น – พุ่ มทอง) ณ หอประชุ มเปรมติ ณสู ลานนท์ เริ่ มตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น.
เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดได้แจ้งหนังสือเรียนเชิญร่วมพิธีแล้ว
งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กําหนดให้วันที่ ๒๕ เมษายน
ของทุ กปี เป็ น วั น คล้ า ยวั น สวรรคตสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช โดยไม่ ถื อว่ า เป็ น วันหยุดราชการ ซึ่งจังหวัดได้จัด
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เป็นประจําทุกปี สําหรับปี 2560 จังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดจัดพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๗
๔.๑.๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี

(๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายกรัฐมนตรี
ได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เรื่อง คณะกรรมการกลางเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบโครงการลงทุนของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสูง โดยนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาดําเนินการให้มีคณะกรรมการกลาง เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบโครงการลงทุนของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสูง ตั้งแต่ก่อนเริ่มดําเนินโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวนําร่องการตรวจสอบโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
2. การประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ เพื่ อ สร้ า งการรั บรู้ ที่ถู ก ต้ องเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น โครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดทําเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์หรือเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อดังกล่าว ที่จัดทําขึ้นให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทําความเข้าใจและนําไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามกรณี
3. การเร่งรัดตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตของ
ทางราชการ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดตรวจสอบการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบที่มีปัญหาติดขัด ล่าช้า
หรือค้างการดําเนินการมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตของทาง
ราชการที่ประชาชนหรือเอกชนได้ยื่นเรื่องไว้ รวมทั้งเรื่องที่เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ
ทั้ ง นี้ ให้ ส่ ว นราชการเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วพร้ อ มทั้ ง แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ อ รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
- การเน้นย้ําให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที ่ ป ั จ จุ บ ั น นี ้ ม ี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตจํ า นวนมาก โดยกฎหมายที่
เกี ่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ ญ าตบางฉบั บ ไม่ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนด ขั ้ น ตอน ระยะเวลา ในการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่
รายละเอี ย ดของเอกสารและหลั กฐานที่ จํา เป็ น ที่ จะต้ องใช้ ยื่ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา จนทํา ให้ เ ป็ น การสร้ า ง
ภาระและเป็ น อุ ป สรรคต่ อ ประชาชนในการยื่ น คํา ขออนุ ญ าตเพื่ อ ดํา เนิ น การต่ า งๆ เกิ น สมควร ซึ่ ง อาจส่ ง ผล
กระทบต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ และทํา ให้ ป ระเทศไทยเสี ย โอกาสทางการค้ า และการแข่ ง ขั น กั บ ประเทศต่ า งๆ
ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารตรากฎหมายนี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กฎหมายกลางที่ จ ะกํา หนดให้ ก ารอนุ ญ าตของทางราชการ มี ข้ อ มู ล
ที่ ชัด เจน ซึ่ ง จะเป็ น การอํา นวยความสะดวกแก่ ประชาชน ทั้ ง นี้ โดยมี สาระสํา คั ญ ดั ง ต่ อไปนี้
๑. ผู้ มี อํา นาจอนุ ญ าตต้ อ งมี คู ่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชนไว้ บ ริ ก ารประชาชนตามที่
กฎหมายหรื อกฎ กํา หนดทุ กเรื่ อง พร้ อมทั้ ง ปิ ด ประกาศคู่ มื อ สํา หรั บ ประชาชนไว้ สถานที่ ที่ กํา หนดให้ ยื่ น คํา ขอ
ทุ กแห่ ง และเผยแพร่ ทางสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ด้ วย
๒. เมื่อมีประชาชนมายื่นคําขอ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคําขอจะต้องตรวจสอบคํา
ขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่มายื่นพร้อมคําขอว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มือสําหรับประชาชนกําหนดหรือไม่
หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ยื่นคําขอแก้ไขทันที
๓. ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คู่มือสําหรับประชาชนกําหนด
๔.กรณี ผู้อนุญาตดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คู่ มื อกํา หนดให้ ผู้อนุญาตแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งการล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

๒๘
๕. หากผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้วไม่แจ้งให้ผู้
ยื่นคําขอทราบหรือดําเนินการพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้วไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่จะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย
ประธาน : เป็นกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาแล้ว ซึ่งทุกส่วนราชการเราได้แจ้งไปแล้วว่าจะต้องดําเนินการตาม
ข้อหลัก ๆ คือ มีคู่มือบริการประชาชนและดําเนินการตามคู่มือประชาชน ถ้าดําเนินการไม่ได้ต้องแจ้งให้ประชาชน
ทราบ ได้หรือไม่ได้ต้ องแจ้ งให้ ประชาชนทราบภายในกํา หนดเวลา เพราะฉะนั้น หั วหน้ าส่วนราชการ นายอํ าเภอ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจ ขอเน้นย้ําแนวทางปฏิบัติว่าจะต้องกลับไปตรวจดูอีกครั้งว่ามีการดําเนินการเหล่านี้ครบหรือยัง
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของท่าน ขอให้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความ
พร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
- การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา มีช่วงการณรงค์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑
– ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
- เน้นย้ําให้กองบังการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มความเข้มข้นในการ
บังคับใช้กฎหมาย ควบคู่กับการอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
- ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแลและถื อปฏิบัติให้เป็น ไปตามกฎหมาย
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะดื่มแอลกอฮอล์จํานวนมาก
และจัดให้มีคําสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชัดเจนพร้อมปฏิบัติงาน สามารถประสานงานการออกตรวจในพื้นที่ได้ทันท่วงที
- ให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา และสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในการรับทราบ
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย การเปิดช่องทางให้รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะ
รายงานทางระบบ FM ๑๐๕.๒๕ MHz และระบบ AM ๗๒๙ KHz และให้อําเภอแจ้งเน้นย้ําให้วิทยุชุมชนในพื้นที่รับ
สัญญาณการถ่ายทอดรายการพิเศษ กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรในพื้นที่ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
รับฟังการรายงานผ่านเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อใช้วางแผนในการเดินทาง
- ให้ สํา นั กงานขนส่ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า และศู น ย์ ปฏิ บั ติ การเดิ น รถภาค ๒
(การรถไฟแห่งประเทศไทย) วางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดรถโดยสารเสริม โดยจัดรถโดยสารเสริมจํานวน
๑๐๐ คัน และเพิ่มขบวนรถไฟเสริมวันละ ๔ เที่ยว ไป-กลับ รวม ๘ เที่ยว เพื่อบริการประชาชนในการเดินทางเพื่อไม่ให้
มีผู้โดยสารตกค้างในการเดินทาง รวมทั้งจัดให้มีการบริการสําหรับผู้โดยสารระหว่างรอการเดินทางด้วย รวมทั้งให้
สํานักงานขนส่งจังหวัดดําเนินการตรวจสอบสภาพของรถโดยสารประจําทาง รถตู้โดยสารประจําทางอย่างต่อเนื่อง
จั ด ให้ การตรวจสภาพรถ มี ก ารประชาสั มพั น ธ์ เ พื่ อสร้ า งความมั่ น ใจและให้ ป ระชาชนได้ รับทราบถึ ง ความห่ ว งใย
ของหน่วยงานภาครัฐ
- ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ด้านถนนให้เกิดความปลอดภัย โดยใช้กลไกด่านชุมชน ด่านครอบครัวในพื้นที่ในการควบคุม ดูแล ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง

๒๙
จากข้ อ มู ลการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละผู้ เ สี ย ชี วิต ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ พบว่ า จะเกิ ด บนถนนในเขตหมู่ บ้า น
จํานวนมาก
- ให้กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา อําเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควบคุม ดูแล ป้องกันการทะเลาะวิวาทของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากประชาชนชนที่
เล่นน้ําสงกรานต์จะดื่มแอลกอฮอล์จํานวนมาก ในพื้นที่ชุมชนเมือง และบริเวณพื้นที่เล่นน้ํา ไม่ควรจัดหี้การเล่นดนตรีที่
มีการยั่วยุให้ทะเลาวิวาท ควรจัดกิจกรรมที่สื่อถึงวัฒนธรรมดีงามของไทย
- ให้อํา เภอ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควบคุ ม ดูแ ล กําหนดมาตรการ
ป้องกัน เหตุ จากการจมน้ํา โดยเฉพาะบริ เ วณอ่ างเก็บน้ํ า สถานที่ ท่องเที่ ย วที่มีแ หล่ ง น้ํา จากข้ อมู ลที่ผ่า นมาในช่ วง
เทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนจมน้ําเสียชีวิตจากการเล่นน้ําบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําจํานวนมาก
- การอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบป้ายเส้นทางเลี่ยง ให้มีความชัดเจน กําหนดระยะทางในการวิ่งเข้าสู่เส้นทางหลักเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ แจ้งให้ผู้รับจ้างส่งคืนพื้นผิวจราจรในพื้นที่กําลังดํานินการก่อสร้างตาม
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ สายบางปะอิน – นครราชสีมา ก่อนวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
ประธาน :
เรามีการประชุมวางแผนการดําเนินการ สรุปหลักใหญ่ จะมีคําสั่ง คสช. อีก ๑ คําสั่ง ได้ควบคุม
เรื่องการจราจร สรุปที่จะแก้ปัญหาการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ เราจะอํานวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทาง
กลับสู่ภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ แต่ทางรัฐบาลเน้นย้ําว่าการเสียชีวิตมาจากสาเหตุ ๑ การดื่มแอลกอฮอล์ ๒ การขับรถ
เร็ว เพราะฉะนั้นในจุดที่ติดขัดเราต้องอํานวยความสะดวกไม่ให้ติดขัด แต่ในกรณีจุดที่ไม่ติดขัดแต่วิ่งรถเร็ว ทางพี่น้อง
ตํารวจ ทางหลวง ต้องช่วยกันควบคุมความเร็วให้อยู่ในมาตรการที่กฎหมายกําหนด ไม่เช่นนั้นจะนําไปสู่การเสียชีวิต
นโยบายรัฐบาลปีนี้ให้มีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดในจุดต่าง ๆ จึงขอเรียนทางอําเภอ ตํารวจ ได้ดูแล
ตรงนี้ด้วย
เรื่องของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลนครนครราชสีมา จะเชิญเทศบาลนคร ปภ.
ท่ า นรองฯ ธนพล มาร่ ว มหารื อ กั น ที่ ห้ อ งทํ า งาน ให้ นั ด วั ด เข้ า มา ว่ า เทศบาลนครจะมี ก ารจั ด กิ จกรรมอะไรบ้ า ง
จะไปกระทบการจราจร กระทบในการควบคุ ม การดื่ มแอลกอฮอล์ หรื อ ไม่ บางครั้ ง ทางสรรพสามิ ต ไม่ ทราบว่ า มี
คอนเสิร์ตตรงไหนบ้างของเทศบาล ให้เทศบาลนําแผนการจัดกิจกรรมมาพูดคุยกัน เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ ข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องประสิทธิผล
ของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง
ประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย จึงให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานต่อที่ประชุม
นักผังเมืองปฏิบัติการ : วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของการวางและจัดทํา
ผังเมือง รวมถึง ประเมินการพิจารณาอนุญาตและการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิ นและการก่อสร้ างให้เป็นไปตาม
ผัง เมื อง โดยเลื อกตรวจสอบทั้ ง หมด ๖ จั ง หวัด ได้แ ก่ จัง หวั ดเชี ย งใหม่ จั ง หวัด พระนครศรี อยุ ธยา จัง หวั ดชลบุ รี
จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ แห่ง และสํานักงานเขต ๑ แห่ง
ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้
๑. การวางและจัดทําผังเมืองคํานึงถึงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยไม่เพียงพอ ยังไม่มี
การระบุข้อมูลความเสี่ยงอุทกภัยที่เพียงพอไว้ในผังเมืองรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นที่ราบน้ําท่วมถึง (Flood plain)
ข้อมูลทางน้ําผ่าน (Flood way) และข้อมูลพื้นที่น้ําหลาก (Flood fringe)
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๐
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์
ที่ดินทําให้มีสิ่งก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดกีดขวางทางน้ํา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างในระยะ
ถอยร่นริมฝั่งแม่น้ํา และสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างบนทางน้ําสาธารณะจนเป็นเหตุให้ทางน้ําสาธารณะแคบลงหรือหายไป
สิ่งก่อสร้ างดังกล่ าวจะกี ดขวางการไหลของทางน้ําส่งผลให้ระบบการระบายน้ําล้ มเหลว และเกิ ดปัญหาน้ํ าท่วมใน
ท้ายที่สุด
ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ
๑) กรมโยธาธิการและผังเมื อง และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมที่แสดงขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัย และกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลของแต่ละพื้นที่ อันนําไปสู่การพิจารณาตัดสินใจดําเนินการก่อสร้าง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องและเหมาะสม
๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผังเมือง ประโยชน์ของผังเมืองต่อการพัฒนาประเทศ และประโยชน์ของผังเมืองในการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งสร้างจิตสํานึกในการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ทํ า ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผังเมือง ข้อมูลแหล่งน้ํา ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง แหล่ง
พลังงาน ไฟฟ้า ประปา โรงบําบัดน้ําเสีย ท่อระบายน้ํา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําฐานข้อมูลไปใช้ภายใต้ระบบ
ฐานข้อมูลในการวางและจัดทําผังเมือง การพิจารณาอนุญาต รวมถึงการติดตามกํากับดูลการก่อสร้างและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุญาตและการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ในเรื่องการกํากับตรวจสอบการใช้
อํานาจตามกฎหมายว่า ด้วยการผังเมืองของเจ้ าพนั กงานท้องถิ่ น เพื่อให้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการก่ อสร้า งสิ่ ง
ปลูกสร้างเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕) หน่ วยงานของรั ฐ ที่ มีการใช้ ประโยชน์ที่ดิ น หรื อดํา เนิน การก่ อสร้ า งโครงสร้า งพื้น ฐาน
สาธารณูปโภค หรื อสิ่ งก่ อสร้า งต่ าง ๆ ต้ องนํา ผัง เมื องรวม ซึ่ง ประกอบด้วย ผัง การใช้ประโยชน์ ที่ดิ น ผัง โครงการ
คมนาคมและขนส่ง ผังสาธารณูปโภค และผังที่โล่ง มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงาน/งาน/โครงการ เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๖) ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ดต้ องดํา เนิ น การบั งคั บใช้ ผัง เมื องรวมอย่ างเคร่ งครัด โดยให้เ ร่ง รั ด
ดําเนินการสํารวจการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการรุกล้ําทางน้ํา
ธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําอันจะเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
จากผลการตรวจสอบ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการทบทวน
ในบางส่วน เรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยและน้ําท่วม จาก ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๐๐ ปี เราจะใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์ ในการวางผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของผังเมือง
ซึ่งปัจจุบันได้มีผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้ จะมีการให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้
ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการใช้กฎหมายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ได้ ร่วมกั บองค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวั ด นครราชสี มา มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอี สาน จั ด อบรมให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในจั ง หวั ด เพื่ อตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยได้
ฐานข้อมูลใช้จาก Google Earth ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่กว้างขวาง ทําให้ประชาชนอาจจะเข้ามาติดต่อใน

๓๑
สํานักงานค่อนข้างยาก เพื่อให้ท้องถิ่นได้ตรวจสอบ ประชาชนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้ามี
ปัญหาก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
การกําหนดพื้นที่โล่งในแต่ละผังเมือง เช่น ผังเมืองรวมชุมชนโชคชัย ได้มีการกําหนดพื้นที่โล่ง
เป็นระยะห่างจากลําน้ําสําคัญต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ในเขตทางโชคชัย คือ ลุ่มน้ํามูล ได้มีการกําหนดพื้นที่
ที่เป็นที่โล่งพร้อมกับข้อกําหนดที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อป้องกันการรุกน้ําและการระบายน้ํา
ได้มีการนําโปรแกรม ArcGIS มาใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลในการวางผังเมือง
จะทําให้เกิดความเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับความสูงต่ําของพื้นที่และระบบจําลองน้ําท่วมได้
ประธาน :
ต้องทําเป็นแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจง่าย เพราะน้ําท่วมในเขตเทศบาลนคร ได้หารือกับทางสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่ามีงบศึกษาในเรื่องของการวางผังเมืองชุมชนเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม เนื่องจากเทศบาล
นครไม่มีการศึกษาว่าเราจะแก้ปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาลได้อย่างไร บางครั้งไปลอกท่อแต่ท่อต่ํากว่าทางระบายน้ํา
น้ําก็ไปขังอยู่ และมีการถมดินมากกลายเป็นปัญหาทําให้ทางน้ําเปลี่ยนไป ทั้งที่ได้มีมีการเน้นย้ํามาโดยตลอด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : ระบบระบายน้ําทั้งหมดในตัวเมืองนครราชสีมาเป็นโครงการที่ได้รับการ
ก่อสร้างจากกรมโยธาธิการเดิม ซึ่งได้ก่อสร้างมาหลายปีแล้ว ระยะเวลาค่อนข้างนาน ระบบนี้อาจไม่สามารถรองรับการ
เติบโตของเมืองที่รวดเร็วของจังหวัดนครราชสีมาได้ การศึกษาตรงนี้ได้ประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า
งบประมาณในการก่อสร้าง ในการดําเนินการต่าง ๆ กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถตั้งงบประมาณได้ สําหรับการ
เริ่มต้นของการศึกษา ในวันพรุ่งนี้จะได้ประชุมร่วมกับทางเทศบาลนครเพื่อจะสรุปในเรื่องนี้
ประธาน : จะได้มีแผนแม่บท เพราะปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน มีการถมที่ดินมากขึ้น พยายามเน้นย้ําให้ทางเทศบาล
ควบคุมเรื่องการถมที่ดิน เรื่องการวางท่อระบายน้ํา ใกล้ ๆ บายพาส มีการถมดินมาก น้ําท่วมมาก เมื่อวานก็ได้สั่งให้มี
การระงับการถมดินไป ๑ จุด จนกว่าจะแก้ไขเรื่องน้ําท่วมบ้านของราษฎรข้าง ๆ ได้ก่อน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
สถิติจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital
Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑“ จัดขึ้น ณ ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดโดยสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานเปิดการสัมมนา
วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบถึงวิสัยทัศน์ดิจิทัลประเทศไทย
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และต้องการให้หน่วยงานนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงวิสัยทัศน์และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังนี้
วิสัยทัศ น์ : ยกระดั บภาครั ฐไทยสู่การเป็ น รัฐ บาลดิ จิทัลที่ มีการบู รณาการระหว่ า ง
หน่วยงาน มีการทํางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างแท้จริง
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม ๒๐ ปี เป็น แผนยุ ทธศาสตร์ ใน ๒๐ ปี เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นการกล่าวถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐ
เป้าหมาย
๑) ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จากผลการจัดลําดับของ
รัฐบาลดิจิทัลของ UN เมื่อปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยอยู่ในลําดับ ๗๗ จากทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศ และอยู่ในลําดับที่ ๔
ของกลุ่มประเทศอาเซียน รองจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

๓๒
๒) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และแม่นยํา โดยไม่ต้องใช้สําเนาเอกสาร
๓) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
๔) มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ
ไม่ซ้ําซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อน มี ๕ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับความมั่นคง และเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
สิ่งที่จะได้รับจากรัฐบาลดิจิทัล
๑. การลดสําเนาและขั้นตอนที่ยุ่งยากต่าง ๆ
๒. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๓. การเข้าถึงข้อมูลและศูนย์บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ
๔. เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในสาธารณะ
๕. ความสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
๖. การยกระดับประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ
สรุปแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
๑. ยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหมด ๒๖ ด้าน ทั้ง ๒๖ ด้าน จะ
เกี่ยวข้องกับ ๒๐ กระทรวง เช่น เรื่องสวัสดิการของประชาชน การศึกษา การเกษตร หรือการท่องเที่ยวต่าง ๆ
๒. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หลัก ๆ คือการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ
๓. เป็นการยกระดับการบริการของภาครัฐ
๔. การบริการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล และการดําเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๕. การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของภาครัฐ
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ หลัก ๆ คือ การพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ทุ กระดั บ ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การบั น ทึ ก ความตกลงความร่ ว มมื อ ของ ๓ หน่ ว ยงาน
สํานักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมายการพัฒนาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประเทศไทยจะก้าว
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลสมบูรณ์แบบในปี ๒๕๖๔
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ความแตกต่างของ พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบ พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑๕ หมวด ๑๓๒ มาตรา
พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วย ๔ หมวด/ ๑๖๕ ข้อ
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พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบด้วย ๑๓ ข้อ
ขอบเขตการใช้บังคับ พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รั ฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน
องค์ ก รตรวจสอบการใช้ อํา นาจรั ฐ องค์ กรตามรั ฐ ธรรมนู ญ หน่ ว ยธุ ร การของศาล มหาวิ ทยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
พ.ร.บ.ฯ เดิม ท้องถิ่นใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็ น ต้ น ไป ทุ กหน่วยราชการจะต้องใช้ ระเบี ย บเดีย ว พ.ร.บ. เดี ย ว และขณะนี้ กรมบั ญ ชี กลางเร่ง ดํ า เนิ น การออก
กฎหมายลูก
หลักการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ พูดถึงความคุ้มค่า พัสดุที่จัดซื้อจะต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม มีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
ด้านความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุจะต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารในทุกขั้นตอน
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุไว้
ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเวลากําหนดที่เหมาะสม โดยมีการประเมิน เปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุนั้นและตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นระบบเพื่อใช้
ในการตรวจสอบ
พ.ร.บฯ เดิม มีข้อกําหนดเพียง เปิดเผย โปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในข้อ ๑๕ ทวิ ไม่
ละเอียดเหมือน พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเน้นความคุ้มค่าด้วย
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ
ในการป้องกันการทุจริตจะกําหนดไว้ในหมวด ๒ มาตรา ๑๕ ถึง ๑๘ การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจกําหนดให้มีข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ โดยตาม พ.ร.บ. เดิม ไม่มีกําหนดไว้ในส่วนนี้
การมีส่วนได้เสียของผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ใน พ.ร.บ. เดิม ไม่ได้กําหนดไว้ แต่สําหรับ
พ.ร.บ.ใหม่ การจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่าง ๆ ผู้มีอํานาจอนุมัติต้อง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ร.บ. ใหม่ เหลือเพียง วิธีที่ ๑ คือ วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขของรัฐที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเป็นการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะที่มีการแข่งขันเปรียบเทียบได้กับวิธี
สอบราคา ประกวดราคา e-market e-bidding ของระเบียบเก่า ในวิธีที่ ๒ พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีคัดเลือก
คือการที่หน่วยงานเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้
เข้าเสนอ เว้นแต่งานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติน้อยกว่า ๓ วิธีนี้เทียบได้กับวิธีพิเศษของระเบียบเดิม วิธีที่ ๓
ของ พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง หมายถึงการที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่หน่วยงานกําหนดรายใดรายหนึ่งเข้าเสนอราคา การเจรจาต่อรอง รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ
โดยตรงในวงเงินเล็กน้อย เทียบได้กับวิธีพิเศษ กรณีพิเศษของระเบียบเดิม
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ซึ่งในระเบียบเดิมของปี ๒๕๓๕ เราใช้
เกณฑ์ ร าคาต่ํ า สุ ด เป็ น เกณฑ์ แต่ พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ การพิ จารณาคั ด เลื อ กข้ อเสนอให้ พิจ ารณาถึ ง ประโยชน์
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านคุณภาพประกอบ ไม่จําเป็นต้องใช้ราคาต่ําสุด
มาตรา ๖๕ ของ พ.ร.บ.ฯ ๒๕๖๐
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ระเบียบเดิม จะไม่มีข้อนี้ แต่ พ.ร.บ.ฯ
๒๕๖๐ กําหนดว่า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกพักการเสนอราคา หรือทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการประเมิน

๓๔
ผ่านเกณฑ์ หมายความว่า ผู้รับจ้างตามระเบี ยบเดิ มไม่ มีกําหนด แต่ พ.ร.บ.ใหม่ อาจจะเป็น ผู้ที่มีง านเยอะแล้วไม่
สามารถส่งได้จึงมองว่าทําแล้วไม่ได้ผล จึงกําหนดให้มีเกณฑ์นี้ขึ้นมา
บทกําหนดโทษ พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดโทษไว้ในหมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๓ ผู้ดําเนินการ
รับโทษทางวินัยและไม่เป็นเหตุหลุดพ้นจากความรับผิดทางแพ่งและอาญา
พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทกําหนดโทษ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอํานาจปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนรับโทษตามที่กําหนดไว้
สํานักงานคลังเขต ๓ ได้มีการจัดอบรมให้ส่วนราชการในพื้นที่อีสานใต้ โคราชได้โควต้า
๔๐ คน จะอบรมในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ และจะมีการจัดอบรมต่อไปอีกเรื่อย ๆ
โครงการลงทะเบีย นเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ ในวัน ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ จะมี โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิภาครัฐ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอความร่วมมื อ
หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีคุณสมบัติไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร ๓ แห่ง ได้แก่ ธกส. ธนาคาร
ออมสิน และธนาคารกรุงไทย และสามารถลงทะเบียนได้ที่คลังจังหวัดด้วย
- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
อ่างเก็บน้ําชลประทานขนาดใหญ่ ๕ แห่ง ขนาดกลาง ๒๒ แห่ง รวม ๒๗ แห่ง มีปริมาณ
น้ํารวม ณ วันนี้ ๔๘๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๐ จากปริมาณน้ําเก็บกักทั้งหมดของอ่างเก็บน้ํา คิดเป็นปริมาณน้ํา
ที่ใช้การได้จริง ๔๒๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๗ น้ําที่เหลืออีก ๖๓ ล้าน ลบ.ม. จะเป็นน้ําที่นอนอยู่ในอ่างฯ ที่ต้อง
สงวนไว้
อ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําค่อนข้างน้อย
อ่างเก็บน้ําลําสําลาย ณ วันนี้มีน้ํา ๙% หรือประมาณ ๓.๕ ล้าน ลบ.ม. การใช้น้ําด้าน
อุปโภคบริโภคแต่ละแห่ง อ่างฯ ลําสําลาย ตลอดฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน มีความต้องการใช้น้ําประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการอุปโภคบริโภค
อ่างเก็บน้ําลําตะคอง ณ วันนี้ มีน้ําใช้การ ๖๐ ล้าน ลบ.ม. อีก ๓ เดือนข้างหน้า มีความ
ต้องการใช้น้ําเต็มที่ ๔๕ ล้าน ลบ.ม. น้ําใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคจึงยังพอเพียง จึงยังคงต้องใช้มาตรการประหยัดน้ํา
อ่างเก็บน้ําหนองกก อําเภอพระทองคํา มีน้ํา ๑๓% ยังคงพอเพียงสําหรับการอุปโภค
บริโภค
อ่างเก็บน้ําห้วยตะคร้อ ณ วันนี้มีน้ําใช้การ ๙๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. อีก ๓ เดือนข้างหน้ามีความ
ต้องการใช้น้ําเรื่องการประปา ๑๕๐,๐๐๐ ลบ.ม.
โดยภาพรวม อ่างเก็บน้ําทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของชลประทาน ยังสามารถสนับสนุน
เรื่องน้ําอุปโภคบริโภคได้ตลอดฤดูแล้งนี้
การเปรียบเทียบปริมาณน้ําปีนี้กับปีที่แล้ว
อ่างเก็บน้ําลําตะคอง ปริมาณน้ําใกล้เคียงกับปีที่แล้ว จึงยังคงต้องใช้มาตรการประหยัดน้ํา
อ่างเก็บน้ําลําพระเพลิง สถานการณ์ดีกว่าปีที่แล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วที่มีการ
รายงานไป อ่างฯ ลําพระเพลิง สถานการณ์น้ําปีที่แล้วมากกว่าวันนี้ แต่ในมีนาคม ๒๕๖๐ สถานการณ์ปัจจุบันอ่างเก็บ
น้ําลําพระเพลิงดีขึ้น มีอยู่ ๔๓% ในขณะที่ปีที่แล้วมีอยู่ ๓๗% เนื่องจากค่อนข้างสงวนน้ําไว้ โดยจะไม่มีการระบายน้ํา
เพื่อการเกษตรเลย

๓๕
อ่างเก็บน้ํามูลบน มีน้ํา ๔๒% ปีที่แล้ว ๒๗%
อ่างเก็บน้ําลําแชะ มีน้ํา ๓๓% ปีที่แล้วมี ๒๗%
อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๒๒ แห่ง โดยภาพรวมสถานการณ์จะดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก
โดยเฉลี่ยแล้วมีน้ําประมาณ ๖๐%
ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างในช่วงที่ฝนตกตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่า
อ่างเก็บน้ํา ขนาดใหญ่มีน้ําเข้ าอ่างค่อนข้ างน้อย ลํ าตะคอง ๑ ล้าน ลบ.ม. ลําพระเพลิ ง ๑.๕ ล้า น ลบ.ม. มูลบน
๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. ลําแชะ ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. ส่วนใหญ่ฝนที่ตกลงมาจะตกด้านท้ายเขื่อน แต่ก็ยังคงมีฝนตกที่ทําให้น้ําใน
ลําน้ํามูล ลําน้ําสาขาต่าง ๆ มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น
สภาพน้ําในลําน้ํา ทางชลประทานมีสถานีวัดน้ําที่อยู่ตามลําน้ําหลักสาขา ลําน้ําสาขา จะ
เห็นได้ว่าปริมาณน้ําในลําน้ํามีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมา เช่น บริเวณอ่างลําตะคอง มีสถานีตรวจวัดระดับ
น้ําบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งมีระดับน้ําเพิ่มขึ้น หรือบริเวณอําเภอโชคชัย มีสถานีวัดน้ําบริเวณซีพี ปริมาณฝนที่ตก
ท้ายเขื่อนของลําแชะค่อนข้างมาก ทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้น
จากการติ ด ตามสถานการณ์ น้ํ า ของประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ๑๐ สาขา ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา ณ วันนี้ สถานการณ์คาดการณ์ไปอีก ๓ เดือนข้างหน้า โดยภาพรวมไม่น่าจะมีปัญหา แต่มี ๕ จุดที่ต้อง
เฝ้าระวัง ซึ่ง ณ วันนี้ยังไม่มีปัญหา คือ สถานีผลิตน้ําราชประชา อยู่บริเวณเหนืออ่างลําตะคอง สถานีผลิตน้ําขนงพระ
อยู่เหนือเขื่อนลําตะคอง ทั้ง ๒ สถานีจะต้องสูบน้ําจากตัวลําน้ําไปใช้ผลิตประปา ทางทิศเหนือของจังหวัดมีสถานี
ผลิตน้ําอําเภอประทาย อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย ซึ่ง ๕ สถานีจะต้องเฝ้าระวัง เพราะสถานีเหล่านี้ไม่มีบ่อพักน้ํา
เมื่อสูบน้ําจากลําน้ําแล้วก็ผลิตน้ําประปาเลย หากลําน้ําใดเกิดแห้งขึ้นมา สถานีเหล่านี้ก็จะเกิดปัญหาได้ จึงต้องเฝ้าระวัง
ซึ่ง ณ วันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : ก็ยังคงต้องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ํา และเมื่อฝนตกก็ให้มีการกักเก็บน้ําไว้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๘ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
รักษาการ ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา :
สภาวะอากาศในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีลักษณะอากาศแปรปรวน สืบเนื่องจากความ
กดอากาศสูง ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับ
ผลกระทบ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ํา เนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าว มีลมใต้ ลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุม โดยมีลมตะวันตกพัดเข้ามาพบกันในช่วงกลางเดือน ทําให้เกิดฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประมาณ
๗๐ – ๘๐% ของพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตกหนักในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และในอีกหลายอําเภอ
สรุป เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีปริมาณฝนรวมมากกว่าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากปีนี้
ได้รับอิ ทธิพลจากความกดอากาศสูงกําลั งปานกลางที่ แผ่เข้ ามาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับมี คลื่นกระแสลม
ตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาทําให้เกิดพายุฤดูร้อนต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
อยู่ ในช่วงกลางฤดูร้อน มี ลักษณะอากาศร้อนอบอ้า วโดยทั่วไป เนื่องจากหย่ อมความกด
อากาศต่ําเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียง
ใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทย จึงทําให้อากาศร้อนอบอ้าว หรือร้อนจัดในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเกณฑ์
๔๐ – ๔๓ องศาเซลเซียส โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่

๓๖
อุ ณหภู มิสูง สุ ด คาดหมายประมาณปลายเดื อ นเมษายน อุ ณหภู มิสู ง กว่ า ค่ า ปกติ เ ล็ กน้ อ ย
ค่าปกติ ๓๖.๑ องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิสูงสุดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๔๓.๒ องศาเซลเซียส และคาดว่าจะ
ไม่เกินนี้เนื่องจากฝนตกลงมาค่อนข้างดีในช่วงต้นฤดู คาดหมายปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการดูแลเรื่องน้ําในช่วงเดือนนี้ พื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานยังคงมี
สภาพที่แห้งแล้ง ถ้ามีฝนตกก็ขอให้เก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๙ คําสั่ง คสช. ม. ๔๔ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ ผู้แทนขนส่งจังหวัดนครราชสีมา :
คําสั่ง คสช. ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก
ปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบกจํา นวนมาก โดยมีพฤติกรรมหลี กเลี่ ยงและเพิ กเฉยต่ อการบั งคั บใช้ กฎหมาย ซ้ํ ายั งปรากฏว่ า มีการกระทํ า
ความผิดดังกล่าวซ้ําอีกในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งความสงบเรียบร้อยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงจําเป็นต้องปรับปรุงกลไกและกําหนดมาตรการทางกฎหมาย
เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการคมนาคมขนส่งและความ
สงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
โดยสรุปสาระสําคัญของคําสั่ง คสช. ที่ ๑๔/๒๕๖๐ ดังนี้
ข้ อ ๑ เจ้ า พนั ก งานจราจรหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลดังกล่าว มีอํานาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุด
หรือจอดอยู่ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด
การเคลื่อนย้ ายรถหรือใช้เครื่ องมือบังคับให้รถที่ หยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้เ คลื่อนย้ายได้
เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่ต้องรับผิดสําหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น
จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการที่รถถูกเคลื่อนย้ายหรือ
การใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒ เกี่ยวกับการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัย สาระของการบังคับใช้ มีกฎหมายเดิมบังคับใช้
ออกมาแล้ว และคําสั่งนี้เพิ่มเติมให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และ
ต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าว
ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารถยนต์นั้น
กฎหมายที่ให้ผู้ขับรถ ผู้โดยสาร รัดเข็มขัดนิรภัย ในส่วนของขนส่งจะออกข้อกําหนด
เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภั ยที่บังคับใช้ตามคําสั่ งนี้ไม่มีผลกระทบกับประชาชน ซึ่งกําหนดให้ผู้ผลิต รถติดตั้งเข็มขัดนิรภั ย
รถเก๋ง รถแท็กซี่ รถกระบะ ๔ ประตู ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ ไม่ต้องติดเข็มขัดนิรภัย สําหรับรถเก๋ง
รถแท็กซี่ รถกระบะ ๔ ประตู ที่จดทะเบียนตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ กําหนดให้ต้องติดเข็มขัด

๓๗
นิ ร ภั ย ที่ นั่ ง ตอนหน้ า คนขั บ ส่ ว นรถเก๋ ง ที่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง แต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๔ บริ ษั ท จะต้ องติ ด เข็ มขั ด ทุ ก ที่ นั่ ง
สําหรับรถ ๔ ล้อเล็ก รถรับจ้าง ที่จดทะเบียน ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
รถตู้ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนก่อน ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ไม่บังคับให้ติดเข็มขัดนิรภัย
สําหรับรถตู้ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ต้องติดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้า และที่
จดทะเบียนตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
รถปิคอัพ รถสองแถว ที่จดทะเบียนตั้งแต่ก่อน ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ไม่บังคับ แต่จด
ทะเบียนตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ขึ้นไป บังคับให้ติดที่นั่งตอนหน้าและคนขับ
รถขนส่ง รถบรรทุกทุกประเภท ที่จดทะเบียน ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ติดที่นั่งคนขับ
และที่นั่งตอนหน้า
รถตู้โดยสาร ทั้งประจําทางและไม่ประจําทาง ให้ติดทุกที่นั่ง ทุกคัน ทุกเส้นทาง
รถโดยสารประจําทาง บังคับติดเข็มขัดนิรภัย สําหรับรถที่เดินทางข้ามจังหวัด ต้อง
ติดตั้งทุกที่นั่ง ทุกคัน ทุกเส้นทาง
รถขนาดเล็ก ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้า
ประเภทเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย มี ป ระเภทที่ รั ด ใน ๓ จุ ด สํ า หรั บ คนขั บ กั บ ๒ จุ ด ที่ นั่ ง
ตรงกลาง โดยกรมการขนส่งทางบกจะมีการออกประกาศอีกครั้ง
ข้อ ๓ เกี่ยวกับใบสั่งจราจร สืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใบสั่งจราจรที่เกิด
จากการกระทําผิดตาม พ.ร.บ. จราจร ส่งไปให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถ แล้วปรากฏว่ามีการละเลยไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่ง
ชําระค่าปรับ จึงมีคําสั่งฉบับนี้ สรุปสาระคือ
ประเด็นที่ ๑ กรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ได้รับใบสั่งจราจรแจ้งไปที่บ้าน แล้ว
เพิกเฉยไม่ดําเนินการชําระค่าปรับภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ส่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งจํานวนค่าปรับที่ค้างชําระ
พร้อมหลักฐานไปยังนายทะเบียน และให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชําระภาษีประจําปี
สําหรับรถคันนั้นทราบ เพื่อไปชําระค่าปรับที่ค้างชําระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้มาติดต่อขอชําระภาษี
ประจําปีเป็นเพียงตัวแทนเจ้าของรถ ให้ผู้มาติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพื่อไปชําระค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว
และหากผู้แทนเจ้าของรถ หรือเจ้าของรถมีความประสงค์จะชําระภาษีพร้อมค่าปรับที่กระทําผิด ก็สามารถชําระภาษี
และชําระค่าปรับได้ในคราวเดียวกันที่สํานักงานขนส่ง แล้วสํานักงานขนส่งจะออกใบเสร็จและเครื่องหมายชําระภาษีให้
เจ้าของรถ
ประเด็นที่ ๒ กรณีผู้แทนหรือเจ้าของรถมายื่นชําระภาษีแล้วปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่ง
จราจรมาในระบบขนส่ง ผู้แทนหรือเจ้าของรถยังไม่พร้อมชําระค่าปรับในขณะนั้น ทางสํานักงานขนส่งก็จะรับชําระภาษี
ได้ตามปกติแต่จะยังไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้ แต่จะออกเป็นใบเสร็จและหลักฐานชั่วคราว ซึ่งมีกําหนด
๓๐ วัน หลักจากรับชําระภาษีแล้วจะแจ้งให้เจ้าของรถหรือผู้แทนไปชําระค่าปรับ ช่องทางการชําระค่าปรับ สามารถ
ชําระได้กับสถานีตํารวจ หรือสํานักงานขนส่งทั่วประเทศ และเมื่อชําระค่าปรับภายใน ๓๐ วันแล้ว ก็สามารถที่จะไป
ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้
ประเด็นที่ ๓ กรณีเกิน ๓๐ วัน ยังไม่ได้ชําระค่าปรับ สํานักงานขนส่งก็จะงดการ
ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้กับเจ้าของรถ
มีคําถามว่า กรณีเกิน ๓๐ วัน แล้วจะดําเนินการอย่างไรต่อไป โดยในหลักการที่
ตกลงกับทางตํารวจคือ ถ้ากรณีเกิน ๓๐ วัน เจ้าของรถยังไม่ชําระค่าปรับ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ๓๐ วัน ก็จะ
หมดอายุ และเกิดผลกระทบในเวลาที่ขับขี่รถ แต่ไม่ตัดสิทธิหากพร้อมชําระค่าปรับเมื่อไร ก็สามารถออกเครื่องหมาย
แสดงการชําระภาษีได้
คําสั่ง คสช. ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
สืบเนื่องจากปัจจุบันการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถตู้โดยสารทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นที่นิยมของประชาชนเป็นจํานวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการ

๓๘
เดินทาง แต่โดยที่มาตรการในควบคุมกํากับดูแลรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่ยังไม่สามารถรองรับต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายครั้ง เพื่อประโยชน์ต่อความสงบเรียบร้อยใน
สังคม เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางของประชาชน อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
สรุปสาระสําคัญของคําสั่ง คสช. ที่ ๑๕/๒๕๖๐
ข้อ ๑ สรุปเกี่ย วกับผู้ได้รับใบอนุญ าตประกอบการขนส่ง ได้ กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งจัดทําสมุดประจํารถ ประวัติผู้ขับรถ ใบกํากับสินค้า รายงานการขนส่งและอุบัติเหตุ การตรวจสอบ
สภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ กําหนดให้รถโดยสารจัดทําประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติม จากเดิมกําหนดให้
รถโดยสารจัดทําเฉพาะประกัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยรายละเอียดให้จัดทําประกันภัย
เพิ่มเติม ทางกรมการขนส่งทางบกจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๒ การกําหนดให้ผู้ที่ควบคุมผู้ให้บริการ GPS ปัจจุบันรถบรรทุกและรถโดยสาร กรมการ
ขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้รถจดทะเบียนใหม่ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารติด GPS ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
สําหรับรถโดยสารสาธารณะที่จะต่ออายุภาษีประจําปีในปี ๒๕๖๐ ก็จะติด GPS ในรอบต่ออายุภาษีในปี ๒๕๖๐
หมายความว่าในปี ๒๕๖๐ สิ้นปี รถโดยสารสาธารณะจะติด GPS ทุกคัน ยกเว้นรถหมวด ๔ คือ รถที่วิ่งภายในจังหวัด
และรถโดยสารลักษณะที่เป็นรถสองแถว
ประกาศเดิม ได้กําหนดบทลงโทษ ผู้ประกอบการและผู้ขับรถ เกี่ยวกับ GPS ในเรื่อง
ความเร็ว ชั่วโมงการขับของพนักงานขับรถ แต่ไม่ได้กําหนดความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ควบคุม GPS จึงได้ออกคําสั่ง
ฉบับนี้เพิ่มเติมว่า ผู้ควบคุมที่ให้บริการระบบ GPS ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ GPS หากไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได้วันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ตรงนี้มาแก้จุด
ที่ว่าผู้ให้บริการบางรายไม่สนใจที่จะส่งข้อมูล GPS ในรถ โดยเรากําหนดให้ส่งข้อมูลของรถที่ติด GPS ให้กรมการขนส่ง
ทางบก
ข้อที่ ๓ เป็นการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรถตู้โดยสาร จากเหตุที่รถตู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง จึงจําเป็นต้องมีคําสั่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร
๑) รถตู้โดยสารที่ติดตั้งถังก๊าซ LPG หรือ CNG การคํานวณน้ําหนักต้องไม่ทําให้น้ําหนัก
รถรวมกับน้ําหนักบรรทุกเกินสมรรถนะของรถ เพราะมีรถตู้โดยสารบางราย บริษัทผู้ผลิตติดถังก๊าซ ๑ หรือ ๒ ถัง
ไปเพิ่มถังแล้วทําให้เกินสมรรถนะรถ จึงเพิ่มมาตรการควบคุมไม่ให้แก้ไขเพิ่มเติมให้เกินสมรรถนะรถ
๒) การติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตั ว รถ เพื่ อ ความปลอดภั ย เช่ น ให้ เ พิ่ ม ขนาดหน้ า ต่ า ง
ปรับปรุงพนักพิงเบาะหลังให้สามารถพับได้ และใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน และกําหนดจํานวนที่นั่งผู้โดยสารต้องไม่เกิน
๑๓ ที่นั่ง รถจดทะเบียนใหม่หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศแล้ว จะต้องดําเนินการทันทีตามมาตรการ
ใหม่ แต่สําหรับรถเก่าเมื่อออกประกาศกรมการขนส่งทางบกแล้ว จะให้เวลาแก้ไขภายใน ๖๐ วัน
ข้ อ ที่ ๔ เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม อํ า นาจให้ น ายทะเบี ย น ให้ ข นส่ ง มี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนการจด
ทะเบียนรถ ระงับใช้รถ พักใช้รถ กับผู้ประกอบการขนส่ง ในกรณีผู้ประกอบการไม่ควบคุมให้พนักงานขับรถ ขับรถเร็ว
เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด จนทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรณีนํารถไปกระทําความผิดกฎหมายอื่น เช่น นํารถไป
บรรทุกขนเกี่ยวกับยาเสพติด ของหลีกเลี่ยงภาษี และบรรทุกคนโดยสารเกิน ทอดทิ้งผู้โดยสาร
ข้อที่ ๕ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขรถตู้ รถตู้เดิมจะเป็นรถตู้โดยสารนั่ง ๔ ตอน กับ ๕ ตอน
ปัจจุบันรถตู้โดยสารสาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้นั่ง ๕ ตอน ตอนท้ายของเดิมจะกําหนดให้นั่ง ๔ คน แต่ ๔ คนจะ
แน่นเกิน ไปสําหรั บคําสั่ง ฉบับนี้ จึ งปรับให้ที่นั่งตอนท้ายถอดที่นั่งตรงกลางออก และให้ช่องตรงกลางเป็น ทางออก
ฉุกเฉินที่จะไปเปิดประตูท้ายได้ด้วย และให้ติดข้อความเป็นทางออกฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถดึงประตู
ด้านท้ายออกได้

๓๙
ประธาน : ประเด็นการเล่นสงกรานต์ปี ๒๕๖๐ การนําโอ่งน้ํา ถังน้ํา ขึ้นไปบนกระบะท้ายแล้วเล่นน้ําสงกรานต์ จะ
กระทําได้หรือไม่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ ผู้แทนขนส่งจังหวัดนครราชสีมา : ในหลักการ รถกระบะบรรทุกห้ามคนโดยสารนั่ง
ตอนท้าย แม้แต่ในที่นั่งแคปรถกระบะ กําหนดให้เป็นที่วางสัมภาระไม่ได้ติดเข็มขัดนิรภัย แต่ในทางปฏิบัติอยู่ที่ทาง
เจ้าหน้าที่ตํารวจจะมีการเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้อย่างไร
นายอําเภอสีคิ้ว : ยังมีข้อสงสัยหลายประการในการปฏิบัติ กรณีที่ได้รับใบสั่งกรณีขับรถเร็ว ปรากฏว่ารถเป็นชื่อของ
นาย ก. แต่นาย ข. เอาไปใช้ แต่ส่งใบสั่งไปที่บ้าน นาย ก. เช่นนี้ทางขนส่งจะต่อทะเบียนให้หรือไม่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ ผู้แทนขนส่งจังหวัดนครราชสีมา : ได้ให้ข้อกําหนดหลักไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของ
รถผู้ ใดเห็ น ว่ า ตนมิ ได้ กระทํ า ผิ ด ให้ ทํา หนั ง สื อโต้แ ย้ ง ข้ อกล่ า วหานั้ น ภายใน ๑๕ วั น นั บแต่ วัน ที่ ได้รับแจ้ ง จากนาย
ทะเบียน ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง หากไม่ได้รับการโต้แย้งกลับ เพิกเฉย ไม่ชําระค่าปรับ หรือไม่มีการโต้แย้ง
ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปให้หน่วยงานกรมการขนส่งทั่วประเทศลิงก์ข้อมูล
ขึ้นจอ และเมื่อข้อมูลขึ้นที่จอ และเมื่อเจ้าของรถไปชําระภาษี ทางขนส่งก็มีหน้าที่รับชําระภาษีและแจ้งข้อหาตามใบสั่ง
ให้เจ้าของรถทราบ ถ้าเป็นที่สุดว่าผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถไม่ผิดหรือการสั่ง เป็นการสั่งโดยมิชอบ กระบวนการตรงนั้นทาง
ตํารวจจะถอนการอายัด และเจ้าของรถก็จะสามารถออกเครื่องหมายชําระการเสียภาษีได้
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา : ขอฝากเรื่อง มาตรา ๔๔ ฝากพนักงานสอบสวน กรณี
ปรับแล้วท่านอย่าลืมส่งสํานวนให้อัยการสั่งไม่ฟ้อง เพราะมีการร้องเรียนไปที่สํานักงาน ป.ป.ช. จึงขอเรียนให้ทราบว่า
ท่านจะต้องส่งสํานวนพร้อมใบเสร็จค่าปรับให้ทางอัยการศาลแขวง เพราะเรื่องไม่ได้จบที่การปรับแต่จะจบที่อัยการจะ
สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง แม้แต่การปรับของพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ก็ต้องดําเนินการเช่นเดียวกัน เพราะคดีไม่ได้จบที่การ
ปรับ จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ และผู้กํากับการสถานีตํารวจ ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
-ไม่มี๔.๓ ด้านสังคม
- การจัดทําครอบครัวช่อสะอาด หมู่บ้านช่อสะอาด
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา :
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบภาคอีสานใต้ทั้งหมด ณ วันนี้มี
คดีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๔๓๑ เรื่อง เป็นเรื่องที่เข้าไตรมาส ๖๐ เรื่อง เป็นนักการเมือง และข้าราชการ
ทั้งหมด จัดทํากระบวนการไต่สวนเสร็จแล้ว ๔๔๒ เรื่อง ได้ดําเนินการวินิจฉัยส่งฟ้องศาลแล้ว ๓ เรื่อง อีก ๖ เรื่อง กําลัง
แจ้งข้อกล่าวหา อีก ๓๐ กว่าเรื่อง แจ้งคําสั่งให้ข้าราชการที่ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว มีข้าราชการถูกกล่าวหาเกือบ
๓๐๐ คน ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับเป็นเท็จ การไปดูงานแล้วไม่ได้ไปจริงตามโครงการ ท้องถิ่นบางแห่ง
ถูกตรวจสอบ ๔๑ คน อีก ๑ ท้องถิ่นถูกตรวจสอบ ๓๕ คน จากการตรวจรับเท็จ ตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ
ซึ่งวินิจฉัยตามหลักกฎหมายแล้วน่าจะถูกดําเนินคดี กรรมการจะชี้มูลได้ภายในเดือนกันยายน เพราะฉะนั้นเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ทางคลังจังหวัดชี้แจง เป็นการเข้าระบบในเดือนสิงหาคมก็จะปลอดภัยมากขึ้น เพราะคนที่ถูกตรวจสอบ
คนที่ ๑ คือเจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการราคากลาง กรรมการตรวจรับการจ้าง ไปจนถึงผู้อนุมัติ ขณะนี้ จํานวน ๔๒ เรื่อง
กรรมการสั่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เชื่อว่าเกินกว่าครึ่งจะถูกดําเนินคดี ได้ไปขอข้อมูลหน่วยงาน
ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ เช่ น พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ขนส่ ง จั ง หวั ด เพราะเป็ น ห่ ว งเรื่ อ งนี้ ม าก บางครั้ ง อาจทํ า ด้ ว ยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์

๔๐
และตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พูดถึงการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ เรื่องน้ําไม่ไหล
มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้เอกชนรายใหญ่อย่างน้อย ๒ ราย ปิดกั้นลําคลอง เมื่อไปดูพบมีตึก
เต็มลําคลอง ตอนนี้ ป.ป.ช. ยังไม่ได้ลงไป จึงฝากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมาช่วยไปดูด้วยว่า
จริงหรือไม่ที่มีตึกคล่อมอยู่บนคลอง เพราะถ้า ป.ป.ช. เข้าไปแล้วกระบวนการสอบสวนจะเริ่มขึ้น ถือว่าละเว้น แต่ถ้ายัง
ไม่เข้าไปจะถือว่าท่านดําเนินการก่อนเราเข้าไป จึงฝากไว้ด้วย เหตุจากน้ําท่วมใหญ่โคราช ๒ ครั้ง กรรมการจะยกเหตุ
มาพิ จ ารณาในเรื่ อ งนี้ ว่ า ทํ า ไมน้ํ า ถึ ง ท่ ว มโคราชหนั ก ขณะนี้ ส่ ว นกลางตั้ ง สํ า นั ก ขึ้ น มาเพื่ อ ให้ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน เรื่องละเมิดที่ดินต่าง ๆ ดําเนินการเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว
สํานักงาน ป.ป.ช. จะต้องไปขอเอกสารจากสํานักงานที่ดินจังหวัด และจากทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีคนร้องเรียนเยอะมาก และเรื่องต้องให้จบภายใน ๑ ปี จึงฝากทางจังหวัด ฝากหัวหน้าส่วนไว้ด้วย
บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ตอนนี้ สํ า นั กงาน ป.ป.ช. ประกาศตํ า แหน่ ง ใหม่ ให้ ยื่ น บั ญ ชี ทรั พย์ สิ น
มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กั ด ของรั ฐ รองอธิ ก ารบดี ใ นสั ง กั ด หรื อ ในกํ า กั บ ของรั ฐ ต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ทุ ก ท่ า น
กฎหมายใช้ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ มี ผลต้ องยื่ นภายในวั น ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ องค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวั ด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อํานวยการช่างระดับ ๙ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เทศบาลนคร ปลัดเทศบาล
ผู้อํา นวยการช่างระดั บ ๙ ต้ องยื่ นบัญ ชีทรั พย์สิน เทศบาลเมืองปากช่ อง เทศบาลเมืองสีคิ้ ว เทศบาลเมืองบัวใหญ่
เทศบาลเมืองปักธงชัย ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน นอกจากนี้ตํารวจระดับภาค รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙
บัญชีจะเริ่มทยอยออกมา ศาลได้ตัดสินอดีตผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูงจําคุก แต่รอลงอาญาและปรับ เป็นอดีตเลขานุการ
ท้องถิ่น แต่รับสารภาพจึงรอลงอาญา เพราะกฎหมายยื่นบัญชีมีทั้งโทษจําและโทษปรับ จึงฝากหน่วยงานที่หัวหน้า
หน่วยงานใช้ อํา นาจทางการปกครอง หรื อมี ตัวเงิ น ท่า นจะต้ องมีการยื่น บัญ ชีทรัพย์สิน ซึ่ง น่า จะมีการให้ ยื่น บัญ ชี
ทรัพย์สินในรอบต่อไปตามมา นายอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการโรงเรียน เพราะตอนนี้เริ่มทยอย
ออกมาเป็นรายตําแหน่ง มีการลดไป ๒ ตําแหน่ง คือตําแหน่งที่ปรึกษากับเลขานุการไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดย
สํานักงาน ป.ป.ช. ยินดีให้คําแนะนําในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
เรื่องการจัดทําครอบครัวช่อสะอาด หมู่บ้านช่อสะอาด
เป็นโครงการที่เริ่มดําเนินการร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พระราช
วิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ท่านออกตรวจเยี่ยมวัดและมีโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ทางสํานักงาน ป.ป.ช.
จึงมองว่าเราควรจะมีโครงการลงไปในพื้นที่ คําว่า หมู่บ้า นอาจจะใหญ่เกิน ไป จึ งมองไปที่ค รอบครัว ทํ าอย่า งไรให้
ครอบครัวเป็นสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ทําอย่างไรให้อยู่ยั่งยืน หมู่บ้านมีการประกวดแล้วก็จบไป เราจึงควรจะสร้าง
หมู่บ้านขึ้นมาเพราะมีหมู่บ้านดี ๆ จํานวนมาก ยกตัวอย่าง บ้านกันผม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เขาดําเนินการมานาน
หลายปี ในหมู่บ้านไม่มียาเสพติด ไม่มีการพนัน เวลามีงานบุญก็ไม่มีสุรา ซึ่งหมู่บ้านเขาได้ดําเนินการมานานแล้ว เราได้
ลงไปในหมู่บ้าน ไปหานายอําเภอ ไปหา อบต. ได้ลงไปนําร่องใน ๕ อําเภอ คือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอสีดา
อําเภอโนนสูง อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภออําเภอเมือง ในเขตเทศบาลนคร จะทําอย่างไรให้ชาวบ้านมีการประเมินกันเอง
โดยหลักประเมินง่าย ๆ ๑) คุณลักษณะของครอบครัวที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในชีวิต ๒) ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศานา ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี ๓) ลดละอบายมุข ๔) จิตสาธาณะ ๕) น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ และชาวบ้านก็จะประเมินกันเอง ตั้งกรรมการหมู่บ้านขึ้นมา บ้านไหนทําได้ คะแนนได้มาเกิน ๗๐% เราก็จะให้
เป็นครอบครัวสะอาด และเมื่อรวมครอบครัวเกิน ๗๐% ก็จะเป็นหมู่บ้านสะอาด
วันนี้ทางมูลนิธิต่อต้านทุจริต ได้จัดทําโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด โดยหมู่บ้านท่าคอยนาง
จังหวั ดศรี สะเกษ ได้รับคั ดเลื อกให้ เป็น แบบอย่างในการดํา เนินการ จังหวั ดนครราชสีมาเสนอ บ้า นกันผม อํ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง โดยใช้เงินของกองสลากเข้ามาสนับสนุนในการทําหมู่บ้านช่อสะอาด
หมู่บ้านช่อสะอาดมีอยู่ ๔ หลัก คือ กายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด จริง ๆ แล้วกลับไป
ที่โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ซึ่งเคยดําเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านอยู่ได้อย่างยั่งยืน เรามองเรื่อง
ภายนอกมากกว่ า ภายใน เมื่ อจะทํ าการประกวดหมู่ บ้า น รั้ วต้องดี ถนนต้ องสวย แต่ ชาวบ้ านไม่ได้ ช่วยตัวเองเลย
สํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา จึงมองว่าให้ชาวบ้านช่วยตัวเองก่อนแล้วเราจึงลงไปช่วยเขาทีหลัง

๔๑
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีครอบครัวช่อสะอาด อยู่ใน ๖ หมู่บ้าน ๕ ชุมชน คือ
๑) บ้านกันผม ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียติ
๒) บ้านตาลาด ตําลโนนประดู่ อําเภอสีดา
๓) บ้านหนองห่าง ตําบลขามเฒ่า อําเภอโนนสูง
๔) บ้านช่อบูรพา ตําบลช่อระกา อําเภอบ้านเหลื่อม
๕) บ้านขามเวียง ตําบลช่อระกา อําเภอบ้านเหลื่อม
๖) บ้านหนองไข่เหี้ย ตําบลสีดา อําเภอสีดา
และชุมชนประกอบด้วย ชุมชนเดชอุดม ชุมชนตลาดหลักเมือง ชุมชนปลายนาสามัคคี
ชุมชนโคราชคฤหาสน์ทอง ชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ซึ่งหมู่บ้านและชุมชนเหล่านี้เสนอตัวมาเองไม่ได้คัดเลือก
โดยร่วมกับทางท้องถิ่น แล้วสํานักงาน ป.ป.ช. ก็จะลงไปดูอีกที
ประธาน : เรื่องครอบครัวช่อสะอาด อยากขอเป็นหนังสือถึงนายอําเภออีกครั้ง ทางนายอําเภอจะได้นําไปประชุม
ประจําเดือน และเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนางโท หมู่ ๘ ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อบต.หินโคน หมู่ ๑ ตําบลหินโคน อําเภอจักราช
๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐”
- ประกาศกรมศิลปากร กําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักศิลปากรที่ ๑๒ เป็น
สํานักศิลปากรที่ ๑๐
๖.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม ๒๕๖๐
๖.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปโครงการ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การพิจารณากําหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย”
ที่ประชุม : รับทราบ

๔๒
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน : สถานการณ์ด้านแรงงาน เนื่องจากในช่วงนี้มีการออกตรวจแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล จึงขอให้ทางจัดหางานจังหวัดนําเรียนสถานการณ์แรงงานต่อที่ประชุม
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจาก EU ได้เข้ามาประเมินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มาดูเรื่องปัญหา
ที่ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จึงได้รับคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีว่าต่อไปนี้ให้เน้นการตรวจให้ชัดเจน ให้มีการดําเนินคดี มีการติดตามผล ซึ่งคาดว่าใน
เดือนหน้าก็จะมีทางอเมริกาเข้ามาดูอีก EU IUU เข้ามาเพื่อจะจัดลําดับประเทศ จึงมีคําสั่งทางกระทรวงแรงงาน
ซึ่งได้รับสั่งการมาจากท่านนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทุกจังหวัดต่อไปนี้
เน้นด้านการตรวจที่ชัดเจน เน้นด้านการดําเนินคดี และการรายงานผล จึงขอเรียนผู้กํากับการสถานีตํารวจ ช่วงนี้
อาจจะมีคดีแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก จึงขอฝากให้แจ้งพนักงานสอบสวนช่วยรับคดีด้วย เพราะเป็นนโยบายสําคัญ
เรื่องที่เน้นย้ําให้เข้มงวด คือเรื่องแย่งอาชีพคนไทยทํางาน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) ได้สั่ง การลงมาว่า ทํา ไมเราปล่ อยให้แ รงงานต่า งด้า วเข้ ามาแย่ง คนไทยทํา งาน เมื่ อก่ อนคนลาว พม่ า
กัมพูชา ก็เข้ามาทําก่อสร้าง มาทํางานในไทย แต่ปัจจุบันเริ่มเป็นเจ้าของร้าน เจ้าของร้านเป็นคนต่างด้าว และหาก
ปล่อยไปเรื่อย ๆ เหมือนแขกขายถั่ว มาขายถั่วต้ม ชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสขายสู้แขกไม่ได้ กลายเป็นว่าเราปล่อยอาชีพให้
คนต่างชาติมาหากินอย่างปกติ ทางกระทรวงแรงงานก็เน้นมา โดยเฉพาะเวียดนามเข้ามาในโคราชเยอะมาก อยู่ตาม
ร้านอาหาร เขาจะเริ่มจากเป็นเด็กเสริฟ ขายไก่ย่าง กลุ่มพวกนี้ ทางรัฐบาล กระทรวงแรงงงาน มองว่าปล่อยไว้ต่อไป
คนไทยจะสู้เขาไม่ได้
และสืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เรามีปัญหาเทศกาลสงกรานต์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๖๐ ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศเพื่อไปร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ โดยผ่อนผันให้กับกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรสีชมพู หรือที่เข้ามาโดยระบบนําเข้า มีหนังสือเดินทาง
หรือที่ตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้วเปลี่ยนจากบัตรสีชมพูเป็นหนังสือเดินทาง ให้สามารถกลับไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์
ของประเทศตนได้ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าว ต้องมาขอรับหนังสือรับรอง
การเดิ น ทางกลั บประเทศ ที่ สํ านั กงานจั ด หางานจั ง หวั ด โดยจะมี ประกาศกระทรวงมหาดไทยรองรั บ ให้ อํา นาจ
นายทะเบี ย นของแรงงานต่ า งด้ า วในการทํ า หนั ง สือรั บรอง ต่ างด้ า วกลุ่ มแรงงานก็ จะถือหนั ง สื อรั บรองที่ ออกโดย
นายทะเบียน แต่จะต้องเดินทางออกตามช่องทางตามกฎหมาย จะออกช่องทางอื่นไม่ได้ ออกไปช่องไหนก็ต้องกลับ
ช่องนั้น ถ้ามีบัตรชมพูก็ต้องมาแจ้งและมีหนังสือเป็นรายบุคคล และต้องถือบัตรสีชมพูพร้อมหนังสือนี้ไป สําหรับผู้ที่มา
แบบ MOU มีหนังสือเดินทาง พิสูจน์สัญชาติแล้ว ไม่ต้องมาขอหนังสือแต่สามารถใช้หนังสือเดินทางที่มีไปที่ด่าน ก็จะ
ได้รับการยกเว้น หากกลับมาไม่ทันก็จะถูกปรับหรืออาจถูกตัดสิทธิ จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ แจ้งประชาสัมพันธ์
และขอให้นายอําเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งในที่ประชุมประจําเดือน โดยสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งทางอําเภออีกครั้งหนึ่ง
กลุ่มบัตรสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เพราะ
รัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะให้ขึ้นทะเบียนใหม่อีก การเซตซีโร เราถูกตําหนิจาก EU เพราะเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาเพิ่มเรื่อย ๆ ซึ่งจะนําไปสู่การค้ามนุษย์ เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีหนังสือ
เดินทาง ในช่วงนี้มีการเริ่มดําเนินการพิสูจน์สัญชาติ แต่เราก็มีปัญหากับประเทศต้นทางที่ดําเนินการพิสูจน์สัญชาติ
มีประเทศเมียนมา ชาติเดียวที่ยืนยันว่าจะเข้ามาพิสูจน์สัญชาติให้ แต่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเพียง ๕ จังหวัด กําหนดที่จะ
ตรวจสัญชาติเพื่อออกหนังสือเดินทางให้ จะมีศูนย์ตั้งอยู่ ๕ ศูนย์ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ ๒ จุด คือที่ ตําบลมหาชัย
หรือเทศบาลนครสมุทรสาคร และสถานีขนส่งสมุทรสาคร หรือเทศบาลตําบลท่าจีน จุดที่ ๒ ที่จังหวัดสมุทรปราการ
จุดที่ ๓ จังหวัดเชียงราย จุดที่ ๔ จังหวัดตาก จุดที่ ๕ จังหวัดระนอง นายจ้างที่มาขึ้นทะเบียนเขาบังคับเนื่องจากบัตร
ชมพู จะหมดปี ๒๕๖๑ ถ้าไม่พิสูจน์ สัญ ชาติเมื่ อหมดปี ๒๕๖๑ จะต้องผลักดั นให้กลับอย่า งเดี ยว โดยจะต้องมาขอ
หนั งสื อรั บรองจากสํ านั กงานจั ด หางานจัง หวั ด ถ้ าข้ า มจั งหวั ดไปจะมีปัญหาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ตามสิทธิการทํางานก็จะหมดไป จึงฝากหัวหน้าส่วนราชการให้แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วย ส่วนทางกัมพูชา การพิสูจน์เดิม
ยังไม่แจกหนังสือเดินทาง โดยทางกัมพูชาจะประสานโดยตรงกับนายจ้างเอง ต้องเป็นนายจ้างที่มีลูกจ้างเกิน ๘๐ คน
จะมีกลุ่มนายจ้างของกัมพูชาซึ่งเขาจะรู้กันหมด เมื่อแจกหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองแทนหนังสือเดินทางเขาถึง
จะมาพิสูจน์สัญชาติ เพราะฉะนั้นนายจ้างของกัมพูชา ที่ทําบัตรชมพูก็ให้รอก่อน สําหรับประเทศลาว ตอนนี้ยังไม่มา
ตรวจพิสูจน์สัญชาติให้ อยู่ระหว่างการเจรจา

๔๓
ในช่วงนี้จะมี การลงตรวจ เน้น การดํ าเนิน คดีโดยเฉพาะพื้ นที่ โซนสีแ ดง อํ าเภอครบุ รี อํ าเภอ
ปากช่อง เน้นเรื่องการแย่งอาชีพคนไทย จึงขอฝากทางตํารวจไว้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : ประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนคุ้มครองเด็ก หากพบเห็น
เด็กอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี เป็นเด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เด็กฐานะยากจน เรามี
กองทุนคุ้มครองเด็ก ที่มีแนวทางเพื่อช่วยเหลือ องค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเด็ก โดยผ่านทางนายอําเภอหรือ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ก็ ส ามารถทํ า โครงการมาขอสนั บ สนุ น จากกองทุ น คุ้ ม ครองเด็ ก ซึ่ ง มี ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นประธานในการพิจารณา
ที่ประชุม : รับทราบ
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ :
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.๙๐
ภงด. ๙๑ ประจําปีภาษี ๒๕๕๙ ซึ่งจะสิ้นสุดกําหนดเวลาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ท่านที่ยังไม่ได้ยื่น ข้าราชการใน
หน่ ว ยงานของรั ฐ ขอความร่ ว มมื อ เรี ย นประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ยื่ น แบบภายในกํ า หนดด้ ว ย สํ า หรั บ การยื่ น แบบทาง
อินเทอร์เน็ต มีการขยายเวลาออกไปอีก ๘ วัน
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้แทนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา : ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต
ในช่วง ๗ วันอันตราย ในปี ๒๕๕๙ เราใช้เลือดถึง ๑,๒๐๐ ยูนิต เป็นจํานวนที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นยังไม่รวมในส่วน
ของผู้ป่วยที่มีจํานวนไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วย ในส่วนของสถานที่รับบริจาคโลหิตจะ
มีที่ เดอะมอลล์นครราชสีมา อยู่บริเวณชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล ๒๑ อยู่บริเวณชั้น ๑ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ห้องรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบื้องต้นก่อนถึงวันสงกรานต์
จะมีหน่วยใหญ่ที่ให้การสนับสนุนคือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช่วงก่อนการเดินทางกลับของประชาชนจะ
เป็นทาง ซีพี ตํารวจภูธรภาค ๓ และอําเภอต่าง ๆ ในส่วนของหลังจากเทศกาลสงกรานต์ช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับ
จะมีหน่วยสนับสนุนหลักคือ โรงงานอุตสาหกรรมยูนิสันแพนเอเซีย อําเภอพิมาย และอําเภอต่าง ๆ รวมทั้ง เดอะมอลล์
ก็จะจัดกิจกรรมใหญ่ในการเพิ่มเลือดให้กับสภากาชาดไทย รวมทั้งในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วย จึง
ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปบริจาคโลหิต กรณีเกิดมีความต้องการใช้โลหิต
ปัจจุบันทันด่วน สถานที่รับบริจาคเลือดทั้ง ๕ แห่งนี้จะสามารถรองรับและพร้อมดําเนินการเจาะเก็บได้ทันที
ประธาน : ในช่วง ๗ วันอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวนมาก จําเป็นต้องใช้เลือดมากและไม่ค่อยจะเพียงพอ
ขอขอบคุณหลาย ๆ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดผู้มาบริจาคโลหิต และในขณะเดียวกันก็ยังต้องการโลหิตเพิ่ม
อีก จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จดบันทึกการประชุม

กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖

