รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
๒ นายมุรธาธีร์
๓ นายจรัสชัย
๔ นายศักดิ์ฤทธิ์
๕ นายปัญญา
๖ นายอัสนีย์
๗ นายณรงค์ชัย
๘ นางสุนีย์
๙ นายวิทยา
๑๐ นางแสงเสน่ห์

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
โชคเรืองสกุล
สลักคํา
วงศ์ศรีแก้ว
เชาว์วาทิน
หอมศรีประเสริฐ
บุตรเนียร
เรืองฤทธิ์
เกษกระทุ่ม

๑๑ ว่าที่ ร.ต.ขรรไชย
๑๒ ร.ต.อ. ตนุพล

ทันธิมา
พันธ์สวัสดิ์

๑๓ นายวีระพล

ปักคําไทย

๑๔ นายสิงหา

บุตรศรีภูมิ

๑๕ นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา
แทนผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๖ นายนฤชา
๑๗ นายสุรพันธ์
๑๘ นายยงยุทธ
๑๙ นายอํานวยศิลป์
๒๐ นายชูศักดิ์
๒๑ นายพิรัช

โฆษาศิวิไลซ์
ศิลปสุวรรณ
ป้อมเอี่ยม
มานะงาน
ชุนเกาะ
แจ้งนคร

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอปากช่อง
นายอําเภอสีคิ้ว
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
แทน นายอําเภอโนนสูง

๒
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นายประพัทธพงศ์
นายวิสูตร
นายไพฑูรย์
นายธงชัย
นายธรรมธรรศ์
นายสุพจน์
นายสมพงษ์
นายธีรพล
นายพัลลภ
นายไพรัตน์
นางสาวณัฐนิชา
นายศักรินทร์
นายชนะ
นายเลิศพันธุ์
นายนพดล
นายธีระพันธ์
นายวิจิตร
นายเสกสรร
นายเดชฤทธิ์
นายไพศาล
นายสมชาย
นายพีระ
นายจารุวัฒน์

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔ นายประเสริฐ

พราหมณี
ชัชวาลวงศ์
มหาชื่นใจ
โอฬารพัฒนะชัย
ทองสําโรง
แสนมี
หอมสนิท
สกุลรักษ์
สิงห์ทอง
วิทยาอนุมาส
สุขทองกร
เสมหิรัญ
ธรณีทอง
สินบรรเลงเสนาะ
มามาก
นาควิโรจน์
กิจวิรัตน์
จันวงษา
ถิตย์ฉาย
ผลฟัก
ปัญโญธีรกุล
พิมพ์ประสาร
วงศ์จอม
เอมรื่น

๔๕

นายพศุตม์

แวววุฒินันท์

๔๖
๔๗

นางอําไพ
นายอานนท์

ศุกระชาต
จิตตกูล

นายอําเภอบัวใหญ่
นายอําเภอปักธงชัย
นายอําเภอด่านขุนทด
นายอําเภอโนนไทย
แทน นายอําเภอโชคชัย
นายอําเภอครบุรี
นายอําเภอจักราช
นายอําเภอห้วยแถลง
นายอําเภอคง
นายอําเภอชุมพวง
แทน นายอําเภอขามสะแกแสง
นายอําเภอเสิงสาง
นายอําเภอขามทะเลสอ
นายอําเภอหนองบุญมาก
นายอําเภอแก้งสนามนาง
นายอําเภอโนนแดง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว
นายอําเภอเทพารักษ์
นายอําเภอเมืองยาง
นายอําเภอลําทะเมนชัย
นายอําเภอพระทองคํา
นายอําเภอสีดา
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่
อัยการจังหวัดพิมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักอัยการภาค ๖ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว

๓

๔๘

นายธรรมศาสตร์

กระทรวงยุติธรรม
๔๙ นายภักดี
๕๐ นายวิเชาว์
๕๑ นายเกรียงไกร
๕๒ นางฑิฆัมพร
๕๓ นางกรรณิกา
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายภูเบศ
นายภูวนารถ
นางสุดท้าย
นางพนมพร
นายวิรัตน์
นายปฏิญญา
นายพีระพงษ์
นางมันตา
นายประจบ

ขันกิ่ง

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

ตั้งธรรม
สมัครธรรม
ศรีแย้ม
วิเชียรเชื้อ
วัชรินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา

เพชรกิ่ง
แก้วประเสริฐ
สุทธิปัญญา
คล้ายสงคราม
ศรีมงคล
แกวกระโทก
พูนสุขประเสริฐ
สังฆรักษ์
พันธุ์ชิน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๓ พล.ต.อ. ดิเรก
ปลั่งดี
๖๔ พ.ต.ท.หญิง อุดมลักษณ์ สวัสดิ์กลาง
๖๕ ร.ต.ท. ภานุมาศ
ดวงสูงเนิน
๖๖ พ.ต.อ. จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล
๖๗ พ.ต.ท. คเชนท์
เสตะปุตตะ
๖๘ พ.ต.อ. พงษ์พันธ์
บรรจงจิตร
๖๙ พ.ต.อ. ทรงวุฒิ
ไสยบุญ
๗๐ พ.ต.อ. จักรภัณฑ์
จันทร์อุทัย
๗๑ พ.ต.อ. นทพล
กาญจนาภรณ์
๗๒ พ.ต.ท. ถนัดบุญ
สุวรรณรัตน์
๗๓ พ.ต.อ.ทรงยศ
เปี่ยมปฏิภาณ

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา
แทน ผกก.ฝสส.๔ สส
ผกก.สภ.บัวใหญ่
ผกก.สภ.ปักธงชัย
ผกก.สภ.ปากช่อง
ผกก.สภ.สีคิ้ว
ผกก.สภ.โชคชัย
ผกก.สภ.ครบุรี
แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
ผกก.สภ.จักราช

๔
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๘๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

พ.ต.อ. พิชิต
พ.ต.อ. นิรันดร์
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.ท. สุรวัช
พ.ต.อ. อนันต์
พ.ต.อ. ต่อศักดิ์
พ.ต.อ. อเนก
พ.ต.อ. สรวิศ
พ.ต.อ. วิศาล
พ.ต.อ. รัฐศักดิ์
พ.ต.อ. สุริยันต์
พ.ต.อ. ชนัตถ์
พ.ต.อ. ณัฐพงษ์
พ.ต.อ. สมชาย
พ.ต.อ. สุรชัย
พ.ต.อ. มีชัย
พ.ต.อ. ไพบูลย์
พ.ต.อ. วรการ
พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์
พ.ต.อ. ศุภัทร
พ.ต.อ. สุธีภัค
พ.ต.ท. วรเชษฐ์
พ.ต.อ. ราชศักดิ์
พ.ต.ท. วรวุฒิ
พ.ต.อ. ศาสตรา
ร.ต.ท. ชัยณรงค์

๙๙ ร.ต.ท. ภานุมาศ
๑๐๐ พ.ต.ต. คณิสร

มีแสง
แก้วอิน
คงศักดิ์ตระกูล
ราชรักษา
พิมพ์เจริญ
จันทรกานตานนท์
ศรีกิจรัตน์
เพ็ชรคํา
ลิ้มณรงค์
สุขเจริญ
โพนสิงห์
กวีขาวฉลาด
เชื้อเดช
บํารุงชัย
ผดุลเจริญ
กําเนิดพรม
วาสนาม
ป้องกัน
สุขอิ่ม
ศุภกําเนิด
วชิรโชติกุล
ป้องสุธาราช
ญาณอุบล
เล็กสุนทร
พันชนะ
บุญปก
ดวงสูงเนิน
มณีรัตน์

ผกก.สภ.โนนไทย
ผกก.สภ.โนนสูง
ผกก.สภ.คง
แทน ผกก.สภ.สูงเนิน
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง
ผกก.สภ.ด่านขุนทด
ผกก.สภ.พิมาย
ผกก.สภ.ห้วยแถลง
ผกก.สภ.ขามทะเลสอ
ผกก.สภ.เสิงสาง
ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม
ผกก.สภ.หนองบุญมาก
ผกก.สภ.แก้งสนามนาง
ผกก.สภ.โนนแดง
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.วังน้ําเขียว
ผกก.สภ.เทพารักษ์
ผกก.สภ.เมืองยาง
ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย
ผกก.สภ.สีดา
ผกก.สภ.บัวลาย
แทน ผกก.สภ.จอหอ
ผกก.สภ.กลางดง
แทน ผกก.สภ.หมูสี
แทน ผกก.สภ.อุดมทรัพย์
แทน สารวัตรกองกํากับการ ๒ กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล ๑ หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัด
แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.
แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๒ กองกํากับการ ๑
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว ๒

๕
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๑ นายประชา
๑๐๒ นายกฤษณะ
๑๐๓ นายสมบัติ

มีธรรม
นอขุนทด
โพธิ์ทอง

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ (นม.)

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๔ นายรณชัย
๑๐๕ นางสาวเข็มทราย

วิรุฬห์รัธ
ระหาญนอก

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๖ นางทัศนีย
๑๐๗ นายจีรังกูร
๑๐๘ นายคมสันต์
๑๐๙ นางกันทิมา
๑๑๐ นางผกาทิพย์
๑๑๑ นายธีรวัฒน์
๑๑๒ นายสมมารถ

ประยูรหงษ์
เมืองแก้ว
ชิดเชื้อ
เหมพรหมราช
สิงห์คํา
วลัยเสถียร
ชัยวงษ์

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๓ นางกุลสุรีย์
๑๑๔ นางนาตยา
๑๑๕ นายสําเริง

ฉายเพิ่มศักดิ์
ทฤษฏิคุณ
แหยงกระโทก

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๖ นางณชลนิภา
๑๑๗ นายศิริวัฒน์
๑๑๘ ดร. สุปราณี
๑๑๙ รศ.ดร.ณภัทร
๑๒๐ นายธนนันต์
๑๒๑ นางสิริพรรณ

ทวินันต์
มาลา
งามประสิทธ์
น้อยน้ําใส
อยู่หว่าง
วงศ์วนิชกิจภฬ

๑๒๒ นายชาตรี

ดีทองหลาง

๑๒๓ นายเผด็จศึก

โชติกลาง

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔
แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๙

๖
๑๒๔ นายสง่า

จันทร์วิเศษ

๑๒๕ นายวิวรรธน์

วงศ์สิทธิ์

๑๒๖ นายแดง

จันทรวิวัฒน์

๑๒๗ นายประมวล

บุญฑีฆ์

๑๒๘ นายสุประณีต
๑๒๙ นายสําราญ

ยศกลาง
หงษ์กลาง

๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

นางสิริกร
นายสนิท
นางศกุนตลา
นายรังสิสวุฒิ
นางอรุณี
นางสาวพุทธิภา
นายต้องตระการ

แพงทอง
เสมียนรัมย์
ทานอก
สุวรรณ์โรจน
อารี
เหล็กคงสันเทียะ
ดีรบรัมย์

๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

นายประเสริฐ
นายเชิด
นายวิฑูร
นายอนันต์
นายอนุชา
นายวินัย
นายไพฑูรย์
นายรัฐพล
นางอําไพ

ศรีแสนปาง
น้อยวิเศษ
นรารัตน์
เพียรเกาะ
สิงห์กลาง
วิริยะประทีป
ธนพงศ์ภากรณ์
จันทร์แก้ว
ไตรงูเหลือม

๑๔๖ นายภาคภูมิ

รักษาสุวรรณ

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๗ นางศศิฑอณร์
๑๔๘ นายพงศกร

สุวรรณมณี
ทิพยะสุขศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒
แทน รก.ผอ.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัยนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๗
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

นายจารึก
นางชูศรี
นางชุติมา
นายสมเดช
นางกันยา
นางเอมอร
นายวิรัน

วิไลแก้ว
เปรมสระน้อย
จันทร์เทศ
ลีลามโนธรรม
แต้เจริญวิริยะกุล
ศรีกงพาน
ทองสุขแก้ง

ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
แทน ผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๖ นายภูดิท
๑๕๗ นายวรวุฒิ
๑๕๘ นางศุภานันท์
๑๕๙ นายเอกภพ
๑๖๐ นายพศวีร์
๑๖๑ นายไพรัตน์
๑๖๒ นายสมชาย
๑๖๓ นางสาวสุภาพ

ภัทรกุลเชฏฐ
บุญพิมพ์
ไทยอุดม
ทองสวัสดิ์วงศ์
สมใจ
โลหณุต
เจียรทิพย์วิไล
สังขไพฑูรย์

๑๖๔ นายสุนีย์
๑๖๕ นายเทิดพงศ์
๑๖๖ นายโสภิญญา

กล้าหาญ
ไทยอุดม
เกิดสกุล

๑๖๗ นายสุคนธ์
๑๖๘ นายสมศักดิ์
๑๖๙ นางอินทรา

เติมยศยิ่ง
ทาบโลกา
พรหมคํา

๑๗๐ นายบุญสนอง
๑๗๑ นางสาวณุตตรา

ไชยเมือง
จันทรเจริญ

๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

ช่วยสระน้อย
รักษาทรัพย์
อะสุรินทร์
เรืองหิรัญ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
รก.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

นางภัทรานิษฐ์
นางพิชชานันท์
นายจิระ
นางศรุดา

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๘
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓

นายฐิตวัฒน์
นายเมืองนนท์
นางสาวประมูล
นางสาวนงนุช
นายพรเทพ
นางลํายอง
นายบรรจง
นายศักดิ์สุดา

จันทวร
เสาวคตภูมิ
บรรพาศรี
ดีแท้
เต็งมงคล
ศรีสว่าง
สุขสุทธิ์
แสงแก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
แทน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต ๔
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๘๔ นายสันติ

กลึงกลางดอน

๑๘๕ นายพิทักษ์

ภูมิโคกรักษ์

กระทรวงการคลัง
๑๘๖ นายพงศ์พิตร์
๑๘๗ นางสาวคัทยวรรณ
๑๘๘ นางสาวสุดท้าย
๑๘๙ นายอภิวัชร์
๑๙๐ นางอุไรวรรณ
๑๙๑ นายกําพล
๑๙๒ นายมติ
๑๙๓ นายสําราญ
๑๙๔ นายสมศักดิ์

ฤทธิแสง
พัฒนากิจเมธี
ชัยจันทึก
มีเสือ
อภัยพงษ์
วิทยาอนุมาส
เลิศคุณลักษณ์
เมืองนิล
เปรมปวีณ์

คลังเขต ๓ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ ๓
คลังจังหวัดนครราชสีมา
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
สรรพากรภาค ๙
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.นครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๕ นายมานพ
๑๙๖ นายเกียรติศักดิ์
๑๙๗ นายสมชาย
๑๙๘ นายสุชาติ
๑๙๙ นางสาวธนารีย์
๒๐๐ นายประวัติ
๒๐๑ นายสนิท
๒๐๒ นายสมบูรณ์

อาสิงสมานันท์
ดีสีปาน
ตังคโนทาส
เทียนเงิน
บัวผดุง
ดวงกันยา
รัตนศฤงค์
ชัยศิรินิรันดร์

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

๙
๒๐๓ นางสุนทรี

แทมประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๐๔ นางจิรพา
กุลชาติวิชิต
๒๐๕ นายเกียรติฉัตร
พรายจันทร์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐๖ นายกฤษณ์
ยางน้อย

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๗ นางอัจฉรา
กระทรวงพลังงาน
๒๐๘ นายสุรินทร์
๒๐๙ นายพัชรณัฐ

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

แสงไทยทวีพร
ดีล้อม

๒๑๐ นางสาวเสาวนีย์

ปราชญ์บวร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)
แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
๒๑๑ พันเอก อธิป

แก้วดวงใหญ่

๒๑๒ พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

๒๑๓ พันเอก วีระ
๒๑๔ นางสาวสุพรรณ

สุดวิไลพร
พันธุ์พยัคฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด
นครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)
สัสดีจังหวัดนครราชสีมา
รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
๒๑๕ นายอนันต์
ดนตรี
แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
๒๑๖ นางสาวภัณทิลา
เพชรหมื่นไวย
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา
๒๑๗ นางเสร่
ศรีนรจันทร์
๒๑๘ นางสาวอนัศยา
ปาฐกานนท์
แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕
๒๑๙ นางดาหวัน
คมวิชายั่งยืน
๒๒๐ นางธมลพรรณ
แก้วขาว
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย
๒๒๑ นายเกียรติศักดิ์
ทรงศรี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๒๒๒ นางอรินทร์มาศ
กาแก้ว
๒๒๓ นายแข่งขัน
สีตะธนี
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๐
กระทรวงแรงงาน
๒๒๔ ร้อยเอก กิจสมพงษ์
๒๒๕ ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ
๒๒๖ นายปรีชา
๒๒๗ นางสาวสุภาวดี
๒๒๘ นายสุเมธ
๒๒๙ นายธานี

กล้าหาญ
รามาตย์
อินทรชาธร
พระภายไชย
โศจิพลกุล
พาเขียว

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๓๐ นายศักดิ์ศิริ
๒๓๑ นายวิมล

นิธิโชติไชยรัช
เร่งศึก

๒๓๒ นายบัญชายุทธ
๒๓๓ นายถาวร
๒๓๔ นายพยุงศักดิ์

นาคมุจลินท์
กันทวงศ์
จายะภูมิ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
แทนผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๓๕ นางกัญญา
มโนเสงี่ยม
๒๓๖ นายธีระศักดิ์
ร่มรื่น
๒๓๗ นายมนตรี

ปิยากูล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๘ นายสุเมธ
อําภรณ์
๒๓๙ นายยี่
๒๔๐ นางสาวนงนภัส

ลาภสาร
ฤทธิ์พิธาน

๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

ภคเมฆานนท์
ชดช้อย
ศิริวรรณ
สุขประการ
สืบปรุ
พันธ์วิริยะกุล

นายประยุทธ
นายณรงวิทย์
นายสหรัฐ
นายประพัฒน์พงษ์
นางยุพิน
นายศุภพีระ

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต ๓

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. สํานักงานนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑
(นครราชสีมา)
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา
แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๑๑
รัฐวิสาหกิจ
๒๔๗ นายสมใจ
๒๔๘ นายสมเกียรติ
๒๔๙ นายวัชรินทร์
๒๕๐ นางวิมลลักษณ์
๒๕๑ นายสฤษดิ์รัชต์
๒๕๒ นายธนพงศ์
๒๕๓ นายธนวิชญ์
๒๕๔ นายมงคล
๒๕๕ นางพงศ์ทรัพย์
๒๕๖ นายจิรศักดิ์

ขนานแก้ว
อินทรสถิต
ชาติสุนทราวุฒิ
หงษ์เหิน
เมฆวิชัย
รัตนตระกูลเดชา
ปุโลทกานนท์
จิตณรงค์
อินทบํารุง
ปิยาศนกุล

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

หน่วยงานอิสระ
๒๕๗ นายไพฑูรย์
๒๕๘ นายศรีพงศ์
๒๕๙ นายมงคล
๒๖๐ นางสาวภูศรัญญา
๒๖๑ นางปฐมาวดี

ถนัดหมอ
อุดมสินานนท์
สาริสุต
ชัชวาลย์
นามบูญศรี

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

ภาคเอกชน
๒๖๒ นายหัสดิน
๒๖๓ นายชัชวาล

สุวัฒนะพงศ์เชฏ
วงศ์จร

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๖๔ นายจิรยุทธ
อาสาเสน
๒๖๕ นายจิรยุทธ
อาสาเสน
๒๖๖ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๖๗ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๖๘ นายวิทยา
เหมือนหมาย
๒๖๙ นายวรพล
ฝ่ายอุปปละ
๒๗๐ นายวิทยา
เหมือนหมาย
๒๗๑ นายวรพล
ฝ่ายอุปปละ

แทน ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง
อากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
รก.ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองสีคิ้ว

๑๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายนิวัต
๒ นายกิตติศักดิ์
๓ นายกิติพงษ์
๔ นางพรทิพย์
๕ นางสาวปัณฑารีย์
๖ นายอนุวรรตน์
๗ นางสาวแววตา
๘ นายบุญเลิศ

รองสวัสดิ์
ธีระวัฒนา
เบี้ยวโกฏิ
ยุทธวารีชัย
โซรัมย์
จันทร์สุขเกษม
บุญสูงเนิน
ประสิทธิ์นอก

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยกา
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
ผู้อํานวยกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดเทศบาลตําบลกุดจิก
ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร
อําเภอบัวใหญ่

ผู้ไม่มาประชุม
๑ นายอําเภอพิมาย
๒ นายอําเภอประทาย
๓ นายอําเภอบ้านเหลื่อม
๔ นายอําเภอบัวลาย
๕ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๗ ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
๖ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
๗ อัยการจั้งหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
๘ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
๙ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
๑๐ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๑ ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
๑๒ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา
๑๓ ผกก.สภ.ประทาย
๑๔ ผกก.สภ.โพธิ์กลาง
๑๕ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
๑๖ สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง
๑๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๘ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑๙ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา
รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕
ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.นม.
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา
ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาค ตฉน.) จ.นม.
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ผอ.ศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก
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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยกองบัญชาการกองอาสา
รักษาดิ นแดนได้จัดสร้ างเครื่ องหมาย “รักษาดินแดนยิ่ง ชีพ” ขึ้ น เป็น เครื่องหมายที่ พระบาทสมเด็ จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระ
กรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม พระราชทานเครื่ อ งหมายแก่ ผู้ บั ญ ชาการกองอาสารั ก ษาดิ น แดน เพื่ อ ให้ กั บ
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม สําหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตะหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

๑๕
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ
ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และในโอกาสนี้ ขออนุญาตให้ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รับเครื่องหมายฯ
ต่ อหน้ า พระบรมฉายาลั กษณ์ พ ระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และเรี ย นเชิ ญ
นายกองเอก วิเชีย ร จัน ทรโณทัย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวั ดนครราชสีมา ได้ อัญเชิญ เครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑) นายไพศาล โกสวัสดิ์ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๔
๒) นายพิเชษฐ์ วังศาบุตร ตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี
๓) นายสมหวัง กองใจ
ตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา
๔) นายอานนท์ จิตตกูล ตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว
๕) นายชูเกียรติ กลมเกลา ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
๖) นางสาวกัญญาพัชร เกียรติแสวงสิงห์ ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา : ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกระทําพิธีมอบ
เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันนี้ ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสา
รักษาดนิแดน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมาย ดังนี้
อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็น
มหามงคลยิ่ง สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและการ
เป็นชาตินั กรบของบรรพบุรุษ ไทยมาตั้ งแต่ โบราณซึ่ง มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและกล้าหาญต่อสู้เพื่ อรักษาดิ นแดน
แผ่นดินไทยมาโดยตลอด ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง แพรสีน้ําเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์ของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่า
ชีวิตของตน
ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ศักดิ์ศรี และเกียรติ ยศและจะต้ องรักษาไว้เ พื่อเป็ นเกีย รติประวัติข องตนเองและวงศ์ ตระกู ลต่อไป ขออาราธนาคุ ณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนดวงวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร พระบารมี สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดิ นทรเทพยวรางกู ร สมเด็ จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชิ นีน าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ต ร ได้ โปรดอภิ บาลประทานพรให้ ท่า นและครอบครั ว ประสบแต่ ค วามสํ า เร็ จในสิ่ ง อั น พึ ง
ปรารถนาทุกประการ
 แสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น
แห่งชาติ และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น
แห่งชาติ จํานวน ๑ ราย คือ นางนิตยา เกษประเสริฐ อําเภอสูงเนิน และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ
จํานวน ๑ องค์กร คือ อาศรมธรรมทายาท ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติ
คุ ณอาสาสมั ค รดี เ ด่ น และองค์ กรที่ มีกิจ กรรมทางสั ง คมดี เ ด่ น เนื่ องในโอกาสวั น สั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ชาติ แ ละวั น
อาสาสมัครไทย ประจําปี ๒๕๖๐ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน

๑๖
โล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัล จู
บิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 มอบเงินจากการจัดกิจกรรมยมราช เดินวิ่ง สร้างกุศล เพื่อการศึกษา (YMR Let’s Run)
ครั้งที่ ๑ เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นายกสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาล ๓ ยมราชสามัคคี : ด้วยสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ดําเนินการการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ “YMR Let’s Run ๒๐๑๘”
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารายได้สนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ในการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับนักเรียน
คณะผู้จัดกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงานในการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีงบประมาณรายได้มากกว่า
รายจ่ายหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว และมีความประสงค์จะมอบงบประมาณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขัน เป็นเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานกิจกรรมสาธารณกุศล
 ชมรมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา มอบเงินรายได้จากการจัดงาน
มหกรรมประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ให้กับ
หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล
ประธานชมรมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา : ชมรมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย จังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย ได้รู้จักและมีความชัดเจนในศิลปะของวงการ
พระเครื่องและมีวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้ให้กับส่วนรวม โดยการจัดงานมหกรรมการประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง
พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
มีรายได้จากการจัดงานที่จะมอบให้กับหน่วยงานเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล ดังนี้
๑) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓) หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
และเป็นทุนการศึกษา
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 แสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบ เก่ง และ ดี TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทน
เยาวชนโคราช เข้าแข่งขันระดับประเทศ และมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE
ที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินโครงการ TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน อายุ ๖ – ๒๔ ปี ซึ่งเด็กเหล่านั้นอยู่ในชุมชน สถานศึกษา และในสถานประกอบการ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นต้นแบบเก่งและดี เป็นต้นแบบให้กับเยาวชน
คนอื่น ๆ ทั้ งในสถานศึกษาและในจั ง หวั ดของตนเอง พั ฒนาตนเองให้ เป็ น ผู้นํ า และห่ างไกลจากปั ญหายาเสพติ ด
โดยการจัดการประกวดระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศในวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ได้รับการคัดเลือกระดับภาคเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศคือ น้องไอวี นางสาวนภัสสร ไตรบัญญัติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมารีย์วิทยา โดยจะ
เข้าแข่งขันระดับประเทศในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และเก็บตัวเข้าแข่งขันจนถึงวันประกาศผลในวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑

๑๗
มอบเกียรติบัตรแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ร่วมจัดนิทรรศการฉลองวันแห่งชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑
๑) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานันผู้ใหญ่บ้าน อําเภอประทาย
๒) ชมรม TO BE NUMBER ONE กํานันผู้ใหญ่บ้าน อําเภอเมืองนครราชสีมา
๓) ชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง อําเภอเสิงสาง
๔) ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๕) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
๖) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา
๗) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๘) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองตะไก้ อําเภอหนองบุญมาก
๙) ชมรม TO BE NUMBER ONE ตําบลท่าจะหลุง อําเภอโชคชัย
 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากนายเทพลีลา มารศรี อายุ
22 ปี บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถสื่อสารได้บ้างเล็กน้อย เป็นบุตรนักการภารโรงและถูกจ้างงาน
โดยสถานประกอบการ ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งได้ขี่รถจักรยานออกจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เวลา 12.00 น. ในวันเสาร์ที่
17 มีนาคม 2561 โดยไม่ทราบจุดหมาย จนกระทั่งพบ นายเทพลีลา มารศรี ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 น. ณ พื้นที่อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ครู
และบุคลากรของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อค้นหาและช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นภารกิจพิเศษในวันหยุดราชการได้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชนทั้งในและต่างจังหวัด พร้อมช่วยกันออกเดินทางค้นหา
ในวั น และเวลาดั งกล่ า ว ทั้ ง นี้ ได้ รับการชื่ น ชมจากมู ลนิ ธิกระจกเงาที่ มีวัต ถุประสงค์ ในการติ ดตามค้ น หาผู้ สูญ หาย
ได้โทรศัพท์สอบถามและแสดงความชื่นชมยินดีในการทํางาน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเกียรติประวัติให้แก่ผู้มีจิตอาสา
เพื่อค้ นหาและช่ วยเหลือคนพิการ จึงมอบเกี ยรติ บัตรให้แก่ ผู้มีจิตอาสาเพื่ อค้น หาและช่วยเหลือคนพิการของศูน ย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ๑) นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ๒) นางสาวธัญญารัตน์
เมืองอินทร์ ๓) นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย ๔) นายตรรกเวทย์ ตงศิริ ๕) นายประพันธ์ วงค์คํา ๖) นายอภิเดช วิรัญจะ
๗) นายสามารถ รัตนันยา ๘) นายสิทธิพร สุวรรณ ๙) นายธนพล สีสิมมา ๑๐) นายรัฐกร เสนาปักษ์
๑๑) นางชีวารัตน์ ฐานไชยยิ่ง ๑๒) นางสาวนฤมล โพธิ์จินดา ๑๓) นางสาวนิรมล มหาชัย ๑๔) นางสาวสุพรรษา
ไฮงาม ๑๕) นางสาวพัฐชรีย์พร กีรติศิริพงษ์ ๑๖) นางนุชนาถ ตรีนุช ๑๗) นางชาลิสา นําภา ๑๘) นายสุขสันต์
มารศรี ๑๙) นายธรรมฉัตร พื้นนวล ๒๐) นายวรจิตร แนวดี ๒๑) นายฐาปนา คําสมัย ๒๒) นายภิญโญ แสงสกุล
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ขอขอบคุณการบริจาคทรัพย์สิน และการเป็น
จิตอาสา รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน ทําให้ได้มาซึ่งความภาคภูมิใจและเกียรติยศของจังหวัด
นครราชสีมา และขอแสดงความยินดี โครงการ TO BE NUMBER ONE ขอให้ช่วยกันโหวตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL หากเราไม่ร่วมกิจกรรมโหวต คะแนนในเรื่องความร่วมมือของคนในจังหวัดก็จะตกไป
จึงขอความร่วมมือช่วยกันร่วมโหวตด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๘
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต้อง
เดินทางไปที่ตําหนักทิพย์พิมาน จึงมอบหมายให้ผม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองฯ จรัสชัย
โชคเรืองสกุล และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองฯ ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา ดําเนินการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑๑ หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายชูเกียรติ กลมเกลา รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
๒) นายเผด็จ ชุณหโอภาส รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๓) นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๔) พันตํารวจเอก ดิเรก ปลั่งดี ตําแหน่งรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
๕) พันตํารวจเอก นทพล กาญจนาภรณ์ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรครบุรี
ตําแหน่งรองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรคลองน้ําใส จังหวัดสระแก้ว
๖) พันตํารวจเอก ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจักราช
ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรกระตีบ จังหวัดนครปฐม
๗) พันตํารวจเอก สุรชัย ผดุงเจริญ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๘) พันตํารวจเอก ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร
ด่านขนุทด
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาโพธิ์ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี
๙) พันตํารวจเอก พิชิต มีแสง ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโนนไทย
ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเทนมีย์ จังหวัดสุรินทร์
๑๐) พันตํารวจเอก จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล ตําแหน่งผู้กํากับการสถานี
ตํารวจภูธรบัวใหญ่
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๑๑) พันตํารวจเอก อเนก ศรีกิจรัตน์ ตําแหน่งผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรพิมาย
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเฆ่ จังหวัดชัยภูมิ
๑๒) พันตํารวจเอก ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก

๑๙
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกันทรอม จังหวัดศรีสะเกษ
๑๓) พันตํารวจเอก สุริยันต์ โพนสิงห์ ตําแหน่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสนม จังหวัดสุรินทร์
๑๔) ร้อยตํารวจเอก คณิสร มณีรัตน์ ตําแหน่งสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๒
กองกํากับการ ๑ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว ๒
ตําแหน่งเดิม รองสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการ
ตํารวจท่องเที่ยว ๑
แนะนําหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มเติม
นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ตําแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) :
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ท่านมีนโยบายในการทํางานเชิงรุกให้มีความเคลื่อนไหวในภารกิจความรับผิดชอบอยู่เสมอ
ไม่ปล่อยทิ้งไว้ และจะมีการเร่งรัดติดตามงานอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา ในทุกเช้าวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ โดย
เช้าวันจันทร์จะประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรม เช้าวันอังคาร เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทยในลักษณะมอนิ่งบีฟ และเช้าวันพุธ ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ใกล้วันที่ ๓๑
มีนาคมแล้ว มีงบประมาณที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย และมีงบประมาณหลายตัวที่เกรงว่าจะตกไป จึงมีความเป็นห่วง
ได้สั่งการเร่งรัดติดตามตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยเร่งรัดติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย
เพราะหากงบประมาณตกไปจะเกิด ความเสียหาย เพราะจะเป็นฐานการคํา นวณการอนุมัติ งบประมาณในปีต่อไป
เพราะฉะนั้น เป็นภารกิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องติดตามเร่งรัดงบประมาณ ในทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ให้มาประชุมด้วยตัวเอง จะเห็นทิศทางการทํางานในเรื่องบประมาณของจังหวัดนครราชสีมาได้เด่นชัด และจะได้นําไป
กําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานท่าน
นโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ได้มีการ
ประชุมนายอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เน้นเรื่อง
”ไทยนิยม ยั่งยืน” ในเวทีที่ ๒ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการใดที่คิดว่าตัวเองน่าจะไปพูดในเวทีประชาคม
เหล่านี้ หัวหน้าส่วนราชการหรือจะเป็ นทีมงาน สามารถไปพูดคุย ไปเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในข้อมู ล
ข่าวสารของหน่วยงานท่านได้ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการให้ส่วนราชการต่าง ๆ หรือภาคเอกชน ไปเรียนพี่น้อง
ประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลการดําเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาและที่กําลังจะทําต่อไป เพราะฉะนั้น คงไม่ต้องรอให้มี
หนั ง สือเรี ยนเชิ ญท่ า นไป ท่ านสามารถไปได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทุ กหมู่ บ้าน เขาจะมีลํา ดั บในการประชุ ม สามารถโทร
สอบถามโดยตรงได้ที่อําเภอ
เมื่อวาน (28 มีนาคม ๒๕๖๑) ได้ไปตรวจติดตามการแก้ปัญหาอุบัติภัยทางจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดการจราจรและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตํารวจกลางหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง นโยบายของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
ให้หน่วยงานทั้งหลายเอาใจใส่และอํานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสี มา นายวิเชี ยร จันทรโณทัย ได้เน้น การประชาสั มพันธ์ตั้งแต่เ ดือนมกราคม ๒๕๖๑ แล้ ว

๒๐
รวมทั้งการไปติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสระบุรีด้วย บอกเส้นทางที่นอกเหนือจากถนนมิตรภาพแล้วยังมีเส้นทาง
อื่น โดยเป็นการติดป้ายถาวรว่าเป็นเส้นทางลัดไปสู่จังหวัดอื่น หรือไปเส้นทางต่าง ๆ
นโยบายของนายกรัฐมนตรี เน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลง ได้มีการ
สั่งการโดย พล.ต.อ. ศรีวราห์ฯ ให้ทางตํารวจสํารวจเส้นทางรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป ซึ่งควรจะต้องงดการใช้เส้นทาง
เหล่า นั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้ง แต่ วัน ที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป โดยจะแจ้ งเป็น กฎหมายว่ า
เส้นทางไหนที่ห้ามรถบรรทุกวิ่งในช่วงนั้น รวมทั้งการดําเนินการของตํารวจที่มีการตรวจจับกันอย่างเข้มข้น
มาตรการอํ า นวยความสะดวกด้ า นการจราจร เปิ ด ช่ อ งทางพิ เ ศษขาขึ้ น คื อ ขาออกจาก
กรุ ง เทพฯ และขาล่ อ งก็ จ ะเปิ ด ช่ อ งทางพิ เ ศษ ท่ า นเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ กองเมื อ ง หรื อหน่ ว ยงานตํ า รวจทางหลวง
ประสานกันอย่างใกล้ชิด ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ในการใช้แผงกั้นแบริเออร์ ต้องประชาสัมพันธ์บอกให้พี่น้อง
ประชาชนทราบว่าอย่าไปยกออกหรือไปเบี่ยงออกเด็ดขาดเพราะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ เน้นให้ประชาชนตรวจสอบ
สภาพรถก่อนเดินทาง การกวดขันรถยนต์ที่จอดพักบริเวณปั๊มน้ํามันไม่ให้มีการจอดล้ํามาบนถนน การประชาสัมพันธ์
การใช้เส้นทางลัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกําลังพล ยานพาหนะ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือกรณีเกิด
อุบัติเหตุ ทางตํารวจมีนโยบายว่ารถยกโดยทั่วไปต้องอยู่ในระยะห่างกันไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ตามจุดต่าง ๆ ให้สํารวจ
จุดซ่อมสร้างผิวจราจร และขอคืนพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อําเภอ ท้องถิ่น ที่จะดูตามจุดชุมชนต่าง ๆ เมื่อพบการนั่งโดยสารท้ายกระบะรถ ให้ว่ากล่าวตักเตือน เว้นแต่อยู่ใน
ลักษณะก่อให้เกิดอันตรายก็ให้บังคับใช้กฎหมาย มาตรการบังคับใช้กฎหมาย จับกุมใน ๑๐ ข้อหา ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวม
หมวกนิ ร ภั ย ไม่ ค าดเข็ ม ขั ด ความเร็ วเกิ น กํ า หนด เมาสุ รา เป็ น ต้ น กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรให้ ต รวจวั ด ปริ ม าณ
แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รําคาญ อันตรายจากการแข่งรถ ดําเนินการควบคุมผู้ขับขี่
และเจ้าของรถที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ทุกสถานีตํารวจ ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาด้านวิศวกรรมจราจรและ
แก้ไขปัญหา ขณะนี้สะพานที่สร้างตรงใกล้ ๆ หนองสาหร่าย มีความสะดวกรวดเร็วทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งจะเปิดให้
ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การสนั บ สนุ น กํ า ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มปฏิ บั ติ ทางตํ า รวจมี น โยบายว่ า จะมี พ นั ก งานสอบสวน
๒-๓ คน/จุด การทดสอบสารเสพติดในผู้ขับขี่โดยสารสาธารณะ จุดบริการชุมชนต่าง ๆ ไม่ควรตั้งล้ําเข้ามาบนถนน
เฮลิ ค อปเตอร์ รั บ-ส่ ง ในการพยาบาลเพื่ อรั บ-ส่ ง จะมี ๑ ลํ า จอดประจํ า ที่ ห นองสาหร่ า ย
ตรงบริเวณศูนย์เซ็นเตอร์กลางของตํารวจ และจังหวัดนครสวรรค์ โดยทั้งประเทศจะมี ๒ ลํา ซึ่งจะทําให้เกิดความ
สะดวกกรณีต้องขนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
“โครงการจิต อาสา เพื่อพั ฒนาลํา น้ํ ากั บชีวิต บนวิ ถี แห่ ง ความพอเพี ยง เพื่ อประโยชน์แ ละ
ความสุขของประชาชน” ได้รับคัดเลือกที่ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช ให้เป็นโครงการนําร่อง เพราะฉะนั้นหน่วยงาน
ราชการใดที่เกี่ยวข้องหรือทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ไปร่วมดําเนินการ
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) : ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดเรื่องการประหยัดพลังงาน ช่วงไตรมาสแรก เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ เราตกทั้งจังหวัดในเรื่องค่าไฟฟ้ากับน้ํามันเชื้อเพลิง จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้ง
๑๓๔ หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลาง และสถาบันการศึกษา ๑๓ แห่ง ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมาให้ติวเข้มลงรายละเอียด โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ทั้ง ๑๓๔ คน เข้าห้องติว ให้พลังงานจังหวัด
ชี้แจงว่าจะคีย์ข้อมูลอย่างไรในเวลาที่เหลืออีก ๙ เดือน ซึ่งต้องมีการรายงานข้อมูลทุกเดือน จึงได้พบความจริงเหตุผลที่
ตกเพราะมีข้อมูลที่ต้องคีย์เข้าจํานวนมาก บางหน่วยคีย์เข้าไปแล้วข้อมูลไม่ครบแต่ระบบไม่ได้แจ้งกลับว่าข้อมูลไม่ครบ

๒๑
โดยหลักต้องคีย์ข้อมูลก่อนเที่ยงคืนของวันสิ้นเดือน ในทางปฏิบัติกรณีค่าไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟจะไม่มาถึงในช่วงสิ้นเดือน
ซึ่งจะมาถึงช้ากว่านั้น หลายหน่วยงานรอบิลค่าไฟจึงคีย์ข้อมูลไม่ทัน จึงจะประสานทางการไฟฟ้าว่าในส่วนบิลค่าไฟของ
ส่วนราชการจะขอสําเนาก่อน และช่วงประมาณวันที่ ๒๕ – ๒๖ ก็ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคีย์ข้อมูลลงไป มีการ
ตั้งไลน์กลุ่มเพื่อสอบถามกัน ซึ่งในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดพลังงาน จังหวัดนครราชสีมาถือว่าได้ที่ ๑ ของ
ประเทศ เพราะมี ๖ จังหวัดที่สามารถคีย์ได้ครบ ๑๐๐% ทั้งเรื่องไฟฟ้าและน้ํามัน จังหวัดกําแพงเพชร ๕๙ หน่วยงาน
จังหวัดพัทลุง ๕๖ หน่วยงาน จังหวัดแพร่ ๖๑ หน่วยงาน จังหวัดสมุทรปราการ ๕๘ หน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา
๑๓๔ หน่วยงาน โดยจังหวัดนครราชสีมาเรื่องไฟฟ้าได้ ๑๐๐% แต่น้ํามันได้ ๙๙.๒๕% จึงต้องมาตรวจสอบกันว่า
หลุดได้อย่างไรอีก .๗๕%
ต้องขอขอบคุณบุคลากรทั้ง ๑๓๔ หน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง ๑๓๔ คน จะเป็นตัวหลั ก
ในการคีย์ ข้อมูล และขอไม่ เปลี่ยนบุ คลากรคี ย์ข้อมูล เราจะต้องดําเนิน การต่อไปอีก ๙ เดือน แต่คําว่าจั งหวัดผ่า น
คือถัวเฉลี่ยทั้ง ๑๓๔ หน่ วยงานเราคะแนนผ่าน ผ่านในภาพรวมจั งหวัด แต่มีตก ๑๗ หน่วยงาน คือได้ ๐ คะแนน
จึงฝากให้ไปดูไปถามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ให้เช็คกลับไปที่สํานักงานพลังงานจังหวัดด้วย และกําชับเจ้าหน้าที่ว่า
ทําไมหน่วยงานของท่านถึงตก โดยมีหน่วยงานที่ตกประกอบด้วย ท่าอากาศยานนครราชสีมา สํานักงานทางหลวง
ที่ ๑๐ สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยานครราชสี ม า สํ า นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า สํ า นั กงานจั ง หวั ด นครราชสี ม า
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา ๑๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ท่านเช็คกับ
สํานักงานพลังงานจังหวัดว่า ท่านขาดอะไรไป ท่า นผู้ว่า ราชการจั งหวัด นครราชสีมา ให้รายงานผลการดําเนิ นการ
ทุกเดือน ใน ๑๗ หน่วยนี้ต้องดําเนินการคีย์ข้อมูล และขอขอบคุณบุคลากรของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เรื่ อ งงบประมาณปี ๒๕๖๐ เพิ่ ม เติ ม สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ยั ง ไม่ ไ ด้ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงาน
เป็นโครงการขนาดใหญ่
๑) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง ๖.๕ ล้านบาท เป็นระบบส่งน้ําพร้อมอาคาร
ประกอบฝายยางลําเชียงสา
๒) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง ๒๙ ล้านบาท แก้มลิงบ้านไขว้ ระยะ ๒ พร้อม
อาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน้ํา ตําบลพุทรา อําเภอเมือง ขอให้ช่วยตรวจสอบดูว่าอยู่ในขั้นตอนไหน เพราะ
สํานักงานจังหวัดยังไม่มีข้อมูลของ ๒ โครงการนี้ จึงขอให้ส่งข้อมูลให้สํานักงานจังหวัดด้วย
เรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตัวเลขสมัครเป็นสมาชิกน้อยมาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด ๓๓๓ แห่ง สมัครเข้าเป็นสมาชิก ๘๓ แห่ง โรงเรียน สถาบันการศึกษามี ๑,๖๔๖
แห่ ง สมัค รเป็ นสมาชิ ก ๑๖๙ แห่ง ประเด็ นคื อท่ า นช่ วยไปแจ้ง เจ้า หน้ า ที่ในสั ง กัด ให้ ดู เรื่ องนี้ เขาให้สมัค รเข้ าร่ วม
โครงการตามพระราชดําริฯ ยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ใช่โครงการที่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก เพียงแต่เรา
ตั้งเจตนารมณ์ว่าจะร่วมสนองพระราชดําริในโครงการของพระองค์ท่านเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช จึงอยากให้สมัครเข้าไป
เป้าหมายปี ๒๕๖๒ กําหนดว่าเราจะเป็นสมาชิกทั้งหมด จึงฝากหัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ไปดูเรื่องนี้ด้วย
เรื่องโซนบัวใหญ่ การประชุม ๘ อําเภอ โซนบัวใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ไปประชุมด้วยตัวเองที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ในโซน ๘ อําเภอ จะมีเรื่องของการ
อนุมัติให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านเหลื่อม บ้านโคกกระเบื้อง อําเภอบัวใหญ่ ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร ที่ชํารุด ก็จะใช้งบ
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด หรื อ งบอื่ น ที่ เ หลื อ จ่ า ยประมาณ ๖ ล้ า นบาท ผลจากการประชุ ม ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา ได้มอบให้อําเภอบัวใหญ่เป็นหน่วยชี้จุด และแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาเป็นหน่วยดําเนินการ

๒๒
สํารวจและเสนอขออนุมัติงบประมาณ ขณะนี้รอทางแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ทําแบบ ปร.๔ ปร.๕ ส่งมาที่
จังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา) : ช่วงนี้ระบบราชการค่อนข้างมีภารกิจหลากหลาย
และจํ า นวนมาก และใกล้ ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ มี ข้ อ สั่ ง การแนวทางในพิ ธี ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะเรื่ อ งของพิ ธี ส งฆ์
รายละเอี ยดจะให้ ทางผู้ อํา นวยการสํ า นั กงานพระพุทธศาสนาจั ง หวั ด นครราชสี มา ชี้ แจงที่ ประชุมว่ า การจัด พื้ น ที่
สถานที่ที่เหมาะสมของฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส จะต้องจัดอย่างไร เพราะในพื้นที่ทุกส่วนต้องจัดอยู่แล้ว อีกเรื่องคือ
จังหวัดนครราชสีมา โดยท่า นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเ ชียร จันทรโณทัย ทุกส่วนราชการ เทศบาล
ที่เกี่ ยวข้อง กํา หนดให้มีมาตรการการปรับปรุ งสภาพภู มิทัศ น์ข องลํา ตะคอง โดยจะให้ ทางผู้ อํา นวยการสํา นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ เป็นเรื่องที่
เราต้ องปฏิ บัติ และทุ ก ภาคส่ วนของโคราชต้ องรั บทราบและต้ องปฏิ บัติ ให้ ถู กต้ อง และให้ ค วามร่ วมมื อในการให้
ข้อคิดเห็นด้วย
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติให้ความเห็นชอบเรื่องการ
จัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา โดยเลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ด้วยในปัจจุบันได้มีวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ เช่น พิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน พิธีฉลองสมณศักดิ์ พิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล และงานฉลองหรือสมโภชวัด และพิธีเจริญพระ
พุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
หรือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการจัดพิธีดังกล่าวในแต่ละวัดก็มีความตั้งใจจะให้พิธี
นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ จึงมีการจัดสถานที่และสิ่งของเครื่องใช้อย่างประณีตสวยงาม โดยเฉพาะ
ในส่วนของประธานในพิธี มีการจัดที่นั่งและของใช้จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป เพื่อให้วัดทั้งหลายได้มีแนว
ทางการปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน มหาเถรสมาคมจึงได้แจ้งมติเรื่อง การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรม
ทางศาสนาทางการปฏิบัติ
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา
๑. การจัดสถานที่ กรณีพระสงฆ์เป็นประธาน
๑.๑ กรณีพระสงฆ์พระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นประธาน ปูลาดพรมลอยสีแดงก่อนแล้วตั้งแท่น
รองเก้าอี้แล้วปูลาดพรมลอยสีแดงบนแท่นอีกผืนหนึ่ง แล้วตั้งเก้าอี้ ไม่ควรปูผ้าเยียรบับ หรือปูผ้าตาด รองเก้าอี้
๑.๒ เก้ า อี้ นั่ ง ควรจั ด ให้ เ หมาะสมกั บ สมณฐานั น ดรศั ก ดิ์ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน ควร
หลีกเลี่ยงเก้าอี้ที่ปิดทอง หรือทาสีทอง ที่บุด้วยผ้าสีทอง โต๊ะเคียงที่ปิดทอง หรือทาสีทอง ที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือ
เหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์ ควรเป็นเก้าอี้หลุยส์บุผ้าที่นั่งด้วยสีแดง สีครีม หรือสีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
๑.๓ ผ้าปูโต๊ะเคียง ควรหลีกเลี่ยงผ้าปูผ้าเยียรบับ ปูผ้าตาด สมควรปูด้วยผ้าขาว
๑.๔ แท่นกราบหน้าโต๊ะหมู่บูชา ไม่ควรตั้งแท่นกราบ ควรปูลาดพรมลอย และพรมกราบ
แล้วปูผ้าขาวเพื่อรองกราบ (ควรเป็นผ้าขาวสะอาดขนาด ๓๕ x ๓๕ เซนติเมตร) ควรหลีกเลี่ยงผ้าเยียรบับปูรองกราบ
๑.๕ การเข้าที่กรวดน้ํา เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเถระผู้เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ควร
ที่จะเชิญที่กรวดน้ําถือถวายให้พระเถระผู้เป็นประธาน ไม่ควรที่จะนําไปวางที่โต๊ะ
๒. การจัดสถานที่ กรณีคฤหัสถ์เป็นประธาน
๒.๑ ปู ลาดพรมลอยสี แดงแล้ วตั้ งเก้ าอี้ ไม่ ค วรตั้ งแท่ นรองเก้ า อี้ ควรหลีกเลี่ย งเก้ า อี้ ที่
ปิดทอง หรือทาสีทอง ที่บุด้วยผ้าสีทอง โต๊ะเคียงที่ปิดทอง หรือทาสีทอง ที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับของพระ
บรมวงศานุวงศ์ ควรเป็นเก้าอี้หลุยส์บุผ้าที่นั่งด้วยสีแดง สีครีม หรือสีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
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๒.๒ ผ้าปูโต๊ะเคียง ควรหลีกเลี่ยงปูผ้าเยียรบับ ปูผ้าตาด สมควรปูด้วยผ้าขาว
๒.๓ ปูลาดพรมลอยสีแดง แล้วตั้งแท่นกราบหน้าโต๊ะหมู่บูชา
๒.๔ หลีกเลี่ยงปูผ้าเยียรบับ และปูผ้าตาดรองกราบ
๒.๕ การเข้าที่กรวดน้ํา เจ้าหน้าที่ควรที่จะเชิญที่กรวดน้ําไปวางที่โต๊ะเคียง พึงหลีกเลี่ยง
ถือที่กรวดน้ําให้ผู้เป็นประธานที่เป็นคฤหัสถ์
สํานั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ง ชาติ ได้ นํา เรื่องนี้ กราบนมั สการพระพรหมมุ นี เพื่ อขอ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นําเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณามีมติให้วัดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป
ความสําคัญในเรื่องนี้ เกี่ยวกับการจัดผ้าเยียรบับ ซึ่งเป็นผ้าที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาล่วง
มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นผ้าที่นํามาจากต่างประเทศ พระมหากษัตริย์รับผ้าชนิดนี้เข้าไว้ในพระราชวัง ใช้สําหรับ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ผ้านี้จะใช้ในราชสํานักเท่านั้น ในพิธีทางการทางหลวง ซึ่งผ้านี้ได้แพร่หลาย
เข้ามาในกลุ่มประชาชนโดยจะเห็นจําหน่ายทั่วไปทางภาคเหนือ ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ จึงนําเรียนหัวหน้าส่วน
ราชการได้รับทราบว่าควรหลีกเลี่ยง รายละเอียดตามเอกสารหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๓๔/๗๔๙๕ ลง
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ได้จัดวางไว้บนโต๊ะประชุมแล้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา) : ประเด็นของมติเถรสมาคม มีทั้งข้อห้ามและข้อควร
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เช่น เก้าอี้ เราไปทุ กงานจะเห็นว่าส่ วนใหญ่เ ป็นเก้า อี้หลุยส์ ดีไซน์เก้ าอี้หลุยส์ ส่วนใหญ่
เป็นสีทอง ซึ่งสีทองเป็นข้อห้าม และที่จะพบประจําคือการกรวดน้ํา ต่อไปนี้ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาถือให้ ให้เจ้าหน้าที่
นําที่กรวดน้ํามาตั้งที่หน้าโต๊ะให้ หลักปฏิบัติอย่างนี้ แต่ที่เราจะต่างกับฝ่ายสงฆ์คือ ๑) เก้าอี้ที่เรานั่งไม่ต้องมีการยกแท่น
ขึ้นมา ๒) เก้าอี้สําหรับกราบ ถ้าเป็นฝ่ายสงฆ์ เป็นวิธีปฏิบัติ พระสงฆ์จะกราบราบกับพื้น มีการกําหนดทั้งต้องใช้ผ้า
ไซส์เท่าไรด้วย แต่ฆราวาสอาจมีโต๊ะรองกราบได้ เป็นข้อควรปฏิบัติ และในการจัดงานทั้งหมด หัวหน้าส่วนราชการ
จะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาตลอดแล้ว ทางมหาเถรสมาคมไม่ได้สั่งอะไร
เพิ่มขึ้น แต่เน้นย้ําเพราะเราละเลย มุ่งเน้นเรื่องความสวยงามเกินไป เราซื้อหลุยส์เพราะสีทอง สวยงาม แต่ตอนนี้ปฏิบัติ
ไม่ได้
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา :
โครงการพัฒนาปรับปรุง
ลําตะคอง เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งให้ความสําคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่
ลําตะคอง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้ําเน่าเสีย เรื่องการบุกรุกพื้นที่ ได้มีคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๓ ท่าน รับผิดชอบพื้นที่แต่ละจุด โดยตอนแรกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้โฟกัสเฉพาะเขต
เทศบาลนครก่อนเพราะมีปัญหามาก แบ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓ ท่านรับผิดชอบ ระยะทางที่รับผิดชอบทั้งหมด
ในเขตเทศบาลนคร ประมาณ ๙ กิโลเมตร ดังนี้
รองฯ มุรธาธีร์ รับผิดชอบ ตั้งแต่หมู่บ้านเวนิสปาร์ค ถึงหลังห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา
รองฯ จรัสชัย รับผิดชอบ ตั้งแต่ห้างเดอะมอลล์ ไปถึงวัดสุสาน
รองฯ ศักดิ์ฤทธิ์ รับผิดชอบจากวัดสุสานไปถึงวัดศาลาลอย
ทั้ง ๓ ท่ าน มี รองนายกเทศมนตรี นครนครราชสีมา รับผิด ชอบเป็ นผู้ ช่วย และมีเ จ้า หน้ า ที่
สํา นั กงานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อมจั งหวั ด เจ้ าหน้ า ที่สํา นั กงานเจ้ า ท่า เจ้า หน้ าที่ ชลประทาน ติด ตาม
เข้าพื้นที่ไปสํารวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓ ท่าน เข้าพื้นที่สํารวจด้วยตัวเองทั้งทีม หลังจากนั้น ทั้ง ๓ ท่านพร้อม
เจ้าหน้าที่มานําเสนอในที่ประชุมทราบถึงปัญหาที่เข้าไปพบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ละจุด โดยมีท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม สรุปได้ว่า ในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะทาง
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๙ กิโลเมตร มีปัญหาในหลายเรื่อง เช่น เรื่องการพบวัชพืช น้ําเสียที่ไม่ผ่านการบําบัด โดยเฉพาะแหล่งใหญ่ ๆ เป็นของ
ส่วนราชการ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงกันครั้งใหญ่ เรื่องของขยะ เรื่องพื้นที่ซึ่งบางส่วนอาจจะต้องมีการดูแล ยิ่งระยะ
ทางผ่านไปยิ่งตีบตัน ลําตะคองจะแคบลงตลอด ซึ่ง เป็นที่น่าเป็ นห่วง ท่า นผู้ว่าฯ มี นโยบายให้ทําอะไรได้ด่วนที่สุด
เร็วที่สุด ที่มีปัญหามากที่สุด ท่านให้ดําเนินการก่อน ปัญหาอื่น ๆ ที่แก้ยากก็จะทําต่อไป โดยล่าสุดมอบให้สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ไปประสานกับเทศบาลนครนครราชสีมา รองนายกเทศมนตรีนครราชสีมา
(นายบุญเหลือฯ) และประสานกับผู้อํานวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๔ ของชลประทาน เพื่อขอความร่วมมือ
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่จะมาดําเนินการ สรุปผลการประสานงานกับทั้ง ๒ หน่วยงานคือ
ในการพัฒนาฟื้นฟูลําตะคอง ช่วงที่ ๑ จากสะพานหมู่บ้านเวนิสปาร์ค ถึงห้างเดอะมอลล์
นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาจะดําเนินการทําฝายยกระดับน้ําให้สูงขึ้น ๒ เมตร ในลําตะคองบริเวณสะพาน
มิตรภาพซอย ๔ โดยจะดําเนินการในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และในส่วนของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๔ ของ
ชลประทาน ได้มาหารือกับทางเทศบาลนคร ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานและระดับน้ําลําตะคองและวางแผนการทํางาน
ในพื้นที่ร่วมกัน คือจะมีการคํานวณเนื้องานในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ หากสภาพความกว้างของคลองและระดับน้ํา
เหมาะสม สามารถนําเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานได้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๔ มีแผนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยจะ
ดําเนินการประมาณวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมาจะเริ่มดําเนินการขุดลอกคลอง
ตั้งแต่สะพานเวนิสปาร์คถึงห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
การพั ฒ นาฟื้ น ฟู ลํ า ตะคอง ช่ ว งที่ ๒ จากเดอะมอลล์ ถึ ง ถนนอั ษ ฎางค์ เทศบาลนคร
นครราชสีมา จะดํา เนินการทําฝายยกระดับน้ํ าให้สูงขึ้น ๒ เมตร ในลําตะคองบริ เวณชุมชนสํา โรงจัน ทร์ และจาก
สะพานชุมชนสําโรงจันทร์เกาะลอยถึงหลังหมู่บ้านวีไอพี จะมีการขุดลอกคลองโดยใช้รถแบ็คโฮ ระยะทาง ๑,๓๒๐
เมตร เราคิดกันว่าจะขอความร่วมมือจากห้างเดอะมอลล์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใกล้ห้างเดอะมอลล์ด้วย และ
บริเวณหลังวัดสุสานถึงอ่างอัษฎางค์ สํานักงานประปา เทศบาลนครนครราชสีมา จะดําเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา
ของลําตะคองอีกทางหนึ่ง สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย เทศบาลนครนครราชสีมาแจ้งว่าจะออกค่าใช้จ่ายเครื่องจักร
และแรงงาน โดยใช้งบของเทศบาลนครนครราชสีมาในการดําเนินการ แต่ในส่วนของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๔
ชลประทาน จะขอความกรุณาจากจังหวัดนครราชสีมาออกค่าใช้จ่าย ค่าน้ํามันเชื้อเพลงดีเซลให้ ขณะนี้ยังรอข้อมูลจาก
การสํารวจข้อมูลพื้นที่ และการคํานวณงานของเทศบาลนครและชลประทาน จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่ในช่วงนี้ และอีกเรื่อง
สําคัญคือ เรื่องการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ไปประชุมที่ตําหนักทิพย์พิมาน ทางจังหวัด
นครราชสีมาได้กราบทูลว่าภายในเดือนเมษายนนี้จะฉีดวัคซีนครบหมดทุกตัว ต้องปูพรม พระองค์ท่านทรงมีความเป็น
ห่วงมาก จะให้ทางสาธารณสุขจังหวัดได้พูดถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน และปศุสัตว์พูดถึงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
มีผลการตรวจตัวอย่างหัวสุนัขและพบว่า มีเชื้อพิษสุนัขบ้าใน ๒๘ ตัวอย่าง แบ่งเป็น อําเภอเมือง ๙ ตัวอย่าง อําเภอ
ขามทะเลอ ๒ ตัวอย่าง อําเภอสีดา ๓ ตัวอย่าง อําเภอขามสะแกแสง ๒ ตัวอย่าง อําเภอบ้านเหลื่อม ๑ ตัวอย่าง อําเภอ
บัวลาย ๑ ตั วอย่ าง อํา เภอเสิง สาง ๕ ตัวอย่า ง อําเภอครบุรี ๒ ตัวอย่า ง อํ าเภอด่ านขุ นทด ๑ ตัวอย่า ง อํ าเภอคง
๑ ตัวอย่าง และอําเภอพระทองคํา ๑ ตัวอย่าง
สถานการณ์การเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งประเทศเสียชีวิต
๗ ราย ในจํานวน ๗ ราย มีจังหวัดสุ รินทร์ ตรัง สงขลา นครราชสีมา ประจวบคีรีขัน ธ์ บุรีรัมย์ และจั งหวัด พัทลุ ง
มี ๒ ภาคที่มีการเสีย ชีวิตคือภาคอีสานและภาคใต้ และมากที่ นครชัย บุริน ทร์ ๓ ชี วิตใน ๔ จั งหวั ด ทางกระทรวง

๒๕
สาธารณสุขมีการสั่งการใน ๓ มาตรการ กระบวนการค้นหาเชิงรุก กระบวนการให้ความรู้ สร้างความตระหนักทั้ง
ในส่วนของหน่วยงาน ในส่วนของประชาชนทั่วไป และกระบวนการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษา
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา : ขณะนี้มีสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข เดิมพบเชื้อพิษสุนัขบ้าใน ๘ อําเภอ
ตอนนี้เพิ่มอีก ๓ อําเภอ คือ อําเภอคง อําเภอด่านขุนทด และอําเภอพระทองคํา รวมเป็น ๑๑ อําเภอ ๒๐ ตําบล
เมื่อคิดเป็นตัวอย่าง แสนตัวพบ ๖ ตัว โดยประมาณ ซึ่งมาตรการเชิงรุกหากตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า เราก็จะประกาศ
เป็นเขตพื้นที่โรคระบาดชั่วคราว ซึ่งมีรัศ มี ๕ กิ โลเมตร อายุความประกาศ ๓๐ วัน ก็ จะดําเนินการสํารวจในรัศ มี
๕ กิโลเมตร ก็จะมีวัคซีนในส่วนกรมปศุสัตว์ใช้ในการควบคุมโรค ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง ๒๐ ตําบล ๑๑ อําเภอ เราฉีดวัคซีน
ปูพรม โดยใช้วัคซีนควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ จํานวน ๑๐๐% ซึ่งได้รับรายงาน ๓ อําเภอล่าสุด ก็ได้เข้าไปดําเนินการ
๑๐๐% ในพื้นที่รอบจุดเกิดโรคเป็นที่เรียบร้อย เราได้สร้างการรับรู้ในพื้นที่ หลักปฏิบัติเวลาตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ เราจะเข้าไป ๓ หน่วยงานหลักคือ ปศุสัตว์ สาธารณสุข และท้องถิ่น เข้าไปดําเนินการควบคุมพร้อมกัน ซึ่งเป็น
หลักปฏิบัติที่ได้ดําเนินการมา ปีนี้ได้ดําเนินการในส่วนของสัตว์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ จะมี
บันทึกสั่งกักไว้ในบ้านของตนเอง เฝ้าระวังอาการ ส่วนสัตว์ที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า เราก็จะกักไว้เป็นเวลา ๑๐
วัน ถ้าหากตายก็จะส่งซากไปตรวจที่ศูนย์ชันสูตรโรคจังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าสัตว์ที่พบเชื้อบวก จะเป็น
สัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของประมาณครึ่งต่อครึ่ง สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของจะมีปัญหาเรื่องจับยาก และไม่ค่อยได้รับการฉีด
วัคซีน แต่สัตว์มีเจ้าของก็เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่สามารถตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ประมาณครึ่งต่อครึ่ง คือสัตว์
เหล่านี้ไม่ไปรับการฉีดวัคซีน ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือให้ทีมตําบลเข้าไปสร้างการรับรู้ในส่วนนี้ด้วย ในการที่
จะระมัดระวังในการสัมผัสกับสุนัขเหล่านี้ เพราะเป็นช่วงหน้าร้อน อุบัติการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จริง ๆ พบได้ทุกฤดูกาล
แต่พบมากที่สุดในฤดูร้อน เป็นช่วงที่นักเรียน เด็ก ๆ ปิดเทอม โอกาสไปสัมผัสกับสุนัขเหล่านี้ค่อนข้างสูง และมีความ
เสี่ยงสูง ตอนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อจัดหาวัคซีนเพื่อมาดําเนินการ แต่อาจจะล่าช้าบ้างเนื่องจากวัคซีนสั่งกันทั้งประเทศ อาจจะประมาณ ๒ – ๓
สัปดาห์ กว่าจะได้วัคซีน เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาทางบริษัทนําเข้าวัคซีนไม่กล้าสต๊อกวัคซีน เนื่องจากปีที่ผ่านมามี
ปัญหาด้านการจําหน่ายวัคซีน เขาจึงผลิตตามออร์เดอร์ เมื่อผลิตเสร็จ สั่งนําเข้าแล้ว อย.ก็จะตรวจทุกล็อตที่นําเข้า
จึงใช้เวลาประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์ ในการตรวจคุณภาพ หลังจากนั้นบริษัทฯ ก็จะดําเนินการส่งให้หน่วยที่จัดซื้อต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : มีการแจ้งมาจากพี่น้องประชาชนคือได้พบเจอ
สุนัขนอกบ้านที่น่าสงสัย แล้วพยายามแจ้ง แต่ยังไม่มีการตอบรับว่ามีใครไปดําเนินการแล้วหรือยัง จึงมีการถามมาว่าจะ
มีวิธีปฏิบัติอย่างไร เราได้วางระบบนี้ไว้อย่างไร
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ฉุกเฉิน โดยใช้ศูนย์ดํารงธรรม
เป็นศูนย์รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจะมีเบอร์โทรศัพท์ของนายแพทย์สาธารสุขจังหวัด กรณีที่เกี่ยวกับคน และ
เบอร์ของปศุสัตว์จังหวัด กรณีที่เกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับแจ้งเป็นจํานวนมาก ตอนนี้บางท่านอาจจะตื่นตระหนก
บางท่านอาจเกิดความกลัว หลายท่านอาจนําสุนัขไปปล่อยทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นปัญหามากมายในตอนนี้
จึงขอเรียนว่า กรณีการฉีดวัคซีนปกติที่ไม่ใช่จุดเกิดโรค ของสํานักงานปศุสัตว์จะมีเฉพาะจุดเกิดโรค ๒๐ ตําบล ๑๑
อําเภอ ในจุดพื้น ที่ปกติ อื่น ๆ ซึ่ง ตรงส่ วนนี้ทางท้ องถิ่น จะดํา เนินการจั ดซื้อจั ดหาวั คซีน เนื่องจากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่ น ได้ โอนงบประมาณให้ ทางท้ องถิ่ นแล้ ว เราได้ พยายามเข้ า ไปพู ดคุ ย กั บทีมตํ า บลให้ ประชาชนอย่ า
ตื่นตระหนก และขอให้ตระหนักในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

๒๖
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กําหนดให้วันที่ ๒๕
เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งจังหวัดได้จัด
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เป็นประจําทุกปี สําหรับปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดจัดงานรัฐพิธี
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอ
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการพร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่งเครื่องแบบปกติขาว /พ่อค้า ประชาชน แต่งชุดสุภาพ
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์)
(วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ
(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์) อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จึงเรียนที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ทั้งนี้ จังหวัดจะได้มีหนังสือเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและ
บุคลากรในสังกัด ร่วมรับ-ส่ง เสด็จ ต่อไป
- แนวทางการปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนําความกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระมหากรุณา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้แจ้งกําชับ
ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติในเรื่องที่ต้องนําความกราบบังคมทูลพระมหากรุณา โดยให้ส่วนราชการดําเนินการด้วยความ
รอบคอบ ระมั ด ระวั ง พร้อมทั้ง ตรวจสอบกลั่ น กรองว่ า ได้ ดํา เนิน การในเรื่ องนั้ น ๆ ถู กต้องตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว หากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียน ให้ตรวจสอบหรือดําเนินการ
แก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน ที่จะส่งเรื่องเพื่อขอให้นําความกราบบังคมทูลพระมหากรุณาต่อไป รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้อง
ไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ โดยจังหวัดได้มีหนังสือแจ้ง
เวียนส่วนราชการ และอําเภอทุกอําเภอ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว
- การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๔ (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และผู้ตรวจราชการกระทรวง
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธมีข้อสังเกต
และข้ อเสนอแนะในเบื้ องต้ น ซึ่ง สํ านั กตรวจราชการเขตตรวจราชการ ที่ 14 จะแจ้ งข้ อเสนอแนะอย่า งเป็ นทางการ
ภายหลัง ดังนี้

๒๗
2.1 เรื่องการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ในภาพรวมหลายโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการหรือรอการลงนามในสัญญา จึงขอให้มีการ
เร่งรั ดดํา เนิน การให้เ ป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กําหนด รวมทั้งการเบิ กจ่า ยงบประมาณให้เป็ นไปตามงวดเงิน ที่
กําหนด ซึ่ง จะสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิ ภ าพการเบิ กจ่า ย ตามมติค ณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๖๐
2.2 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ขอให้พิจารณากําหนดเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อ
เป็นการเร่งรัดการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จ รวมทั้งการจัดทําโครงการจะต้องมีความพร้อมเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่
2.3โครงการที่ เ กี่ ย วกั บ ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ป้ า ยบอกทาง ควรมี ก าร
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ความต้องการ การออกแบบ จุดหรือสถานที่ติดตั้งป้ายที่มีความเหมาะสม
2.4 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขอให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน
2.5 การดําเนินโครงการก่อสร้างถนนสายต่างๆ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ประสานความร่ วมมือ หรือ ขอความเห็นจากทุกภาคส่ วน ก่อนที่จะดํ าเนินโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิ ด
อุบัติเหตุ
2.๖ โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอให้
สํารวจผู้มีรายได้น้อยให้ครบถ้วนและให้ลงทะเบียนให้ครบ และขอให้หามาตรการสําหรับผู้ไม่มารับบัตร เพื่อมิให้มี
จํานวนผู้ไม่มารับบัตรค้างอยู่ในระบบจํานวนมาก
2.๗.ขอให้คลังจังหวัดประสานงานเรื่องติดตั้งเครื่อง EDC ให้ครอบคลุมครบทุกอําเภอ
รวมทั้งให้มีการขยายขอบเขตการดําเนินการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้กับรถโดยสารของเอกชนอื่นนอกจาก
บขส. รวมทั้งร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ขอเข้าร่วมโครงการ
2.8 เรื่องแชร์ลูกโซ่ ขอให้รณรงค์เฝ้าระวัง และป้องปราม โดยเฉพาะทางระบบออนไลน์
และขอให้มีการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อเน้นการป้องกัน ไม่ให้เ กิดกรณี
แชร์ลูกโซ่ในพื้นที่
โดยจั ง หวั ด ได้ มีห นั ง สื อ แจ้ ง หน่ วยงานรั บตรวจ รั บ ข้ อ เสนอแนะในเบื้ องต้ น ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
- การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) กําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม
เป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวม ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน
๒๕๖๑
๒) ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้อง
กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี

๒๘
๓) ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็น
หรือราชการสําคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว โดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะ
เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน
๔) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข สํานั กงานตํา รวจแห่ง ชาติ เป็ นต้น เร่ง รัดเตรีย มความพร้อมในการดําเนิ นการตามแผนและ
มาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ - การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการจ่ายเงิน รับเงิน และนําเงินส่งคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการดําเนิ นการกรณีส่วนราชการที่ยังไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การจ่ า ยเงิ น รั บเงิ น และนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง ผ่ า นระบบอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ให้ ส่ วนราชการขอทํ า ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลั ง เพื่ อพิ จ ารณาผ่ อ นผั น ซึ่ ง จะต้ อ งไม่ เ กิ น ๓ เดื อ น นั บแต่ วั น ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๖๑ และกรณี
ส่วนราชการที่ยังเปิดใช้บริการระบบ KTB Corporate Online กับธนาคารกรุงไทยไม่แล้วเสร็จ หรือธนาคารกรุงไทย
ติดตั้ งเครื่อง EDC/QR Code ให้ไม่ ทันภายในวั นที่ ๒๗ มีน าคม ๒๕๖๑ ให้ ส่วนราชการขอทําความตกลงกั บ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาผ่อนผัน โดยเมื่อได้เปิดใช้บริการระบบ KTB Corporate Online และได้รับการติดตั้ง
เครื่อง EDC/ QR Code จากธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนําเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทันที
- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก
คลังจังหวัดนครราชสีมา : กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยนอก โดยให้มาใช้บัตรประชาชนในการดําเนินการตรวจสอบ
สิทธิแทน จากเดิมผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง ที่ใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังกําหนดว่าเราจะให้ใช้
บัตรประจําตัวประชาชนตรวจสอบสิทธิว่าเป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป เป็นมาตรการที่กระทรวงการคลังให้นําเครื่อง EDC มาตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนในสถานพยาบาล
ทั้งของรัฐและเอกชน เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและผู้มีสิทธิต่อเนื่องจากเรา สําหรับระบบนี้จะเปิดใช้ในวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผู้มีสิทธิต่าง ๆ ประเด็นหลักคือ ต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบแถบ
แม่เหล็ก ซึ่งอาจจะมีกลุ่มบุคคลที่อาจจะไม่มีบัตรประชาชน เช่น บุต รที่อายุ ไม่ถึง ๗ ขวบ ก็จะมีการผ่อนผันให้ใช้
หมายเลขบัตรประจําตัวจากสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาใช้ได้ หรือบิดามารดา ที่เป็นคนต่างด้าวต่าง ๆ ก็จะมีการใช้
เลข ๑๓ หลักจากทะเบียนคนต่างด้าวได้ ในการนําระบบนี้มาใช้ประเด็นที่ต้องจําคือ บัตรประชาชนจะต้องนําไปด้วย
ทุกครั้ง แต่หากลืมบัตรประชาชนจะต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วนําใบเสร็จไปเบิกจ่าย หากกลุ่มผู้สูงอายุมีบัตรประชาชน
รุ่นเก่าก็สามารถใช้ได้ โดยให้นําบัตรประชาชนฉบับนั้นไปแสดง แล้วเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะดําเนินการให้ รวมถึง
ผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นเดียวกัน

๒๙

- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งจังหวัด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๑
- รายจ่ายภาพรวม ๑๙,๓๘๓.๕๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐,๕๕๐.๓๒๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๔๓ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๑๔)
- รายจ่ายลงทุน ๑๑,๐๕๙.๒๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๗๓๗.๗๕๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๘๔ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๒๗)
- รายจ่ายประจํา ๘,๓๒๔.๒๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๘๑๒.๕๖๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๙.๘๓ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๘๓)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
- รายจ่ายภาพรวม ๓๘๙.๕๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๖.๐๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖.๖๘ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๕.๖๑)
- รายจ่ายลงทุน ๒๗๙.๙๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๓๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓
(ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๗.๒๘)
- รายจ่ายประจํา ๑๐๙.๕๙๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๖๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓
(ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๖.๑๗)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
- รายจ่ายภาพรวม ๔๔๕.๘๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๗.๔๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖.๑๕ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๖.๑๔)
- รายจ่ายลงทุน ๒๙๘.๓๑๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๑๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔
(ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๑.๓๗)
- รายจ่ายประจํา ๑๔๗.๔๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒.๒๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๐๗ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๙.๙๓)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
- รายจ่ายภาพรวม ๗๘๖.๒๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๔.๘๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕.๗๑ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๖.๕๘)
- รายจ่ายลงทุน ๗๘๑.๐๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๑.๔๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕.๓๐ (ต่ํากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๗.๘๑)
- รายจ่ายประจํา ๕.๑๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๔๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๒
(สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๔๒)
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรวม ๕,๕๔๗.๙๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๓๗๘.๐๓๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖

๓๐
สรุปผลการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
- จังหวัดนครราชสีมาได้รับจัดสรรงบลงทุน ๕,๑๙๖ โครงการ จํานวนเงิน
๑๑,๐๕๙.๒๖๙ ล้านบาท
- ก่อหนี้แล้ว ๔,๒๐๘ โครงการ จํานวนเงิน ๗,๘๒๓.๒๓๒ ล้านบาท ประมาณร้อยละ ๗๐
- ยังไม่ก่อหนี้ ๙๘๘ โครงการ จํานวนเงิน ๓,๒๓๖.๒๙.๒๗ ล้านบาท ประมาณร้อยละ ๓๐
ในส่วนของการก่อหนี้ยังมีอีกหลายโครงการ หลัก ๆ ยังเป็นของเขตพื้นที่ การประชุมเร่งรัด
เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคมที่ผ่านมา ทุกเขตพื้นที่รับว่าสามารถก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ (ภายใน ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๑) ในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายเนื่องจากเดือนนี้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ หน่วยงานไหนไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่
สามารถดําเนินการอย่างอื่นได้แล้ว แนวโน้มที่จะถูกดึงเงินกลับค่อนข้างมาก จึงต้องเตรียมการต่อเนื่องว่ากรณีเช่นนี้
หากเราจะไม่ดําเนินการต่อควรจะส่งเงินคืนต้นสังกัดไปเพื่อไม่ให้เงินมาค้างที่จังหวัด และประเด็นสําหรับหน่วยงานที่
อาจจะเพิ่งก่อหนี้ผูกพันไป ต้องเน้นย้ําเจ้าหน้าที่ว่าขอให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการจองเงินในระบบ GFMIS คือการทํา PO
ในระบบด้วย
การดําเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่มนษุยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
กรณีที่มีบุคคลใดก็ตามที่ได้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการหรือการปฏิบัติงานของ
ชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ หรือการช่วยเหลือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะของมนุษยธรรม พลเมืองดี ที่พึง ปฏิบัติ ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ “ตามพระราชบัญ ญัติผู้ประสบภัยจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓” กรณีประสบภัยหรือ
เสียชีวิตจากเหตุที่ได้กระทําการดังกล่าว สามารถขอรับเงินสงเคราะห์ได้ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้ทราบถึงสิทธิ
ของตน โดยยื่นต่อนายอําเภอท้องที่ที่เกิดเหตุ จึงเรียนฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ โครงการฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา : ตามที่รัฐบาลได้กําหนดจัดทําโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มีเมนูพัฒนาอาชีพเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มหรือชุมชน ซึ่งเมนูกลุ่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการในจังหวัดนครราชสีมาคือ “การสร้างฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา” โดยมีทั้งหมด ๒๐ แห่ง
ในพื้นที่ ๙ อําเภอ ๑๓ ตําบล ๒๐ หมู่บ้าน ดังนี้
๑) อําเภอครบุรี จํานวน ๑ แห่ง ที่ตําบลแชะ บ้านโนนทอง
๒) อําเภอด่านขุนทด จํานวน ๒ แห่ง ที่ตําบลหนองบัวตะเกียด บ้านใหญ่ และ
บ้านหนองบัวตะเกียด
๓) อําเภอบัวใหญ่ จํานวน ๕ แห่ง ที่ตําบลห้วยยาง บ้านหนองไผ่งาม ๓ แห่ง
บ้านด่านช้าง ๒ แห่ง
๔) อําเภอโนนสูง จํานวน ๑ แห่ง ที่ตําบลหลุมข้าว บ้านสระจันทร์
๕) อําเภอโนนไทย จํานวน ๓ แห่ง ที่ตําบลโนนไทย บ้านสระจรเข้
๖) อําเภอห้วยแถลง จํานวน ๒ แห่ง ที่ตําบลงิ้ว บ้านดอนขยูง
๗) อําเภอชุมพวง จํานวน ๒ แห่ง ที่ตําบลประสุข บ้านขุ่นร่ม และตําบลหนองหลัก
บ้านขุ่นละคร

๓๑
๘) อําเภอสูงเนิน จํานวน ๓ แห่ง ที่ตําบลสูงเนิน บ้านดอกกอก ตําบลมะเกลือใหม่
บ้านห้วยแห้ง และตําบลมะเกลือเก่า บ้านบุตาสง
๙) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๑ แห่ง ที่ตําบลพระพุทธ บ้านหมู่สี
โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาจะได้ลงไปประสานงานในพื้นที่เพื่อดําเนินการต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมาของอ่างเก็บน้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
- อ่างเก็บน้ํา ที่มีปริมาณน้ํา ต่ํากว่า ๕๐% เป็น อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ๒ อ่างฯ ได้แ ก่
อ่างฯ ลําแชะ ๔๙% และอ่างฯ ลําตะคอง ๔๖% และอ่างฯ ขนาดกลางคือ อ่างฯ ห้วยตะคร้อ มีน้ํา ๒.๓ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๑๙% ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ําถือว่ายังเพียงพอต่อการใช้งาน
- ภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ค่าเฉลี่ยทั้งจังหวัดมีปริมาณน้ํา ๗๒๐ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๕๙% ซึ่งถือว่าเพียงพอ และในส่วนของอ่างเก็บน้ําที่จะให้บริการในเขตชลประทาน กรมชลประทานได้พิจารณา
แล้วสามารถบริการน้ําได้ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
- น้ําปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีปริมาณน้ํามากกว่าปีที่แล้ว ๒๔๒ ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะมีน้ําสูงกว่า ๕๐% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ดี
- อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ดี มีจํานวน ๕ อ่างฯ ที่มีปริมาณ
น้ําอยู่ในระดับต่ํา แต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อการใช้งาน
- ปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างเมื่อวานนี้ มีน้ําไหลลงอ่างทั้งหมด ๑๓ อ่างฯ ๙๔๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- ปริมาณฝนตกเมื่อวานนี้ มีฝนตกบริเวณอ่างเก็บน้ําลําเชียงสา และอ่างลําปลายมาศ
- ปริมาตรน้ําไหล และน้ําที่อยู่ในระดับลําแม่น้ําสายต่าง ๆ การไหลของน้ํามีน้อย น้ําใน
ลํ า น้ํ า ค่ อ นข้ า งต่ํ า มาก แต่ ยั ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งปกติ เ พราะช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งฤดู แ ล้ ง แต่ ยั ง มี น้ํ า ไหลบ้ า งในเขตลํ า ตะคอง
ลําพระเพลิง และลํามูล
- เครื่องสูบน้ําและรถยนต์บรรทุกน้ําเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดย
มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน ๒๑ เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ํา จํานวน ๘ คัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : เดือนมีนาคม เป็นเดือนเข้าสู่ฤดูร้อน หย่อมความกดอากาศต่ํา
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง กับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ในช่วงกลางเดือน ทําให้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน
ได้แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนและชื้นในพื้นที่ ทําให้พื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่
ในระยะแรกที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึง หลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงได้อ่อนกําลังลง
ทําให้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะปลายเดือน
ปริมาณฝนเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมาวัดปริมาณฝนได้ ๒๘.๕ มิลลิเมตร
มีฝนตก ๓ วัน ตั้งแต่ต้นปีวัดได้ ๑๐๙.๖ มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยในเดือนมีนาคม ๓๗.๑ มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยเดือนเมษายน
๗๒.๒ มิลลิเมตร

๓๒
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ บริเวณจังหวัดนครราชสีมาจะมี
อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วงโดยอุณหภูมิสูงสุด ๔๐ – ๔๓ ซ. แต่จะมีฝนฟ้าคะนอง
เกิดขึ้นได้ในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายร้อนลงได้บ้างเนื่องจากจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
เกือบตลอดช่วง ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง
สรุป ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย จะใกล้เ คียงค่า ปกติ ๓๕.๖ องศาเซลเซีย ส
ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ คือ ๓๗.๑ มิลลิเมตร หรือสูงกว่าเล็กน้อย
ข้อควรระวัง บางช่วงมักจะเกิดพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การทําข้าวอินทรีย์ ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ่
ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอําเภอบัวใหญ่ : ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอําเภอ
บัวใหญ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณนครชัยบุรินทร์ ดําเนินการทําเกษตรอินทรีย์ ซึ่งชาวตําบลหนองบัวสะอาดได้ทํา
เกษตรอิ น ทรี ย์ มานานแล้ ว พื้ น ที่ ตํ า บลหนองบั วสะอาดมี พื้น ที่ ทั้ง หมด ๕๒.๒๓ ตารางกิ โลเมตร มี พื้น ที่ ประมาณ
๔๓,๖๒๕ ไร่ มีพื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย์ ๓,๐๐๐ กว่าไร่ ชาวตําบลหนองบัวสะอาดจึงได้รวมกลุ่มกันทําเกษตรอินทรีย์
เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ บ ริ โ ภคข้ า วอิ น ทรี ย์ แ ละพื ช ผั ก กสิ ก รรมไร้ ส ารพิ ษ ผู้ บ ริ โ ภคปลอดภั ย ผู้ ผ ลิ ต ปลอดภั ย
โดยกลุ่มหนองบัวสะอาดจะจําหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ผู้บริโภคสามารถเข้ามาซื้อมาเยี่ยมเยียนเหมือนญาติพี่น้องกัน
โดยไม่ให้ผู้บริโภคต้องพะวงเกี่ยวกับสารเคมี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา (รับชมวีดิทัศน์)
ผู้แทน เทศบาลตําบลกุดจิก : เทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้ทําการบริหารจัดการขยะ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นเทศบาลที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการบริหารขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ (๑ จังหวัด
๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจําปี
๒๕๕๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
(ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์ ข่าว ๓ มิติ นําเสนอ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล
ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถคัดแยกขยะได้ ๑๐๐% ไม่มี
เตาเผา ไม่มีหลุมขยะ แต่มีมาตรการที่สามารถดําเนินงานร่วมกันได้ในชุมชน)
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๓ การดําเนินการ แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือน
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจาก ดร.ปฤถา พรหมเลิศ
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด
และได้เดินทางลงไปในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และได้เดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดลําพูน เพื่อศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตําบลแม่แรง อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนชนที่
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ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศประจําปี ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทางคือครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้มีดําริให้ประธานแม่บ้านมหาดไทย
ในเขตภาคเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัดนําหลักการ ๓R (๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle) ในพื้นที่ดังกล่าวใช้เป็น
แนวทางในการจัดการขยะต้นทางและให้จัดทําถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็น ว่าเป็นประโยชน์ และเป็น วิธีการที่
ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ จึงขอความกรุณาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดําเนินการดังนี้
๑) แจ้งขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนช่วยดําเนินการจัดทํา “ถังขยะอินทรีย์หรือ
ขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน
๒) แจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สมาชิ กองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในพื้ น ที่ ทุกแห่ ง ช่ วยดํ า เนิ น การทํ า “ถั ง ขยะอิ น ทรี ย์ หรื อขยะเปี ย กครั วเรื อน”
ในครัวเรือนของตน
วิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน สามารถดําเนินการดังนี้
๑) จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดพร้อมเจาะก้นภาชนะ (ขนาดภาชนะขึ้นอยู่กับขยะ
ครัวเรือน)
๒) ขุดหลุมขนาดความลึก ๒ ใน ๓ ส่วน ของความสูงของภาชนะ และนําภาชนะที่เตรียม
ไว้ตามข้อ ๑) ไปใส่ในหลุมที่ขุดไว้
๓) นําเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ลงไปในถัง
แล้วปิดฝาภาชนะไว้เพื่อไม่ให้มีกลิ่น
๔) จุลินทรีย์ในดินหรือไส้เดือนในดินจะทําการย่อยเศษอาหารตามกระบวนการ ทําให้
กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ)
๕) หากมีขยะเปียกเกิดขึ้นในครัวเรือน ให้นํามาเทจนเต็ม หลังจากนั้นนําภาชนะที่เต็ม
แล้วไปฝังในจุดต่อ ๆ ไปได้ โดยใช้กระบวนการเช่นเดียวกัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : หากใช้วิธีการของเทศบาลตําบลกุดจิก จะเห็น
ได้ชัดเจนว่าประสบความสําเร็จ คือทุกคนต้องร่วมมือกันทํา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๔ การจัดงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจําปี ๒๕๖๑
นายอําเภอสีดา : จากดําริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่าทําอย่างไรอําเภอสีดาที่เป็นอําเภอขนาดเล็ก
จะสามารถบรรจุงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้วที่มีประวัติมายาวนาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาได้
(วี ดิ ทัศ น์ ) ประเพณี แ ห่ ช้า งบ่ อไก่ แก้ ว เป็ น ประเพณี ที่จัด ขึ้ น เฉพาะบ้า นดอนโก่ ย และ
บ้านหนองไข่เหี้ย ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านเป็นชุมชนโบราณที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับบ่อไก่แก้ว และทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดื อน ๕ ของทุ ก ๆ ปี ครวญช้ างและลู กบ้ า นจะต้ องนํ า ช้า งมาบวงสรวงท้ า วกํ า พร้ า และนางสี ด า ณ วั ด บ่อไก่แ ก้ ว
ประเพณีดังกล่าวจึงได้รับการบอกเล่าสืบขานต่อกันมาจากบรรพบุรุษถึงปาฏิหารย์และความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวกําพร้า
และนางสีดา และให้ลูกหลานสืบทอดประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้วได้จัดงานต่อเนื่องกันมาเป็น
เวลากว่า ๑๐๐ ปี โดยร่วมกันสองหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านจะเรี่ยไรเงินกันเองตามมีตามเกิดเพื่อจ้างช้างมาแห่ ตั้งแต่ ๑
เชือก ๕ เชือก๗ เชือก และ ๙ เชือก โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าเมื่อท้าวกําพร้ารบชนะพญาจาตูมและชิงตัวนางสีดา
กลับมาได้ จึงได้นําขบวนช้างขบวนม้าไปรับแห่ท้าวกําพร้าและนางสีดามายังบ่อไก่แก้ว เพื่อส่งนางสีดากลับไปยังเมือง
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บาดาล เพราะที่บ่อไก่แก้วมีรูน้ํา เชื่อว่าเป็นรูนําทางจากบ่อไก่แก้วสู่เมืองบาดาล และหากปีใดไม่มีการจัดงานประเพณี
แห่ช้างบ่อไก่แก้ว ปีนั้นชาวบ้านเชื่อว่าจะเกิดอาเพศและได้รับความเดือดร้อน ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวยาก
หมากแพง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดงานประเพณีดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเพณีที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นของอําเภอสีดา เป็นประเพณีความเชื่อทางไสยศาสตร์ผสมกับความมาของนิทานปรัมปราขอม
เรื่องท้าวกําพร้า นางสีดา และยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันพอที่จะสามารถ
บอกเล่าหรืออ้างอิงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวให้ปรากฎแก่บุคคลทั่วไปได้อย่างสมเหตุสมผล จึงได้มีการกําหนด
จัดงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้วขึ้นในวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี ตราบจนถึงปัจจุบัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดงานเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดงานเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ในวันอาทิตย์
ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดป่าศรัทธารวม ตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีการเทศน์มหาชาติจํานวน ๑๓ กรรณ์ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมงานเทศน์มหาชาติฯ ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีขาว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ “Tour of Thailand”
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา
ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กําหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ “Tour of
Thailand” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจริญ พระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ในวั นที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยกํา หนดจัด การแข่ง ขัน ระหว่า งวัน ที่ ๑ – ๑๐
เมษายน ของทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และในปีนี้กําหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
สําหรับเส้นทางการแข่งขันของปีนี้จะใช้เส้นทางเริ่มต้นจากชายฝั่งภาคตะวันออก ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี และ
ไปสิ้นสุดการแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ จึ ง ขอเชิ ญ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และ
ประชาชน ร่ ว มต้ อนรั บและให้ กํ า ลั ง ใจนั ก กี ฬ าจากต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริ กา ญี่ ปุ่น อิ ห ร่ า น อิ น โดนี เ ซี ย
ฟิลิปปินส์ คาซัคสถาน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาเลเซีย สาธารณรัฐเช็ค สาธารณรัฐประชาชนจีน ใต้หวัน และไทย
ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) : เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
เช่นเดียวกับการแข่งขันของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสนามอันดับหนึ่งของโลก มีสนามมาตรฐาน ๑๐๐% ปัจจุบันสนาม
แข่งขันของบ้านเราไต่ขึ้นมาเป็นประมาณอันดับ ๖ ซึ่งพยายามให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมจักรยานโลก โดย
ในปีนี้เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา สําหรับการร่วมกิจกรรมของจังหวัดคือ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ช่วงเขาใหญ่ จะ

๓๕
เป็นชมรมจักรยานปากช่องที่จะได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปั่นจากจุดสตาร์ท ๙ กิโลเมตรแรก และเมื่อครบ ๙ กิโลเมตร
แล้วก็ออกมา จากนั้นก็เข้าสู่การแข่งขันของนักกีฬาต่อไป และเช้าวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ จากลานย่าโม จะเป็นชมรม
จักรยานโคราช ร่วมปั่นออกจากจุดสตาร์ทประมาณ ๙ กิโลเมตร เช่นเดียวกัน เมื่อครบแล้วก็ออกมา จากนั้นก็เข้าสู่การ
แข่งขันของนักกีฬาต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ ผลการดําเนินโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก
สู่การพัฒนาคนพิการ”
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา :
- เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา
“สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา หน่วย
บริการปากช่อง ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วย
บริการประจําอําเภอ และปรับปรุงอาคารเรียนที่เอื้อต่อคนพิการ จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
ให้ มีค วามเพี ย งพอต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ๓๒ หน่ วยบริ การ โดยมี รองผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา เป็นประธาน และมีกงสุลใหญ่จากสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน ๘๐๔,๖๖๓ บาท จึงขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
ทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการจะสามารถ
นําไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า
- เรื่องที่ ๒ โครงการอาชาบําบัดเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ รุ่นที่ ๓ โดยความร่วมมือระหว่าง
กองพันทหารม้าที่ ๘ ค่ายสุรนารี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ ในวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองพันทหารม้าที่ ๘ ค่ายสุรนารี เป็นโครงการพัฒนาลูกหลานกําลังพลที่เป็นเด็กพิเศษ ซึ่ง
ประกอบด้ วยบุ ตรหลานของทหารส่ วนหนึ่ งและเป็ น เด็กของศู น ย์การศึกษาพิ เ ศษเขตการศึกษา ๑๑ อี กส่ วนหนึ่ ง
เราเป็นต้นแบบของประเทศ นําแผนการสอนไปทําให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันอาชาบําบัดมีอยู่ในหน่วยพิมาย อนาคตจะ
มีอยู่ที่หน่วยปากช่อง และที่ศูนย์ใหญ่ เรามีม้าเป็นของเราเอง
- เรื่ อ งที่ ๓ พระราชสี ม าภรณ์ เจ้ า คณะจั ง หวั ด นครราชสี ม า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา นายอําเภอสูงเนิน สว.อุบล เอื้อศรี พลเอก มารุต ลิ้มเจริญ ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน์ คณะครู บุคลากร
ผู้ปกครองและนักเรียน ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการ
สูงเนิน ในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ผู้แทน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา : การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจังหวัด
นครราชสีมามีกองทุนตําบล จํานวน ๑๓๓ กองทุน มีเงินค้างอยู่ประมาณปีละ ๒๐๐ ล้านบาท เป็นเวลา ๓ ปีมาแล้ว
โดยในปีนี้เลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวทางว่าอยากให้ทุกกองทุนใช้เงินให้หมด ซึ่งขณะนี้จากการ
สํารวจเงินกองทุนซึ่งมีทั้งหมด ๔๐๐ ล้านบาท ใช้ไปเพียง ๑๕% เช่น อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอสีดา อําเภอด่านขุนทด
ใช้ไปเพียง ๐.๓% เป็นเรื่องที่ชาวบ้านจะเสียประโยชน์ กองทุนผู้สูงอายุก็มีเงินจาก สปสช. สนับสนุนคนละ ๕,๐๐๐

๓๖
บาท สําหรับผู้ป่วยติดเตียง ฉะนั้นผู้สูงอายุก็เสียโอกาส จึงขอเรียนนายอําเภอซึ่งเป็นประธาน พชอ. คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะช่วยคนในเรื่องสุขภาพอนามัยด้านสังคม จึงขอเรียน
นายอําเภอช่วยประสานหรือติดตามให้มีการนิเทศน์กองทุนต่าง ๆ อย่าให้มีเงินค้าง ขอให้มีการเริ่มใช้เงิน เพราะเช่นนั้น
เงินก็จะค้างเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทําให้ประชาชนเสียโอกาสได้
ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
- การยกเลิกด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนเมษายน ๒๕๖๑
- สถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๖.๕ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา :
เรื่ อ งที่ ๑ พิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพครู ใ หญ่ พระเทพวิ ท ยาคม หลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ทฺ โ ธ
ซึ่งได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมการแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการแถลงข่าวกําหนดดังนี้
- ช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ พิธีบําเพ็ญกุศลศพ
- วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานเพลิงศพ
เรื่องที่ ๒ ฝากเรียนนายอําเภอทุกอําเภอช่วยประชาสัมพันธ์สนับสนุน “โครงการประชารัฐ
วัด สะอาดร่ มรื่น ลูกหลานดาษดื่น ชื่น มื่ นประเพณีสงกรานต์ ” หลักใหญ่ อยู่ที่ประเพณี สงกรานต์ ส่ วนย่ อยคื อให้
ความสําคัญกับวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว วันสรงน้ําพระ และการทําบุญกระดูกบรรพบุรุษ จุดใหญ่อยู่ที่การเล่นน้ํา
สงกรานต์ส่วนหนึ่ง และวัดที่เป็นจุดศูนย์กลางรวมญาติอีกส่วนหนึ่ง จึงขอเรียนฝากนายอําเภอ ซึ่งได้ส่งคลิปวีดีโอที่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ไปในกลุ่มของกํานันผู้ใหญ่บ้านอีกทางหนึ่ง
ประชุม : รับทราบ
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ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : เนื่องจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา มีหน้าที่ส่งเสริมรักษา
อนุ รัก ษ์ วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด โดยมี ประธานสภาวั ฒ นธรรมอํ า เภอ ตํ า บล และเครื อ ข่ า ย ช่ วยกั น รั กษาสื บสาน
วัฒนธรรม ในปีนี้ทางสภาวัฒนธรรมจะจัดทําธงชัยชนะครบรอบ ๑๙๑ ปี วีรสตรีหญิงกล้าแม่ย่าโม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้นําไปกราบไหว้บูชา และจัดหาทุนเพื่อการทํางานของ
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครราชสี มา โดยปกติ แ ล้ วในปี หนึ่ ง ทางกรมส่ ง เสริ มวั ฒ นธรรม จะสนั บสนุ น งบประมาณปี ล ะ
๕๐,๐๐๐ บาท และให้อําเภอปีละ ๕,๐๐๐ บาท ตํา บลละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่ง ไม่เ พียงพอ จึง ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้ นมา
โดยธงจะมี ๒ รูปแบบ แบบ ๓ เหลี่ยม และ ๕ เหลี่ยม แบบตั้งโต๊ะและติดหน้ารถได้ วิธีการจัดทําคือ เรานํามวลสารที่
ทุ่งสัมฤทธิ์มารวมกับมวลสารที่วัดศาลาลอยที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานตักมวลสารแจก
อําเภอต่าง ๆ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยขอความอนุเคราะห์จากนายอําเภอได้กรุณาเป็นประธาน
ในการปลุกเสกแต่ละอําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ เมื่อได้วัตถุมงคลที่ปลุกเสกจากอําเภอแล้ว ก็จะมาปลุกเสกใหญ่ที่ลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จึงขอฝากประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์นายอําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ ได้ให้การสนับสนุน
สภาวัฒนธรรมอําเภอด้วย สําหรับเรื่องการสั่งจอง จะนําเรียนในครั้งต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธานอาชีวศึกษานครราชสีมา : เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ อาชีวศึกษาทั่วประเทศได้ออกให้บริการพี่น้อง
ประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมด ๒๕๐ แห่ง กระจายอยู่ทุกภาค สําหรับจังหวัดนครราชสีมามี
สถาบันอาชีวศึกษาออกให้บริการ เช่น ดูแลรถก่อนที่จะออกเดินทาง ซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เป่าไส้กรอง
เปลี่ยนหลอดไฟ ลากจูงรถที่เสีย บอกเส้นทาง บริการน้ําดื่ม ฟรี โดยได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก และส่วนหนึ่งได้มาจากการประมูลเลขสวย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน
๒๕๖๑
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง อยู่บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ ถนนเส้นใน หมายเลข ๒
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อยู่ที่ปั๊ม ปตท. โคกกรวด ปากทางขามทะเลสอ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ อยู่หน้าที่ว่าการอําเภอด่านขุนทด
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อยู่ตรงข้ามกับศาลปกครอง บายพาส
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย อยู่ปั๊ม ปตท. ระหว่างตลาดแคไปยังตัวอําเภอพิมาย
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ตั้งอยู่ระหว่างถนนสายพิมาย-ชุมพวง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อยู่ที่สี่แยกอวยชัย ถนน ๓๐๔
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ถนนโชคชัย-เดชอุดม หน้าบริษัท CP ตรงข้ามปั๊ม ปตท.
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ปั๊ม ปตท. สายระหว่างบัวใหญ่ไปแก้งสนามนาง
ที่ประชุม : รับทราบ
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : การปรั บปรุ ง ประวั ติ แ ละการต่ ออายุ แ รงงานต่ า งด้ า ว ๓ สั ญ ชาติ ลาว กั มพู ช า
เมียนมา ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการสิ้นสุดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เหลือเวลาอีก ๒ วัน จึงขอความ
ร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว ให้รีบนํามาขึ้นทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทํางานที่
ศูนย์ OSS ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ชั้น ๖ และที่ศูนย์ปากช่อง โดยจะดําเนินการวันสุดท้ายคือวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจะดําเนินการตรวจและจับกุมผู้ที่ไม่มี
ใบอนุญาตทํางาน ส่วนนายจ้างก็จะถูกปรับ จึงขอความร่วมมือนายอําเภอทุกอําเภอ และผู้กํากับสถานีตํารวจภูธร
ทุกแห่ง และผู้เกี่ยวข้อง หากนายจ้างมีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือใบอนุญาต

๓๘
หมดอายุ ต้องถูกปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท /แรงงานต่างด้าว ๑ คน ส่วนแรงงานต่างด้าวจะถูกปรับ
๒,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท และถูกผักดันกลับประเทศ จึงขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีลูกจ้างเป็นแรงงาน
ต่างด้า วให้ รีบมาดํ าเนินการ โดยสถิติปัจจุ บันมี แรงงานต่ างด้าวมาขึ้นทะเบียนแล้ ว จํ านวน ๑๒,๕๘๐ คน คาดว่ า
เป้าหมายประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : ได้ไปติดตามโรงงานที่ไม่มาต่ออายุแรงงาน
ต่างด้าว พบสาเหตุว่านายจ้างผู้ประกอบการอยากให้รีบมาดําเนินการต่ออายุ แต่ฝ่ายบุคคลอ้างว่ายังเหลือเวลาอีก
หลายวัน ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศแล้วว่าไม่ต่อเวลาให้ จับสถานเดียว จะต้องเสียค่าปรับ และจะแรงงานต่างด้าวจะต้อง
กลับประเทศด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมกิจกรรม
ร้านกาชาด ร่วมชมบูธของทางราชการ และร่วมชมการเดินแบบผ้าไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
ประจําปี ๒๕๖๑
............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จดบันทึกการประชุม

กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

