รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(ประธาน)

๒

นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายณรงค์ชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายสุนีย์

บุตรเนียร

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายประสิทธิ์

ศรีภิรมย์

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นางปิยะฉัตร

อินสว่าง

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ นครราชสีมา

๑๐

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา

11

นายวีรศักดิ์

ศรีโสภา

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

12

นางอรุณรัตน์

ชิงชนะ

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

13

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

14

นายยุทธ์

พันธ์สีดา

หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
15

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

16

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

17

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

18

นายเสกสรร

จันวงษา

แทน นายอําเภอสูงเนิน

๒
19

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

20

นางสิรินนภา

วรรณที

แทน นายอําเภอโนนสูง

21

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

22

นายพีระพงศ์

สนองชาติ

นายอําเภอปักธงชัย

23

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

24

นายธงชัย

โอฬารพัฒนานะชัย

นายอําเภอโนนไทย

25

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

26

นายสุรพันธ์

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

27

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

28

นายธีรพล

สกุลรักษ์

นายอําเภอห้วยแถลง

29

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

30

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

31

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓2

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓3

นายสมภพ

ณีศะนันท์

นายอําเภอเสิงสาง

๓4

ว่าที่ ร.อ.อานนท์

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓5

นายสุรรกุล

แสนสา

แทน นายอําเภอขามทะเลสอ

๓6

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓7

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓8

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓9

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

40

นายอภิชาติ

ธนะมัย

นายอําเภอวังน้ําเขียว

41

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔2

นายไพศาล

ผลฟัก

นายอําเภอเมืองยาง

๓
๔3

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔4

ร้อยโท อนุชา

ตั้งพาณิชย์

นายอําเภอพระทองคํา

๔5

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

๔6

นายธีระพันธ์

นาควิโรจน์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔7

นายประเสริฐ

เอมรื่น

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔8

นายพศุฒม์

แวววุฒินันท์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔9

นางอําไพ

ศุกระชาติ

อัยการจังหวัดพิมาย

50

นายอานนท์

จิตตกูล

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

51

นางบุญศรี

ทองดี

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 7 ช่วยราชการสํานักงาน
อัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีควิ้ (ปากช่อง)

52

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

53

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

54

นางสาวกัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

กระทรวงยุติธรรม
๕5

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕6

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕7

นายฉลอง

แย้วสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕8

นายนิพันธ์

จําเนียรพันธุ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕9

นางมณฑา

พิเชฐพงศ์วิมุติ

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

60

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๔
จังหวัดนครราชสีมา
61

นายไพโรจน์

พุทธิวิศิษฎ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

62

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

63

นายอาณัติ

สีหวัฒนะ

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

64

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖5

นางรัชนี

ป้องคําสิงห์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖6

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สาขาพิมาย

๖7

นางพนมพร

คล้ายสงคราม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัด
นครราชสีมา

๖8

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖9

นายวัชรินทร์

คงแก้ว

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

70

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
71

พ.ต.อ. สุภากร

คําสิงห์นอก

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

72

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

73

ร.ต.ท. ภาณุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ผกก.ผสส.4 สส

74

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ่

75

พ.ต.ท. วิทวัส

แสงสว่างสถิตย์

แทน รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย

76

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

77

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

78

พ.ต.ท. ชาญ

จูงกระโทก

แทน ผกก.สภ.ครบุรี

79

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

80

พ.ต.ท. ธวัชชัย

สร้อยสวัสดิ์

แทน ผกก.สภ.ประทาย

๕
81

พ.ต.ท. สัญชัย

พิสัยพันธ์

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

82

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

83

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์

เทียมฟ้าพลกรัง

ผกก.สภ.คง

84

พ.ต.อ. ราเชน

ไผ่เกาะ

ผกก.สภ.สูงเนิน

85

พ.ต.อ.ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

86

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

87

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

88

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

89

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

90

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

91

พ.ต.ท. อรรณพ

ม่านทอง

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

92

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

93

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.โนนแดง

94

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

95

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

96

พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์

ไฝจันทึก

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

97

พ.ต.ท. สงกรานต์

ปัญญานาค

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

98

พ.ต.ท. ไพรัตน์

คุ้มแวง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

99

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

100 พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

101 พ.ต.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

102 พ.ต.อ. ณรงค์

ม่วงชูอินทร์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

103 ร.ต.ท. ภานุมาศ

ดวงสูงเนิน

แทน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส.

๖
104 ร.ต.ท. นันทวัฒน์

ศิรินันติกุล

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

105 พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

106 นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

107 นางรุ่งทิพย์

อิฐรัตน์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

108 นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

109 นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

110 นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

111 นายสุวิทย์

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

112 นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

113 นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

114 นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

115 นางปัทมา

แคนยุกต์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

116 นายบรรจง

กิติรัตน์ตระการ

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

117 นางณัฏฐา

ศิริผล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
118

นางสาวสุดา

จุลเสวก

แทน ศึกษาธิการภาค 14

119

ดร. สุปราณี

งามประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

120

นายณัฏฐ์ปวินท์

ดีศาสตร์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

121

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๗
122

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จ.นม.

123

นายรณชัย

สุขสมบูรณ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

124

นายชัชชัย

ฉัตริยากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

125

นายประกิจ

พุ่มพฤกษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

126

นายวิวรรธน์

วงศ์สิทธิ์

แทน รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

127

นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

128

นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

129

นางประพรรณ์

ขามโนนวัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

130

นางประภารัตน์

วงศ์ศักดา

แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

131

นายวาทิต

บัวแสง

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

132

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

133

นางสุกัญญา

กาโกน

รก.ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

134

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

135

นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

136

นางสาวศิริรัตน์

อุปถัมภ์เกื้อกูล

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

137

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

138

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

139

นายพิชยุชย์

ธีรปรีชาวิศว์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

140

นางสาวเพ็ญประภา

ภาคย์สมพงษ์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๘
141

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

142

นางรุจิกาญจน์

ตันนุกูลธนานันต์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

143

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

144

นางแสงจันทร์

เพ็ญจภาค

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
145

นายธนพจน์

โพสมัคร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

146

นางปริญญา

สุขใหม่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

147

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

148

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

149

นางปริญญา

สุขใหม่

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

150

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

151

นางสมใจ

อินทรารัมย์

แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

152

นายสุเทพ

สุวรรณศรี

แทน หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
153

นายปรีชา

กลีบสุข

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

154

นายวรกร

เปรื่องศร

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

155

นายอนันต์

มหัจจริยพันธุ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

156

นางสาวกนกอร

รัตนพันธุ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

157

นายรัชภูมิ

เขียวสนาม

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

158

นายไพรัตน์

โลหณุต

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

159

นายบุญหลาย

กุลนารัตน์

แทน ประมงจังหวัดนครราชสีมา

160

นางสกาวรัตน์

สัตยวงศ์ทิพย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

161

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

162

นางสาวพจนา

วรนาม

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๙
163

นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาลําปลายมาศ

164

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา

165

นายประสงค์

ศรีอ่อนหล้า

ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

166

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยข้าวนครราชสีมา

167

นางกาญจิฎาภา

วีระภักดีสุข

แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

168

นางพิชชานันท์

รักษาทรัพย์

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

169

นางพัฒนี

หิรัญธนานนท์

ผู้อํานวยการศูนย์ทดสอบและวิจยั คุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์

170

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5

171

นายทองใบ

ศิรินัย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จ.นม.

172

นายไพโรจน์

ขําแจง

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

173

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

174

นายบรรจง

สุขสุทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

175

นายสันติ

กลึงกลางดอน

ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นม.

176

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

177

นายสุเมธ

โสดาจันทร์

แทน ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.นม.

กระทรวงการคลัง
178

นางกฤติยา

นวลจันทร์

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

179

นางสาวคัทยวรรณ

พัฒนากิจเมธี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

180

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

181

นายไพบูรณ์

แสงไพบูลย์

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

182

สุวิมล

ประมวลศักดิกุล

แทน สรรพากรภาค ๙

183

นายกําพล

วิทยาอนุมาส

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๐
184

นางสาวศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

185

นางบุญรอด

จันทพิรักษ์

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

186

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
187

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

188

นางสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

189

นายศุภชัย

เอี่ยมแย้ม

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2

190

นางนันทิญา

รักษาคลัง

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

191

นายพิษณุ

พิจิตร

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

192

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

193

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

194

นางสุนทรี

แทนประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
195

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

196

นายเกียรติฉัตร

พรายจันทร์

รก.ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ
197

นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
198

นายสุรินทร์

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

199

นายทิมสูนย์

ก้อนผา

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

๑๑
200

นายประสิทธิ์

อุปชิตร

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
201

พ.ท. วรพจ

ปะระมัสโล้

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

202

น.อ. สัญญา

ประพันธ์

แทน รอง ผอ.รมน.จว.นม.

203

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

204

นางญาศิณี

สยุมภูรุจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
205

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

206

นางนัฏญา

จิตรเกาะ

ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

207

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

208

นางมาลัย

โพรีแก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

209

นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

210

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

211

นางจิตรดา

ไชยพงษ์

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

212

นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

หัวหน้าสนง.เคหะชุมชนนครราชสีมา

213

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

214

นายแข่งขัน

สีตะธนี

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
215

นางสาวจันทิมา

หวังอัจฉริยะ

แทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

216

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

217

นางนิธิอร

ปุญญานุสิทธิ์

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

218

นางสาวพัชราวรรณ

นาควัชระ

แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
219

นางธนิษฐนันท์

นิ่มวงษ์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

220

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต 3

สํานักนายกรัฐมนตรี
221

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

222

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

223

นางปรียภรณ์

คูเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

224

นางสาวบังอร

ฐิตะไพศาลพล

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

225

นายยศพันธ์

นาโสก

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
226 นางกัญญา

มโนเสงี่ยม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

227 นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นม.

228 นายมนตรี

ปิยากูล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
229 นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

230 นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

231 นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

232 นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

233 นายอํานวย

ลักษณะ

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

234 นายสมเกียรติ

อินทรสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์ เขต 3

235 นายชัชชน

สุดกระโทก

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

๑๓
236 นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

237 นายอนุวัติ

เศวตเลข

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

238 นายสรพิณ

ศูนย์กลาง

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท. นครราชสีมา

239 นายถาวร

เผาะสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

240 นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

241 นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

242 เรือโท อนันท์

บุตรทา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

243 พ.ต.ท. ระพีพงษ์

จิรพัฒนาลักษณ์

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

244 นายศรีพงศ์

อุดมสิมานนท์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

245 นายกฤตชย์

พรมวัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

246 นางสาวภูศรัญญา

ชัชวาลย์

แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

247 นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้า สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
248 นางบุญสิตา

ขันธะวินหุ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

249 นางบุญสิตา

ขันธะวินหุ

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

250 นายสุรวุฒิ

เชิดชัย

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

251 นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

252 นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

253 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

254 นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๑๔
255 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

พันเอก แจ่มศักดิ์

เดชาพันธ์

หัวหน้าแผนกกิจการมวลชน กองมวลชนและสารนิเทศ
กอ.รมน.ภาค ๒

๒

นายสุทนต์

ขําบุญเกิด

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาปักธงชัย

๓

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๔

นายสมภพ

มุกดาสนิท

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๖

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

๗

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๘

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

จ่าจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายทวี

ชิณรงค์

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

2

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

3

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

4

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ติดราชการ

5

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

6

ผกก.สภ.สีคิ้ว

ติดราชการ

7

ผกก.สภ.จักราช

ติดราชการ

8

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

ติดราชการ

9

ผกก.สภ.พระทองคํา

ติดราชการ

10

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

11

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๕
12

สว.กก.2 บค.ส.1.

ติดราชการ

13

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

14

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

15

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

16

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

17

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

ติดราชการ

18

ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

ติดราชการ

19

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

20

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

21

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ติดราชการ

22

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ติดราชการ

23

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

24

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

25

ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

ติดราชการ

26

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

27

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ติดราชการ

28

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

29

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

30

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

31

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8

ติดราชการ

32

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

ติดราชการ

33

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

34

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

ติดราชการ

๑๖
35

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3

ติดราชการ

36

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

37

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

38

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ติดราชการ

39

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

40

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

41

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

42

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

ติดราชการ

43

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ติดราชการ

44

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

45

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ติดราชการ

46

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

47

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

48

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

ติดราชการ

49

ผู้อํานวยการศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

50

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

51

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

52

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

53

ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ 3

ติดราชการ

54

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 10

ติดราชการ

55

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

56

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

57

หัวหน้าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ติดราชการ

๑๗
58

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ติดราชการ

59

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

60

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

61

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นม.)

ติดราชการ

62

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

63

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม.

ติดราชการ

64

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

65

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดราชการ

66

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

67

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

68

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

69

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 (ศปร.2)

ติดราชการ

70

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

71

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

72

ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

73

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

74

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

75

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

76

สนง.กส.ทช.เขต 7

ติดราชการ

77

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

78

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

79

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

80

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ

ติดราชการ

81

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘
82

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

83

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

84

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

85

ปลัดเทศบาลนครเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

 - คณะกรรมการจัดการแข่งขันมินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ครั้งที่ ๕ มอบเงินเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณกุศลให้กับจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พิธีมอบเงินรายได้จากการจัดสร้างบูชาพระชัยเมืองนครราชสีมา “รุ่นแพ้ไม่เป็น” ให้แก่
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา)
ด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันมินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ณ บริ เ วณอ่ า งพั ก น้ํ า ตอนบนโรงไฟฟ้ า ลํ า ตะคองชลภาวั ฒ นา ตํ า บลคลองไผ่ อํ า เภอสี คิ้ ว
จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาอนุมัติงบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 291,583 บาท และจะ
สนับสนุนให้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เพื่อใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผู้สูงอายุ และ
สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเริ่มต้นในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งต่อไป
โดย นายประสิทธิ์ อุปชิตร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดตั้งโครงการการจัดการแข่งขันมินิฮาล์ฟมาราธอน ลอยฟ้า ครั้งที่ 5 เป็นผู้มอบเงินสนับสนุน ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนเป็นจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชนและผู้สูงอายุ
อําเภอสีคิ้ว สนับสนุนเป็นจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนและผู้สูงอายุ
สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนเป็นจํานวนเงิน ๙๑,๕๘๓ บาท
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเริ่มต้นในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งต่อไป
ด้วยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาอนุมัติงบรายได้จากการจัดเช่า
บูชาพระชัยเมืองนครราชสีมา เฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ๑๙๐ ปี รุ่น “แพ้ไม่เป็น” สนับสนุนให้แก่ สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ในการพัฒนา และส่งเสริมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นจํานวน
เงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๑๙
 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๖๐
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยเพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีความสามารถเล่นดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา จึง
มอบเกียรติบัตร ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงเกลียวกมล ทูลสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน
วัดสระแก้ว อําเภอเมืองนครราชสีมา
๒. ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวจณิสตา เสียมกระโทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน
จระเข้หินสังฆกิจวิทยา อําเภอครบุรี
๓. ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายสุทัศน์ คันทมาศ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับชมรมเพื่อนรถตู้โคราช ในการให้บริการประชาชนเดินทาง
ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
จังหวัดนครราชสีมามอบใบประกาศเกียรติคุณ“ชมรมเพื่อนรถตู้โคราช” ที่ได้ให้บริการรถตู้นํา
ประชาชนเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดย ร้อยตรี พงศภัค ภูริสิทธิพล เป็นตัวแทนรับมอบ
ใบประกาศเกียริคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐” (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน
4 ราย ได้แก่ นางสาวนิลเนตร วีระสมบัติ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย รองผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ นายอําเภอเมืองนครราชสีมา นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ทั้ง 4 ราย ของจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้า
รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
- วันที่ 2 เมษายน ที่หน้ากองบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พลตํารวจเอก เดชา
ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ.10) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นประธานปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม และ
การกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2560 เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางไป
ท่องเทียวในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- วันที่ 4 เมษายน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านโนนสว่างหมู่ที่6 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่อําเภอบัวลาย
- วันที่ 6 เมษายน ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการ ทหาร ตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และ
ประชาชนวางพานพุ่มถวายสักการะหน้ าพระบรมสาทิ สลั กษณ์พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 เนื่องในวันจักรี
- วันที่ 8 เมษายน นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของ

๒๐
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
ณ จุดบริการทางหลวงลําตะคอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- วั น ที่ 9 เมษายน ที่ พุทธศาสนสถาน ค่ า ยสุ รนารี พลโท วิ ชัย แชจอหอ แม่ ทัพภาคที่ 2
นํากําลังพลหน่วยขึ้นตรงในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา สรงน้ําพระพุทธสิงห์ไชยมงคลและร่วม
ทําบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กําลังพลและครอบครัวเนื่องในวันปีใหม่ไทย
- วันที่ 13 เมษายน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
ได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกับสรงน้ําพระพุทธรูป และสรงน้ําอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันสงกรานต์ประจําปี 2560
- วันที่ 20 เมษายน ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านนางโท ม.8 ต.เมือง อ.เมืองยาง จ.
- วันที่ 25 เมษายน ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมประกอบพิธี วางพวงมาลา ถวายราช
สักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันเดียวกัน เวลา 14.00 น. นายเสริมสุขสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบเดินรถโดยสารไร้มลพิษ ซึ่งเป็นรถต้นแบบใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ออกแบบ 19 ล้านบาท โดยความร่วมมือระว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัทอู่
เชิดชัย อุตสาหกรรม จํากัด
- วั น ที่ 26 เมษายน นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา ได้ ลงพื้ น ที่
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชั้นต้นสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้สรุปรายงานความเสียหาย ภาพรวมได้รับผลกระทบ 9 อําเภอ
ได้แก่ อําเภอปักธงชัย วังน้ําเขียว แก้งสนามนาง โนนแดง คง ขามสะแกแสง ประทาย พิมาย และอําเภอสีดา จํานวน
18 ตําบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 306 หลังคาเรือน โรงเรียน 2 หลัง คอกสัตว์ 9 หลัง ยุ้งข้าว
13 หลัง โรงสี 1 หลัง โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด ทั้งนี้ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งสํารวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
- วันที่ 26 เมษายน นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนมารับ
บริการจากหน่วยงานราชการเป็นจํานวนมาก สําหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการได้มารับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน พร้อมนําบริการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมาให้บริการโดยตรงถึงพื้นที่
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายประเสริฐ เอมรื่น ตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

๒๑
๒) นางสุนีย์ บุตรเนียร ตําแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓) นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ตําแหน่งสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
๔) นายวัชรินทร์ คงแก้ว ตําแหน่งนิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
แนะนําตัวเพิ่มเติม
๕) นายอานนท์ จิตตกูล ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๖ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
๖) นางบุญศรี ทองดี ตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๗) นางอําไพ ศุกระชาติ ตําแหน่งอัยการจังหวัดพิมาย
ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสุรินทร์
๘) นายชูเกียรติ กลมเกลา ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดพิมาย
๙) นางสาวกัญญาพัชร์ เกียรติแสวงสิงห์ ตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการ
สูงสุด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
๑๐) นายไพโรจน์ ขําแจง ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทํางานในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย เดือนที่ผ่านมามี
เทศกาลสงกรานต์ เป็นงานสํ าคัญ ที่ทุกภาคส่วนได้มาช่วยกัน ไม่ ว่าจะเป็ นทางตํา รวจ ส่วนราชการต่า ง ๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องขอบคุณทุกท่าน ถึงแม้สถิติการเสียชีวิตของเราจะสูง ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน บางท่านอาจจะได้หยุดพักผ่อนแต่ยังมีส่วนราชการอีกจํานวนหนึ่งต้องเข้าเวร
ปฏิ บัติ หน้า ที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บุค คลเหล่ า นี้ทํา งานเพื่ อดู แ ลความปลอดภั ย ของพี่น้ อง
ประชาชน ต้องขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
เรื่องการเน้นย้ํานโยบายรัฐบาล
เรื่องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ต้องเข้มงวดและเข้มแข็งในการดําเนินการต่อไป
ในรอบเดื อนที่ ผ่ า นมาทางเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ ร่ ว มกั บ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องสามารถจั บ กุ มผู้ ค้ า ยาเสพติ ด รายใหญ่
๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ เม็ด ได้ที่อําเภอบัวใหญ่ ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
เรื่ อ งการปกป้ อ งสถาบั น และสร้ า งความสมานฉั น ท์ ใ นบ้ า นเมื อ ง ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ยั ง ต้ อ ง
ดําเนิน การอย่า งต่ อเนื่ อง เราจํา เป็ นต้องดู เรื่ องของการเทิด ทูน สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ ต้องร่วมกิ จกรรม ต้องจั ด
กิ จ กรรม และกิ จ กรรมที่ สํา คั ญ อี ก กิ จกรรมหนึ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม คื อ พระราชพิ ธีถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จากการสดับตรับฟังข่าวจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมา ที่ผ่านมามี
การใช้เมรุลอย แต่ปีนี้ทราบว่ากรมศิลปากรกําลังออกแบบซุ้มและจะให้จัดทําเหมือนกันทั่วทั้งประเทศ อยู่ระหว่างรอ

๒๒
แบบซุ้ม แต่จังหวัดนครราชสีมาเราจะใช้บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ สําหรับ
กําหนดการจะแจ้ งให้ทราบอีกครั้ งหนึ่ง ซึ่งแต่ละอําเภอได้คั ดเลือกพื้น ที่มาเรียบร้ อยแล้ ว อยากให้แต่ละอําเภอไป
จัดเตรียมร่วมกับวัฒนธรรมอําเภอ สํานักงานพระพุทธศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเตรียมความ
เรียบร้อย รายละเอียดคงจะได้รับแจ้งเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่เป็น
ชุมชน ก็จําเป็นจะต้องดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลการก่ออาชญากรรมทุกชนิด ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทาง
ตํารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ในการร่วมมือปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ พี่น้องส่วน
ราชการต่าง ๆ ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย การติดกล้อง CCTV ขอให้ติดตั้งออกนอกสถานที่ราชการและส่องไปที่ถนน
สาธารณะด้วย เพื่อเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ ก็จะได้นํามาใช้ได้ เมื่อมีการหยุดราชการหลายวัน จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก
ก็จะต้องมีการไปดูพื้นที่สําคัญ ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อําเภอพิมาย ปากช่อง โนนสูง ด่านขุนทด
วังน้ําเขียว ส่วนในเขตอําเภอเมืองก็ต้องดูพื้นที่ชุมชน ลานย่าโม ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ
สถานีที่เป็นสถานที่ตั้งของแหล่งกําเนิดสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้า ประปาต่าง ๆ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลตลอด
เรื่องการป้องกั นการบุกรุ กทําลายทรัพยากรป่ าไม้ ส่วนราชการที่ เกี่ย วข้องต้องจัดให้ มีการ
ประชุมและเร่งรัดกันตลอด เรามีการประชุมทุกเดือนทั้งป่าไม้ ฝ่ายตํารวจ ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง ต้องมีการติดตาม
การดําเนินการ มีเป้าหมาย และต้องมีผลงาน
การแก้ไขปัญหาขยะ หลายพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งจําเป็นต้องมีการแก้ไข
ปัญหาขยะอย่างเร่งด่วน แต่ต้องเรียนว่า การแก้ไขปัญหาขยะค่อนข้างจะมีปัญหา รายละเอียดมาก ทั้งในเรื่องเทคนิค
พื้นที่ ทางผู้รับผิดชอบคือ ท้องถิ่นจังหวัด และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จะต้องมีการ
ติดตามและประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้จบ
เรื่องการดําเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ฝาก
ให้ช่วยดูด้วย โดยเฉพาะโครงการที่ดําเนินการไปแล้วต้องมีการใช้ประโยชน์ เนื่องจากขณะนี้โครงการต่าง ๆ ของทาง
ราชการลงไปเป็นจํานวนมาก ส่วนราชการต้องมีระบบในการติดตาม กํากับ ดูแล
๑) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ และเรื่องแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความสําคัญ เพราะเรื่องของศูนย์ดํารงธรรมจะมาจากหน่วยเหนือ มีการติดตามเร่งรัดแบบเป็นเวลา ส่วนใหญ่อยู่ที่
ส่วนราชการ จะไม่ค้างอยู่ที่ศูนย์ดํารงธรรม จะไปค้างที่ส่วนราชการ ท่านต้องช่วยเร่งรัด อย่างน้อยถ้ายังดําเนินการไม่
แล้วเสร็จ ก็ให้รายงานความคืบหน้ามาว่าได้ตรวจสอบแล้วมีความคืบหน้าอย่างไร ตอบมาก่อน เพื่อจะได้รายงาน
หน่วยเหนือขึ้นไป เพราะมีหลายเรื่องที่ส่งมาศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และตอนนี้กําลังจะตามอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ค้างโดยเด็ดขาด
รวมถึงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอื่น ๆ เรื่องภัยแล้ง เมื่อเช้าในที่
ประชุมนายอําเภอ ได้กําชับนายอําเภอแล้ว สภาพตอนนี้ฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทําให้ปัญหาภัยแล้งเบาบาง
ลงไปจนเกื อบจะไม่ มี กรณี ที่มีข่ า วอยู่ ๒ อํ า เภอ คื อ อํ า เภอพระทองคํ า กั บอํ า เภอชุ มพวง ว่ า มี ก ารแจกจ่ า ยน้ํ า
ที่อําเภอชุมพวงเป็นการแจกจ่ายน้ํ าเนื่องจากกรณีซับเมอร์สของเครื่ องสูบน้ําประปาเสียหาย และแจกน้ําเป็นการ
เฉพาะกิจ ส่วนเรื่องของอําเภอพระทองคํา จริง ๆ แล้ว บ่อที่ไปถ่ายนั้นเป็นบ่อที่ไม่มีน้ําจริง แต่อีกบ่อมีน้ําใช้การอยู่
ทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น เรื่องปัญหาภัยแล้งปีนี้สภาพดีกว่าปีที่ผ่านมา ได้ขอให้ทางอําเภอและส่วนราชการทีเกี่ยวข้องไป
ดูว่าพื้นที่ไหนยังเป็นภัยแล้งอยู่ ก็เตรียมเสนอโครงการเพื่อจะขอรับงบประมาณปีต่อไป
อ่างเก็บน้ําลําตะคอง มีน้ํา ๒๖ – ๒๗% แต่ด้วยการบริหารจัดการน้ํา คาดว่าเรื่องของ
การประปา เราจะใช้การได้ตลอดฤดูแล้งนี้ แต่ต้องรณรงค์เรื่องของการใช้น้ําอย่างประหยัด น้ํายังเพียงพอแต่ก็ต้อง
ประหยัดกันต่อไปเพื่อให้พ้นฤดูแล้งนี้ไปให้ได้
ลมพายุ ฤ ดู ร้อ น พั ด บ้ า นเรื อนพี่ น้ อ งประชาชนเสี ย หาย เมื่ อ วานนี้ ไ ด้ เ ดิ น ทางไปกั บ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต. สุภากร คําสิงห์นอก ได้ไปเยี่ยมที่อําเภอโนนแดง ได้รับความ
เสียหายเกือบ ๓๐๐ หลังคาเรือน และมีอีก ๗ – ๘ อําเภอ เกือบ ๕๐๐ หลังคาเรือน และคาดว่าในช่วงตั้งแต่วันที่

๒๓
๒๗ – ๒๙ จะมีพายุฤดูร้อนมาอีกครั้งหนึ่ง หน่วยงานต้องเตรียมการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะช่วง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มักจะเกิดเหตุสาธารณภัย ส่วนราชการก็หยุดราชการ เวลาน้ําท่วม หาคนเปิดเครื่องสูบน้ําไม่ได้
เพราะคนถือกุญแจหยุดเสาร์-อาทิตย์ และปิดโทรศัพท์ด้วย จึงเกิดเป็นปัญหา จึงต้องมีการเตรียมการไว้เพื่อให้มีคน
ดําเนินการหากเกิดเหตุ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล คือ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ขอให้ทาง
ตํารวจกับฝ่ายปกครอง ได้กวดขันสถานบริการ กวดขันเรื่องการค้าประเวณีในพื้นที่อีกครั้งในช่วงก่อนถึงวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ขอให้กวดขันเรื่องโรงแรม เรื่องการขออนุญาต เรื่องการค้าประเวณี จัดชุด
ออกไปตรวจ ทั้งยาเสพติด สถานบริการต่าง ๆ ต้องมีกิจกรรมในทุกอําเภอ สถานีตํารวจ เพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าเรา
ไม่ได้ย่อหย่อนในการดําเนินการ หลังจากการตรวจอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น แต่เราก็ได้พยายามทํางานอย่างเต็มที่แล้ว
โดยเฉพาะเขตชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เรียนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ว่าเราจะจัดชุด
ออกไปตรวจพร้อม ๆ กัน โดยแบ่งเป็นสายออกไปตรวจเรื่องการค้ามนุษย์ ท่านใดที่ทราบข้อมูลข่าวสาร ขอให้แจ้งทาง
จังหวัดทราบด้วย หรือแจ้งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งตํารวจ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
รองผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด ก็ ได้ ว่ า ที่ ไหนมี การค้ า มนุษ ย์ ที่ ไหนมี การค้ า ประเวณี โดยเฉพาะเด็ ก ซึ่ ง รั ฐบาลให้ ค วาม
สําคัญมาก ฝากให้ช่วยกันกวดขันด้วย
นโยบายรั ฐ บาล ๔.๐ เรื่ อ งนี้ ต้ อ งขอให้ ท างสถิ ติ จั ง หวั ด ได้ ช่ ว ยศึ ก ษาว่ า กรณี จั ง หวั ด
นครราชสีมาจะเป็นจังหวัด ๔.๐ เราจะต้องเริ่มจากอะไร ต้องทําอะไร ต้องวางแผนกัน เพราะเป็นนโยบายรัฐบาล ๔.๐
หมายถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารราชการอย่างเดียวหรือไม่ ฝากทางสถิติจังหวัดช่วยดูด้วย
และยั ง มี ห ลายนโยบายรั ฐ บาลที่ กํ า ลั ง ออกมา เรื่ อ งการขึ้ น ทะเบี ย นผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
เรื่องกองทุน SME กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีมากมายที่จะต้องช่วยกันติดตามเร่งรัด
เรื่องพืชผลการเกษตรราคาตกต่ํา พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด จะต้องเข้ามา
ช่วยกันแก้ไขปัญหา จะต้องมีการประชุมหารือกัน
นโยบายจังหวัด
การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ราคาตกต่ําตลอด และคาดว่าจะ
ตกต่ําอย่างนี้อีกเป็นเวลานาน รวมถึงภาวะภัยแล้งด้วย ทําให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้น้อยลงมาก เราเป็นฝ่ายราชการ
เรายังมีเงินเดือนเท่าเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน วิธีที่ดีที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่มีปัญหาข้าวราคา
ไม่ดี มันสําปะหลังยังไม่มีอนาคต ข้าวโพดยังราคาไม่ดีอีกนาน
จังหวัดนครราชสีมาเสนอการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปศุสัตว์
ได้ ใ ห้ เ ป้ า หมายว่ า เราจะต้ อ ง
เพิ่มจํานวนผู้เลี้ยงอีกร้อยละ ๕ จํานวนปศุสัตว์ต้องเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ในสิ้นเดือนกันยาน เมื่อวานได้ไปดูการปลูก
หญ้าเนเปียร์ และการทําแปลงหญ้ารวม ขอให้ทุกอําเภอและปศุสัตว์อําเภอ ได้ช่วยติดตามเรื่องนี้ จะเป็นอาชีพรองรับ
พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดี
เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม เกษตรอาหารกลางวั น ตามโครงการพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เรียนทางอําเภอให้ประสานกับทางโรงเรียนต่าง ๆ ในการดําเนินการในพื้นที่
เรื่องการเดินตามรอยศาสตร์พระราชา โดยการจัดเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นศูนย์ต้นแบบในทุก
อําเภอ ทุกอําเภอต้องมีการเร่งรัด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานเกิดขึ้นมากมาย
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ดูรายได้ต่าง ๆ รายได้ดีขึ้นมาก บางแห่งทํา ๒ – ๓ ไร่ สามารถจําหน่ายได้ทั้งปี เพราะฉะนั้นขอให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด รวมทั้ง
พลังงานจังหวัด ที่จะได้นําพลังงานแสงอาทิตย์ไปช่วยในการจัดการเกษตรในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย ตอนนี้อําเภอ
ต่าง ๆ จะต้องเร่งรัดดําเนินการเรื่องนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
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๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ : เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต้องดูแล
จังหวัดในภาพรวม รับประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างมากมาย ท่านมีแนวทางที่จะให้มีการเปิดเวทีประชาคม ประมาณ
ปลายเดื อนนี้ ณ หอประชุมเปรมติ ณสูลานนท์ เป็ นการระดมความคิ ดเห็ น จากภาคเอกชน ภาคราชการ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมทั้งปัจจุบันและอนาคต เช่น กรณีสวนรัก ตรง
บริเวณลานย่าโม เรื่องการผังเมือง เรื่องปัญหาจราจรติดขัด เรื่องกรณีของโชห่วย เรื่องการค้าการขาย ก็จะมีการ
รีบเร่งแก้ไข เมื่อวานประชุม กรอ.จังหวัด ที่หอการค้า มีความตื่นตัวมากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรีบแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นนี้ และประเด็นปัญหาความปลอดภัย ยาเสพติด ท่องเที่ยว ภัยแล้ง เรื่องเมืองของโคราชในอนาคต เรื่องปัญหา
ขยะ และเรื่องอื่น ๆ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกําหนดประเด็นปัญหา ไปสู่การจัดเวที
ประชาคมต่อไป
ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ท่านจะเดินทางมาตรวจพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ในวันพุธที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่านจะดูในพื้นที่ของทางด้านอําเภอเมือง โนนสูง พระทองคํา
จะไปตรวจเยี่ยมทางโรงพยาบาล ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ําท่วมบริเวณถนน ตําบลลาดบัวขาว
อําเภอสีคิ้ว ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัข อําเภอปากช่อง ในส่วนของนายอําเภอ สาธารณสุข สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้เตรียมการโดยพร้อมเพรียง ที่สําคัญคือ ไม่เกณฑ์คนมา
ต้อนรับเด็ดขาด ไม่ผูกผ้าขาวม้า ไม่ขึ้นป้ายไวนิล ไม่มีป้ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นลักษณะการตรวจราชการที่กระชับ ได้ผล
คุ้มค่าที่สุด มีการแจ้งย้ํามาอย่างนี้ ขอเรียนว่าให้เตรียมการให้พร้อมเพรียง เพราะท่านจะตรวจเนื้องานจริง ๆ
ประธาน : ท่านรองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอความอนุเคราะห์
ทางตํ า รวจภู ธรจั ง หวั ด จั ด รถนํ า และวั น ที่ ๓ – ๔ จะตรวจราชการ โดยวั น ที่ ๓ จะประชุ มที่ หอประชุ มเปรมติ ณ
สูลานนท์ ภาคบ่ายเดินทางไปที่อําเภอพระทองคํา วันที่ ๔ ท่านจะเดินทางไปอําเภอสีคิ้ว ไปดูจุดน้ําท่วม ซึ่งทางหลวง
ได้ออกโครงการมาให้แล้วทําแบบแล้วแต่ยังไม่มีงบประมาณ เราใช้งบประมาณเหลือจ่ายของทางจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน ๔๐ ล้านบาท เพื่อจะไปแก้ปัญหาตรงนั้น ปีที่ผ่านมาที่มีน้ําท่วมมาก ๆ ตรงบริเวณนั้น แต่งบประมาณเกิน ๔๐
ล้ า นบาท เกิ น อํ า นาจของจั ง หวั ด จึ ง ต้ องขออนุ มัติ จากสํ า นั กงบประมาณ ก็ จ ะขอให้ ท่า นช่ วยติ ด ตามเร่ ง รั ด และ
หลั ง จากนั้ น ท่ า นก็ จะไปเยี่ ย มชมความก้ า วหน้ า โครงการก่ อสร้ า งศู น ย์ พักพิ ง สุ นั ข จรจั ด ในสมเด็ จพระเจ้ า ลู กเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่อําเภอปากช่อง ซึ่งได้งบประมาณ ๒๐๐.๓ ล้านบาท ทางอําเภอต้องดูแล
เรื่องการต้อนรับ ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการเอิกเกริก
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดวันสําคัญของชาติไทย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้าย
วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญยิ่ง สมควรให้

๒๕
ประชาชนได้ น้ อมรํ า ลึ กถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของทั้ ง ๒ พระองค์ จึ ง ได้ นํ า ความกราบบั ง คมทู ลขอพระราชทาน
พระราชานุญาตให้กําหนดวันสําคัญทั้ง ๒ วัน ดังกล่าวเป็นวันสําคัญของชาติไทยต่อไป ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
แล้ ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทานพระราชานุ ญ าต และในวั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๖๐
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีเหมือนวันที่ ๒๓ ตุลาคม

- ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ

(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
: ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ
๑. ให้วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และวันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการ
ประจําปี เนื่องจากเป็นวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้
๑.๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๑.๒ วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ ๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ตามความใน
ข้อ ๕ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๐

- ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในสถานที่ราชการ
: ด้วยส่วนกลางได้แจ้งข้อราชการสําคัญว่า เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูแล้ง
อากาศร้อน มีความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยได้ง่าย จึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานที่ราชการ และหมั่นตรวจตราระบบความปลอดภัยภายในอาคารอยู่เสมอ เพื่อมิให้เกิดอัคคีภัยใน
สถานที่ราชการ และสถานที่สําคัญอื่นๆในพื้นที่ จึงให้จังหวัดดําเนินการดังนี้
1) ให้ทุกหน่วยงานเพิ่ มความระมั ดระวั งและหมั่ น ตรวจตราระบบความ
ปลอดภัยภายในอาคารของสถานที่ราชการ และสถานที่สําคัญอื่นๆในพื้นที่อยู่เสมอ
๒) จัดทํ าและปรับปรุง แผนป้องกั นและระงับอัค คีภัย ในหน่วยงานให้เป็ น
ปัจจุบันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
3) ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสนับสนุนข้อมูลองค์
ความรู้ในการจัดทําแผนดังกล่าวแก่หน่วยงานต่างๆ โดยให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
4) ในแผนดังกล่าวควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย รวมทั้งการตรวจตราวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ และกําซับให้มีการตรวจเวรยามในสถานที่ราชการอยู่เสมอ
โดยจังหวัดได้แจ้งเวียนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว
๒๓๒๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
ประธาน : เรื่องของอัคคีภัยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะวัด และโรงเรียน อาจจะขาดคนดูแล ทางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ และสํานักงานพระพุทธศาสนา ต้องแจ้งทางวัด และโรงเรียน ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๖
๔.๑.๒ - สรุปวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐
- การดําเนินการรับแจ้งเหตุของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑
ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา :
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ จัง หวั ดนครราชสีมา มี ผู้เ สีย ชีวิต มากที่ สุด คือ ๑๗ ราย
ในช่วง ๗ วันอันตราย
การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ จะลดลง ปีที่แล้วเกิด
อุบัติเหตุ ๑๐๑ ราย ปีนี้ ๘๗ ราย ปีที่แล้วตาย ๑๙ ราย ปีนี้ตาย ๑๗ ราย ปีที่แล้วบาดเจ็บ ๑๑๒ ราย ปีนี้บาดเจ็บ
๘๕ ราย ลดลงทุกกลุ่ม แต่ยังคงเป็นตัวเลขที่ไม่สบายใจ จากจํานวน ๘๗ ราย กลุ่มผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ คงอยู่ในกลุ่มของ
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ แต่สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงมีสุราเข้าไปเกี่ยวข้อง การดื่มสุราทําให้ขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ความคึกคะนอง ตามมาด้วยการขับขี่รถเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุทั้ง ๘๗ ราย
การวิเคราะห์ถึงผู้เสียชีวิต ๑๗ ราย เกิดจากสาเหตุ รถชนกัน ๙ ราย รถตกถนน ๕ ราย
เป็นผู้สูงอายุเดินข้ามถนน ๓ ราย รวม ๑๗ ราย
เทศกาลสงกรานต์ มีคนเข้ามาในพื้นที่เยอะขึ้น แต่ในจํานวนผู้บาดเจ็บทั้ง ๘๗ ราย หรือ
ผู้เสียชีวิต ๑๗ ราย เป็นคนในพื้นที่ ๙๐% ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ที่เสียชีวิต ๑๗ รายเกี่ยวข้องกับเทศกาล
สงกรานต์ ๔ ราย คือคนที่กลับมาภูมิลําเนาแล้วรถชนกัน กลับจากเล่นน้ําที่ซับประดู่ ไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน ส่วนอีก
๓ ราย เป็นการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน ประกอบกับตัวเลข ถ้าดูจากจํานวนผู้เสียชีวิตของโคราชในแต่ละเดือนมา
เฉลี่ยนั้น ค่าเฉลี่ยของการเสียชีวิตของคนโคราชอยู่ที่ ๑.๕ – ๒ คน/วัน ในช่วง ๗ วันอันตราย เสียชีวิต ๑๗ ราย
มีความใกล้เคียงกัน แต่ตัวเลขเหล่านี้ทําให้ไม่สบายใจตรงที่คนโคราชนั้นยังมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เป็นปกติ จึงเป็นประเด็นที่ทางจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมาพูดคุยหารือกัน
ในเรื่องนี้ทั้ง ในแง่ การรณรงค์ การกวดขั น วิ นัย จราจร การบั ง คั บใช้ กฎหมายที่ เข้ มข้ น โดยมุ่ ง เน้ น เรื่ องเมาแล้ วขั บ
การขับรถเร็ว
อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ แต่อีกเรื่องที่น่าห่วงไม่แพ้กัน คือ เรื่อง การเล่นน้ําสงกรานต์
ของคนโคราช ของลูกหลานชาวโคราชตลอด ๓ วัน ทั้งที่ลานย่าโม แยกเต๊กฮะ บขส.เก่า รวมทั้งข่าวสารที่เกิดขึ้น
ทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ศรีสะเกษ อยุธยา และโคราช ประเด็นคือ ในตลอด ๓ วัน
ที่เล่นน้ําสงกรานต์ ทางตํารวจ รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับโทรศัพท์ทุกวัน ศูนย์ ๑๙๑ ได้รับแจ้งทั้งวัน มีการ
แจ้งความเดือดร้อนจากการเล่นน้ําสงกรานต์ การดื่มสุรา การเปิดเพลงเสียงดัง การเปิดคอนเสิร์ตข้างถนน ชาวบ้าน
ลําบากไม่ได้หลับไม่ได้นอน กลุ่มเยาวชนหรือลูกหลานแม้แต่ผู้ใหญ่บางคน จะมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง หากจับจริง ๆ
ก็จับได้ทั้งถนน เขาคิดว่าเป็นสิทธิสามารถทําได้ในช่วงสงกรานต์ เล่นกันดึกโดยเฉพาะวันสุดท้าย ไม่เห็นใจผู้ใช้เส้นทาง
หรือชาวบ้านที่จะหลับจะนอน ได้รับรายงานทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเมือง ถึงเวลาที่เราต้องทบทวนเรื่องนี้กันอย่าง
จริ งจั ง ไม่ ว่า จะเป็ นหน่วยงานภาครั ฐหรือเอกชน ในปีต่ อไปจะวางรู ปแบบกิจกรรมอย่ างไร เพื่อให้ ความรู้สึกของ
ประเพณีอันดีงามของสงกรานต์กลับมาที่โคราชอีกครั้ง
ประธาน : ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราทํางานกันไม่ได้หยุดเลย มีการประสานงานตลอด ได้รับการร้องเรียนตลอด
เป็นปัญหามากในชุมชนเขตเทศบาลนคร เรื่องการเสียชีวิต วั นนี้ในภาคบ่ายการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อย
จะมีการรายงานให้ได้เห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตในแต่ละเดือนเรื่องการจราจร จังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิตประมาณ ๕๐
กว่ารายขึ้นไปในแต่ละเดือน คนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ๕๐ ปี ๗๐ ปี ๘๐ ปี ขับขี่มอเตอร์ไซค์ เป็นการใช้ชีวิต
ปกติ แต่ทุกวันนี้ถนนเป็น ๔ เลน รถขับเร็ว จึงเรียนทางสาธารณสุข กับหน่วยงานพัฒนาสังคมว่า เรื่องการให้ความรู้
ในการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นเรื่องจําเป็น คนสูงอายุยังมีความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะ
มอเตอร์ ไซค์ มีการขับขี่ ทุกวั น ก็ ยัง ใช้วิธีขับแบบเดิ ม แต่เพราะ ณ วัน นี้ถนนดีมาก มีการขั บขี่รถเร็วมาก จึงทํ าให้
เสียชีวิต สําหรับประเด็นการเล่นสงกรานต์ต้องมีการมาหารือกัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร จะไม่ให้จัดกิจกรรม

๒๗
บริเวณลานย่าโม ชาวบ้านก็โวยวายว่าขาดความสนุก ท้ายสุดก็ต้องมีการคุยกันว่าเราจะให้เล่นไม่ได้เพราะคุมไม่อยู่
ก็ไปจัดที่สนามกีฬา ๘๐ พรรษาฯ ทําให้เบาไปได้ส่วนหนึ่ง ให้เลิกเล่นสงกรานต์ ๑๙.๐๐ น. ก็มีการโวยวายว่าให้เลิกเร็ว
เราจึงต้องมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เรื่องของคนเต้นโป๊ อนาจาร มีเยอะมาก ต้องมีการร่วมมือกัน
ต้องขอให้ทางสาธารณสุข วัฒนธรรม เข้าไปช่วยกันดู โดยเฉพาะย่านสถานบริการ พี่น้องพนักงานที่ไม่ได้กลับบ้านก็
ออกมาเต้น ออกมาสนุกสนาน แต่ภาพมันออกมาไม่สวย เราต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ต้องคุยกันล่วงหน้าทั้งปี
และต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและพี่น้องตํารวจด้วย ปีนี้รถบนทางหลวงไม่ค่อยติด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
สถิติอุบัติเหตุจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น ๘๗ ครั้ ง ลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ ๑๓ จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี
อําเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย จํานวน ๑๒ อําเภอ
ผู้บาดเจ็บ ๘๕ ราย ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ ๒๔
ผู้เสียชีวิต ๑๗ ราย เป็นผู้มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๒๔ ปี ๓ คน อายุ ๒๕ ปี ๑ คน
อายุ ๓๐ ปี ๑ คน อายุ ๔๐–๔๙ ปี ๑ คน อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ๑๑ คน
ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ ๑) รถจักรยานยนต์ ๒) ปิคอัพ ๓) รถเก๋ง
พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ๕ อันดับแรก ๑) ไม่สวมหมวกนิรภัย
๒) เมาสุรา ๓) ตัดหน้ากระชั้นชิด ๔) ขับรถเร็วเกินกําหนด ๕) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
สถานะของผู้เสียชีวิต เป็นผู้ขับขี่ ๑๑ ราย ผู้โดยสาร ๓ ราย คนเดินถนน ๓ ราย
ประเภทรถที่ทําให้เสียชีวิต รถจักรยานยนต์ ๙ ราย (ไม่สวมหมวกนิรภัย ๓ ราย)
๒) รถปิคอัพ ๓ ราย (ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๑ ราย) ๓) รถเก๋ง ๒ ราย
ผู้ถูกดําเนินคดีตาม ๑๐ มาตรการหลัก จับกุมได้ ๕๐,๗๘๗ ราย ปีที่แล้วจับได้
๓๖,๙๘๓ ราย จับกุมได้เ พิ่มขึ้น จํา นวน ๑๓,๘๐๔ ราย เป็ นส่ วนที่ทํา ให้ สถิ ติอุบัติเ หตุ ลดลงเนื่องจากทางตํา รวจมี
มาตรการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเรียงลําดับตามมาตรการ ดังนี้ ๑) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๑๒,๑๑๔ ราย
๒)ไม่มีใบขับขี่ ๑๑,๕๕๕ ราย ๓)ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๗,๖๓๒ ราย ๔) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๕,๗๖๕ ราย
๕) ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ๓,๑๘๗ ราย ๖) ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ๒,๗๔๑ ราย ๗) ขับรถย้อนศร ๒,๗๓๘ ราย
๘) แซงในที่คับขัน ๒,๕๖๘ ราย ๙) ความเร็วเกินกําหนด ๑,๗๒๑ ราย ๑๐) เมาสุรา ๗๖๖ ราย
การจัดตั้งด่านชุมชน จํานวน ๙,๘๔๔ ด่าน จํานวนเจ้าหน้าที่ ๔๔,๗๓๗ ราย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
งบประมาณปี ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น
๒๑,๘๐๐.๑๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๔๒๗.๘๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๘ (เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ ภาพรวมร้อยละ ๕๙) รายจ่ายลงทุน ๙,๐๒๙.๐๑๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๓๐๕.๗๓๓ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๕๘.๗๖ (เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ภาพรวมร้อยละ ๔๘ )
งบประมาณจังหวัด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๔๑๘ .๘๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๙๖.๐๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๓ รายจ่ายลงทุน ๓๔๙.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๖.๓๘๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑.๘๕

๒๘
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ได้รับงบประมาณในภาพรวม ๓๔๘.๙๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว ๗๓.๑๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕ รายจ่ายลงทุน ๒๕๗.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๑.๗๒๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๗
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินไว้ทั้งสิ้น ๖,๕๕๓.๗๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๔,๘๕๗ .๕๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๒
สําหรับหน่วยงาน จากนี้ไป พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง มีผลวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หาก
หน่วยงานยังมีเงินงบประมาณอยู่และยังไม่ดําเนินการอะไร อยากให้รีบเร่งดําเนินการโดยใช้กฎหมายเก่าก่อน กฎหมาย
ใหม่เรายังไม่เข้าใจ ระเบียบลูกยังไม่ออก จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกให้กําชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่ง
ดําเนินการตามกฎหมายเก่า
ประธาน : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบเพิ่มเติมปี ๒๕๖๐ ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ ค่าธรรมเนียมการรับชําระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
คลังจังหวัดนครราชสีมา : หลักเกณฑ์การรับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
จากนโยบาย National e-Payment ซึ่งได้กล่าวว่า ต่อไปเราจะไม่ใช้เงินสดหรือเช็คแล้ว
ซึ่งเป็นที่มาของการใช้บัตรเดบิต/เครดิต ในการรับจ่ายเงินในโอกาสต่อไป
หลักการเหตุผลคือ ระบบนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ประชาชนและภาคเอกชน
ในการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานโดยไม่ต้องถือเงินมา ให้ถือบัตรใบเดียวมาเสียบที่เครื่อง EDC โดยจะมีการชี้แจงต่อไปใน
เรื่อง EDC หรือลดภาระในการจัดการเงินสดและเช็ค ลดช่องทางการทุจริต เมื่อไม่มีเงินอยู่ในมือ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เบิกก็จะสบายใจว่าลูกน้องไม่นําเงินไปไหน เป็นความปลอดภัยขึ้นมาในระดับหนึ่ง สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ e-Payment
บัตรที่ต้องใช้ในอนาคต บัตรเครดิตเคยมีการใช้เมื่อปี ๒๕๕๖ แล้ว แต่ไม่ได้รับความนิยม
ในภูมิภาค แต่ต่อไปนี้จะกลับมาใช้อีกครั้ง
หลั ก การการชํ า ระเงิ น ด้ ว ยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บั ต รเครดิ ต ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ บางหน่วยงานที่ได้ใช้มาตลอดเวลา
เช่น การรับชําระเงินของกรมที่ดิน ซึ่งตอนนั้นกรมที่ดินจะเป็นหน่วยงานที่ทําและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรมที่ดินต้องตั้ง
งบประมาณในการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม การชําระเงินด้วยบัตรเดบิต จะใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ มีคณะกรรมการที่คัดเลือกผู้ให้บริการวางเครื่องหรืออุปกรณ์ EDC
โดยธนาคารกรุงไทย จะเป็นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อไป
เช่น ที่ดิน ต้องมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต แต่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้กําหนดว่า การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมไม่ว่าบัตรเดบิต หรือเครดิต
ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ตั้งงบประมาณและจ่ายให้เอง ส่วนราชการจะไม่มีภาระในเรื่องนี้
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารวางอุ ป กรณ์ ชํ า ระเงิ น ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ๗ แห่ ง
ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา ธนชาติ กรุงเทพ และกสิกรไทย และ ๘๐% ของส่วนราชการ
ดําเนินการเปิดบัญชีและรับจ่ายเงินแผ่นดินกับธนาคารกรุงไทย จึงให้ธนาคารกรุงไทยมาชี้แจงรายละเอียดในวันนี้
ด้า นการจ่ า ย ต่ อไปจะมีบัต รเครดิ ตที่ ต้ องใช้ บัต รเครดิ ต ใช้ สําหรั บงานอะไรบ้ าง รายงาน
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้บัตรเครดิต คือ การไปราชการชั่วคราว มีการสั่งให้ไปราชการก็จะทําบัตรเครดิตให้ด้วยจํานวนเงิน
ระยะเวลาที่ กําหนด โดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้ กําหนด หรื อใช้ ในการฝึ กอบรม ต้องใช้บัตรเครดิ ตนี้ไปจ่า ยใน
ค่าใช้จ่ายที่จัดอบรม ค่าโดยสารเครื่องบิน และในอนาคตจะมีบัตรเครดิตที่ซื้อพัสดุ

๒๙
ลักษณะบัตรเครดิต มีการระบุชื่อราชการหรือผู้ถือบัตรเครดิตนั้น ไม่สามารถนําไปถอนเงินสด
ได้ ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทําบัตรเครดิตทุกกรณีจากสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต และมีการกําหนด
วงเงินการใช้จ่ายหรือระยะเวลาการใช้จ่ายในแต่ละครั้ง หรือช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาต หรือตามสัญญา
ยืมเงินที่จะทําขึ้น
เครื่องที่จะมาวางกับส่วนราชการ รายละเอียดการวางเครื่องหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ขอให้ทาง
ธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาปักธงชัย :
: EDC ของธนาคารกรุงไทยที่สนับสนุนในส่วนของโครงการ National e-Payment ของ
รัฐบาล EDC กรุงไทย เป็นเครื่องรูดบัตรที่สามารถรองรับบัตรวีซ่าเดบิตการ์ด และบัตรเครดิต หน่วยงานราชการ
สามารถที่จะติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC กับธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่ง หน่วยงานทุกหน่วยงานให้แจ้งความประสงค์ไปยัง
ธนาคารกรุ ง ไทย ตอนนี้ ก รุ ง ไทยได้ สํ า รวจไปยั ง หน่ ว ยงานว่ า ประสงค์ จ ะให้ ธ นาคารติ ด ตั้ ง หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร
ทางธนาคารกรุงไทยก็มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมที่จะนําเครื่องไปติดตั้งให้หน่วยงานท่าน
ช่วงนี้มีโปรโมชั้นตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากติดตั้งในภาครัฐเอง ค่าธรรมเนียมจะฟรี ทั้งบัตรวีซ่าเดบิต
หรือบัตรของต่างธนาคาร แต่บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบ
รัฐบาลเน้นหนักผู้ที่รับชําระรายการภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ในส่วนของสถาบันรัฐ หรือ
โรงพยาบาลอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการรูดบัตร มี ๒ แห่ง ที่ยังมีค่าธรรมเนียม คือสถาบันศึกษารัฐและโรงพยาบาลรัฐ
ส่วนอื่นก็จะฟรีค่าธรรมเนียม ช่วงนี้ธนาคารกรุงไทยที่ไปติดตั้งก็จะฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าธรรมเนียมรายเดือน
ฟรีเซลสลิป ฟรีการดาวน์โหลดในระบบคอร์ปอเรทของกรุงไทยเอง หากมีลูกค้ามาชําระผ่านระบบ EDC ก็สามารถไปดู
ข้อมูลในคอเปอเรทในวันเดียวกัน ทําให้เราประหยัดการทํางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ในส่วนของ EDC มีความปลอดภัย
ไม่ต้ องใช้เ งิน สด เพี ยงแต่ หน่วยงานหรือลูกค้า ที่มารูด บัต ร ก็ จะสามารถรั บข้อมูลเข้ าของคอร์ ปอเรทได้ เลย ช่ วงนี้
หากสมัครก็จะสามารถติดตั้งภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับอนุมัติ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : น้ําส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาค่อนข้างกระจายตัว สืบเนื่อง
จากพายุฤดูร้อนที่เข้ามาทําให้ได้น้ําฝนมาเพิ่มในอ่างเก็บน้ําต่าง ๆ พอสมควร ประกอบกับอ่างขนาดใหญ่ไม่ได้ทําการ
ปลูกข้าวนาปรัง ทําให้น้ําในปัจจุบันค่อนข้างเพียงพอ และสถานการณ์ดีกว่าปีที่แล้วพอสมควร
อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เฝ้าระวัง จํานวน ๒ แห่ง คือ อ่างลําตะคอง มีน้ํา ๗๖ ล้าน ลบ.ม.
เป็นน้ําใช้การได้ ๕๔ ล้าน ลบ.ม. และอ่างลําแชะ มีน้ํา ๗๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับการอุปโภคบริโภคได้พอเพียง
แต่ถึงอย่างไรขอต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ําอย่างประหยัด เพราะน้ําที่เหลืออยู่ในอ่างปัจจุบันเป็นน้ําที่
จะเก็บไว้สําหรับอนาคต เพราะทุกปีที่ผ่านมาน้ําที่เข้าลงสู่อ่างเก็บน้ําจะเข้าไม่ถึง ๕๐% น้ําที่เหลือจึงเป็นน้ําต้นทุนในปีถัดไป
อ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดกลาง ๕ แห่ ง ซึ่ ง มี ก ารเฝ้ า ระวั ง อย่ า งใกล้ ชิ ด คื อ อ่ า งห้ ว ยบ้ า นยาง
อําเภอเมือง ปัจจุบันมีน้ํา ๑.๓ ล้าน ลบ.ม. อ่างลําสําลาย อําเภอปั กธงชัย มีน้ํา ๗,๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. อ่างหนองกก
อําเภอพระทองคํา มีน้ํา ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. อ่างห้วยตระค้อ อําเภอคง มีน้ํา ๖๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. อ่างบึงกะโตน อําเภอ
ประทาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ กว่า ลบ.ม. อ่างเก็บน้ําเหล่านี้มีปริมาณน้ําต่ํากว่า ๓๐% แต่เพียงพอสําหรับการใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค และกําลังเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด
สรุปอ่างเก็บน้ําที่เฝ้าระวังมีจํานวน ๗ อ่าง คือ อ่างลําตะคอง อ่างลําแชะ อ่างห้วยบ้านยาง
อ่างลําสําลาย อ่างหนองกก อ่างห้วยตะคร้อ และอ่างบึงกระโตน
จากอิทธิพลของฝนที่ตกในช่วงฤดูร้อน ในอ่างเก็บน้ําทั้งหมด ๒๗ แห่ง มีปริมาณน้ํา

๓๐
๔๕๖ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ๑๓๔ ล้าน ลบ.ม. ปีที่แล้วมีน้ํา ๓๒๑ ล้าน ลบ.ม. ถือว่าน้ําปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว ฝนก็
ค่อนข้างเติมในอ่างเก็บน้ําได้มาก
เปรียบเทียบอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ปีนี้กับปีที่แล้วในวันเดียวกัน
อ่างลําตะคองมีน้ําใกล้เคียงกับปีที่แล้ว นอกจากนั้นเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีกําไรจากฝนตกมาเติม
และเป็นการที่เราได้ใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยการไม่ปลูกพืชนาปรัง
อ่างลําพระเพลิงมีน้ํา ๔๒ ล้าน ลบ.ม. ปีที่แล้วมีน้ํา ๒๕ ล้าน ลบ.ม.
อ่างมูลบน มีน้ํา ๔๑ ล้าน ลบ.ม. ปีที่แล้วมีน้ํา ๒๕ ล้าน ลบ.ม.
อ่างลําแชะ มีน้ํา ๓๐ ล้าน ลบ.ม. ปีที่แล้วมีน้ํา ๒๐ ล้าน ลบ.ม.
อ่างลําปลายมาศ มีน้ํา ๔๙ ล้าน ลบ.ม. ปีที่แล้วมีน้ํา ๔๕ ล้าน ลบ.ม.
ถือว่าแนวโน้มอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่มีสถานการณ์ที่ดี
สถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง
ส่วนใหญ่มีน้ําทุกอ่าง มีอ่างเก็บน้ํา ๕ แห่ง ที่เฝ้าระวัง เนื่องจากมีน้ําน้อยกว่า ๓๐%
น้ําที่ไหลลงอ่างจากฝนตกสะสม มีน้ําไหลลงอ่างทั้งหมด ๑๐ อ่าง เป็นแนวโน้มที่ดีในขณะที่อยู่
ในช่วงฤดูแล้งก็ยังมีน้ําไหลลงอ่าง
ประธาน : อ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร ที่ได้รับงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่เงินมา ๕๙๒
ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ทางชลประทานได้ดําเนินการสร้างประตูน้ําเสร็จแล้ว ๑๗ แห่ง อยากให้หัวหน้าส่วนราชการที่ผ่าน
ไปทางลําเชียงไกร ลองไปดูประตูน้ําที่ทางชลประทานสร้างซึ่งมีความสวยงามมาก เป็นสถานที่สําหรับท่องเที่ยวได้ด้วย
ที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะเชิญทางกองทัพภาคที่ ๒ ไปตรวจเยี่ยม เพื่อจะได้ขอให้ทางกองทัพภาคที่ ๒ ติดตามงบประมาณ
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน
สรุปว่าน้ํามีเพียงพอสําหรับใช้ แต่ไม่สามารถใช้อย่างฟุ่มเฟือยได้ ต้องช่วยกันประหยัด ประปา
ก็ จะได้ ไม่ ต้ องห่ วง แต่ มี ประปาที่ อ อกข่ า วอยู่ เ สมอคื อ ประปาเมื องนครราชสี มา ผู้ จัดการประปา นายอํ าเภอเฉลิ ม
พระเกียรติ ประปาเทศบาลนคร ยืนยันว่ามีน้ําพอใช้ แต่ที่มีข่าวอยู่เสมอคือประปานครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ แทนผู้จัดการประปานครราชสีมา : ขณะนี้มีน้ําในบ่อพักน้ํา ๓ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณเต็มบ่อ มีเพียงพอ
จนถึงช่วงฤดูฝน ยืนยันว่าเพียงพอ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทน สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา :
สรุปลักษณะอากาศเดือนเมษายน ๒๕๖๐
หย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนกับมีลมใต้และ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดช่วง ทําให้มีอากาศร้อนตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนเรื่อยมาโดยมีฝนและฝนฟ้า
คะนองบางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว ๘ – ๑๕ กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสด คาบ ๓๐ ปี เดือนเมษายน ๓๖.๕ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด ช่วงวันที่ ๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ วัดได้ ๓๙.๑ องศาเซลเซียส
ค่าเฉลี่ยปริมาณฝน คาบ ๓๐ ปี เดือนเมษายน ๗๒.๒ มิลลิเมตร
ปริมาณฝน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๑๑.๕ มิลลิเมตร (วันที่มีฝนตก ๓ วัน)
ปริมาณฝนรวม ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน วัดได้ ๒๖๕.๗ มิลลิเมตร
คาดหมายลักษณะอากาศ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ระยะแรกลักษณะอากาศจํา
แปรปรวน โดยประเทศไทยตอนบนจะยั ง คงมี อากาศร้ อนอบอ้ า วเกื อบทั่วไป สลั บกับจะมี ฝนฟ้า คะนองบางพื้ น ที่
ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยมี

๓๑
กําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะ ๆ กับจะมีร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งทําให้
ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น
จังหวัดนครราชสีมา มีฝนฟ้าคะนอง ๔๐-๖๐% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
คาดว่า ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ๑๕๔.๑ มิลลิเมตร
อุณหภูมิสูงสุด ๓๖ – ๓๘ องศาเซลเซียส
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
การจัดงาน Expo ๒๐๑๗ จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : การจัดงาน Expo 2017 จังหวัดนครราชสีมา “ย่าโมเอ็กซ์โป นวัตกรรม
สําหรับชีวิตใหม่" ระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ห้าง TERMINAL 21 Korat , ห้าง The Mall Korat
และท่าอากาศยานนครราชสีมา
สถานที่จัดห้างและการจัดบูธ
๑. ห้าง TERMINAL 21 Korat มีพื้นที่จัดบูธ 500 ตร.ม./กลุ่ม ประกอบด้วย 5 กลุ่ม
๑.๑ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๑.2 กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
๑.๓ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล
๑.4 กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
๑.5 ถนนสายวัฒนธรรม +เวทีกลาง + พยาบาล
2. ห้าง The Mall Korat มีพื้นที่จัดบูธ 500 ตร.ม./กลุ่มประกอบด้วย 6 กลุ่ม
๒.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.3 กลุ่มการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
2.6 ถนนสายวัฒนธรรม +เวทีกลาง + พยาบาล
3. ท่าอากาศยานนครราชสีมา มีพื้นที่จัดบูธในห้องโถง รวม 2,100 ตร.ม.
3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ /กิจกรรมแอร์โชว์
ประธาน : ต้องมีการทําเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๓๒
๖.๒ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดแผนปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
- สรุปโครงการ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ามหากุศล สร้างองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดบ้านไร่ อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
(พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ หัวหน้าแผนกกิจการมวลชน กองมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน.ภาค ๒) :
: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ามหากุศล สร้างอนุสรณ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่ที่สุด
ในโลก หน้ าตัก ๑๕.๙ เมตร สู ง ๑๙ เมตร ณ วัดบ้ านไร่ อํา เภอด่ านขุน ทด จังหวั ดนครราชสี มา โดยจะมีกิจกรรม
ทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองผ้าป่ามหากุศล เป็นสมุดเล่มจิ๋วขนาด ๔.๕ x ๖ ซม. “กูให้มึง
เป็นคนดี มงคลชีวิต ๙ เดินตามพ่อหลวง” พร้อมกับเหรียญ “รุ่นสร้างประวัติศาสตร์” ถวายคารวาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้ําพระพุทธมนต์ ๗๗ จังหวัด
จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล และขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังพุทธศาสนิกชนชาวโคราชที่มีจิตกุศลที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ชุดกองผ้าป่ามหากุศล กองละ
๑๙๙ บาท โดยวันนี้ทางวัดบ้านไร่ได้นํากองผ้าป่ามาจํานวน ๒๖๖ กล่องใหญ่ กล่องละ ๑๙,๙๐๐ บาท ในกล่องใหญ่มี
กล่องเล็กคือพระและหนังสือ จํานวน ๑๐๐ ชุด เพื่อให้ส่วนราชการได้ร่วมทําบุญ โดยรับไปแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้
พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ถ้าหากไม่หมดก็สามารถนําส่งคืนได้ หรือต้องการเพิ่มเติมก็ติดต่อทางวัดบ้านไร่
ประธาน : ขอเชิญส่วนราชการร่วมสนับสนุน นําไปบอกบุญให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยประสานติดต่อ
ส่งเงินให้กับทางวัดบ้านไร่
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : ขอให้ทางท่าอากาศยานนครราชสีมารายงานความคืบหน้าเรื่องสายการบินของโคราช
ผู้แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา : ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมายังไม่มีเครี่องบินพาณิชย์ อยู่ระหว่าง
ผู้อํานวยการท่าอากาศยาน และหน่วยงานกรมท่าอากาศยานกําลังดําเนินการติดต่อประสานงาน
ประธาน :
ขอความกรุณาทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุน หน่วยงานไหนที่สามารถดึงสายการบินมาลงที่โคราชได้
ทางจั ง หวั ด ก็ พ ยายามผลั ก ดั น เราอยากให้ เ ปิ ด สายการบิ น ที่ โ คราช ถ้ า ไม่ ไ ด้ ส ายการบิ น โคราช-กรุ ง เทพ ก็ เ ป็ น
โคราช-ภูเก็ต หรือโคราช-เชียงใหม่ ก็ได้
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๓
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ๙
ปณิธาน ๙ ล้านความดี พร้อมกันเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้างเทอมินอล ๒๑ ชั้น G โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัด
นิทรรศการ ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร หรือร่วมเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน
ขอเชิญร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดสมอราย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา :
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่ ๕ บ้านทัพมะขาม ตําบลบ้านปรางค์ อําเภอคง เลื่อนเป็น
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เนื่องจากวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันพืชมงคล)
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่ ๑๖ บ้านหนองขาม ตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย
- ขอขอบคุณส่วนราชการและผู้เข้าร่วม “โครงการลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโมทํา
ความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” จากการดําเนินโครงการฯ ลดได้ ๒๘๐,๐๐๐ กว่ากิโลกรัม ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ ๑
ล้านกิโลกรัม มีบางอําเภอที่มีประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อย คือต่ํากว่า ๔๐% เช่น อําเภอเมือง ครบุรี โชคชัย บัวใหญ่
ประทาย ปักธงชัย ด่านขุนทด ขามสะแกแสง ห้วยแถลง ขามทะเลสอ ปากช่อง เมืองยาง วังน้ําเขียว จึงขอความ
ร่วมมือนายอําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ให้เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสุขภาพ
- เรื่องโรคระบาด โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยประมาณ
เดือนละ ๓๐ – ๔๐ ราย ตอนนี้มีผู้ป่วย ๑๒๐ ราย อําเภอที่ยังมีปัญหาคือ อําเภอวังน้ําเขียว สีคิ้ว เมืองยาง บ้าน
เหลื่อม ตอนนี้ใกล้เข้าฤดูกาลระบาด ในเดือนพฤษภาคมเริ่มระบาด จึงขอเน้นย้ํานายอําเภอแจ้งให้หมู่บ้าน ชุมชน
รณณงค์ ๕ ป ๒ ข ในทุกวันพุธ โดยเฉพาะเรื่องกําจัดขยะ สําหรับ วัด โรงเรียน สถานที่ทํางาน สถานประกอบการ
โรงแรม สถานประกอบการที่ เ ป็ น โรงงานมี จํา นวนมาก รี สอร์ ท โรงแรม ก็ เ ข้ า ถึ ง ได้ ย าก จึ ง ขอความร่ วมมื อทาง
สํานักงานอุตสาหกรรม สํา นักงานพาณิชย์ ทําหนังสือเรียนไปยังสถานประกอบการให้รณรงค์ ๕ ป ๒ ข สําหรั บ
โรงเรียนเป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอม นักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นไข้เลือดออกสูง ก่อนเปิดเทอมหรือวันที่เปิด
เทอม ขอให้ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ช่วยเน้นย้ําไปที่โรงเรียนให้มีกิจกรรมรณรงค์จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
เน้นมาตรการ ๕ ป ๒ ข
โรคไข้หูดั บ เกิ ด จากการรั บประทานหมู ดิ บ มี ผู้ป่วย โดยเฉพาะอํ าเภอพระทองคํ า ประทาย
สูงเนิน หนองบุญมาก จักราช แต่ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น ทางปศุสัตว์ได้ดําเนินการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ต่าง ๆ แต่ยังมี
ประชาชนที่กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ จึงขอเน้นย้ํานายอําเภอให้พูดในที่ประชุมอําเภอ ให้ช่วยกันรณรงค์รับประทาน
อาหารที่ผ่านความร้อน ปรุงสุก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ก็จะช่วยได้มาก
โรคไข้ฉี่หนู ในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว ด่านขุนทด สีคิ้ว ชุมพวง โรคนี้เกิดจากมีบาดแผลแล้วไป
สัมผัสกับน้ําที่มีเชื้อโรค ขอให้อําเภอประชาสัมพันธ์ให้สวมรองเท้าเมื่อมีการลุยน้ํา โดยเฉพาะชาวไร่ ชาวนา หากมีการ
จัดการเรื่องขยะ สิ่งแวดล้อมให้ดี อย่าให้มีหนู ก็จะช่วยลดปัญหาได้
ประธาน : จะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่อย่างมากมายในพื้นที่ หลายพื้นที่มีความเสี่ยง จึงต้องช่วยกันดูแล เร่งรัดกับ
ทางสาธารณสุขดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย เรื่องโครงการลดเค็มฯ เป็นตัวชี้วัดจังหวัด จึงต้องฝากให้ช่วยกัน
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : จังหวัดได้ขอให้ทางวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมเพลงโคราช เนื่องจากอยากให้คนที่เข้ามาในโคราชได้สัมผัส
กับบรรยากาศของความเป็นโคราช ห้างสรรพสินค้า โรงแรมต่าง ๆ จะขอให้เปิดเพลงโคราชวันละ ๓ เวลา ครั้งละ
ประมาณ ๑๐ นาที เพื่อให้แขกที่เดินเข้าไปใช้บริการได้ยินได้สัมผัสกับเพลงโคราช
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา :
ขณะนี้เพลงโคราชได้รวบรวมจากท่านกําปั่นบ้านแท่น เป็นเชิงอนุรักษ์และ
เชิงประยุกต์ จํานวน ๑๖ เพลง ๑ อัลบั้ม ๘ เพลงแรกเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อีก ๘ เพลง

๓๔
หลังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโคราช ขณะนี้อยู่ระหว่างสั่งทําอัลบั้ม ออกแบบปกพร้อมกล่อง และอยู่ระหว่างเสนอหนังสือ
ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหนังสือเพื่อแจ้งไปยังห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร สถานศึกษา ศาสนสถาน
สถานประกอบการต่าง ๆ และจะส่งไปให้อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการเครื่องเสียง ซึ่งหากอัลบั้ม
ออกมาก็จะแจกไปเป็นแผ่นซีดี ห้ามจําหน่ายแต่สามารถนําไปก๊อบปี้เพื่อเผยแพร่แจกจ่ายอย่างกว้างขวางได้ หาก
ต้องการเพิ่มเติมก็ติดต่อที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน: เราได้ขอเพลงจากท่านกําปั่นบ้านแท่น ท่านแต่งเพลงเอง และได้ให้ลิขสิทธิ์กับเรา และจะได้ขอเพลงโคราช
กับบุคคลอื่น ๆ ต่อไป ขอให้ช่วยกันเปิดอยากให้มีกลิ่นอายของโคราช บางครั้งไม่ทราบว่าจะแสดงสัญลักษณ์ของ
โคราชได้อย่างไร พยายามจะรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อให้มีความภาคภูมิใจ ให้คนที่เข้ามาได้รู้ว่านี่คือโคราช โดยใช้เพลงเป็นสื่อ
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน :
จากการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี มีพี่น้องสุภาพสตรีมารําบวงสรวงกว่า ๔,๐๐๐
คน และได้ มีการซื้อผ้าเพื่อตัดชุดใส่รํา ซึ่งมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ้อมรําและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ
๖๐๐,๐๐๐ บาท เราจะนําเงินนี้ส่วนหนึ่งเลี้ยงขอบคุณสําหรับท่านที่ร่วมกันจัดงานย่าโม ส่วนที่เหลือจะแจกเป็นทุน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่มาร่วมรําบวงสรวงจํานวน ๙ แห่ง รวมทั้งโรงเรียนในเขตเทศบาลนคร ทุนละ ๒,๐๐๐
บาท โดยจะเชิญมาในงานประมาณวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ และจะมอบทุนใน
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงินจากการขายผ้ารําบวงสรวงและมีเงินที่เหลือจากการจัดงานย่าโมอีกส่วนหนึ่ง ที่จะ
นํามามอบเป็นทุน ๖๔๖ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ทุกอําเภอจะมารับพร้อมกันในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และจะมี
การสมทบทุนสร้างตึกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอีกจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจากการร่วมทําบุญของพี่
น้องประชาชนในการจัดงานย่าโม และเราก็จะนําเงินไปทําบุญ ผลบุญและบารมีย่าโมก็จะกลับไปสู่พี่น้องประชาชนด้วย
: โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ กําหนดในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านไร่ หมู่ ๖
ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ โดยจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากส่วนกลางมาออกหน่วยบริการด้วย
: บริเวณโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัด มีสินค้าโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี มาจําหน่าย จึงขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล
: ในเดือนต่อไปขอให้ทางหลวง มาอธิบายที่ประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาจราจรในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ว่ามีคืบหน้าอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ ถนนสาย ฉ ถนนวงแหวน โครงการทําอุโมงค์ทางลอด
แยกบิ๊กซีกับพีกาซัส รวมทั้งเทศบาลที่จะตัดถนนเลียบคลองหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา เพื่อจะออกตรงประปาอัษฎางค์
ซึ่งตอนนี้ทางสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนอนุบาล ต่างก็ยินยอมแล้ว
คงเหลือภาคเอกชนบางแห่งที่จะต้องไปเจรจา แล้วตัดถนนเส้นนั้นใหม่เพื่อลดปัญหาการจราจร และการจราจรที่จะ
แยกตัดจากถนนสุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านหลังวัดพลับ ขอให้มารายงานที่ประชุมทราบในเดือนต่อไปด้วย
สนามแข่งขันอยู่ที่เดอะมอลล์โคราช
: ขอขอบคุณผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันจัดทําพระชัยเมือง รุ่นแพ้ไม่เป็น ต้นทุนประมาณ ๑๓ ล้านบาท ใช้หนี้เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และวันนี้มอบให้สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาจํานวน ๓ ล้านบาท เหลือเป็นทรัพย์สินอีก ๑๖ ล้านบาท ซึ่งก็
จะต้องจําหน่ายต่อไป และจะนําเงินให้สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาใช้จ่ายต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติจาก
สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
อายุ ๒๓ ปี ชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้ดําเนินการจัดทําบัตร ราคาบัตรละ
๑,๐๐๐ บาท สามารถเข้าชมได้ตลอดการแข่งขัน และจะมีเสื้อเป็นที่ระลึกของการแข่งขันเพื่อใส่ชมและเชียร์ โดยจัดทํา
จํานวนไม่มาก เริ่มเปิดจําหน่ายบัตรล่วงหน้าวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ศูนย์ประสานงานสาธารณกุศลฯ ชั้น ๑
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๙-๙๘๘ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
๐๔๔-๒๘๘๕๕๕ จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมชมและเชียร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอล
หญิงทีมชาติไทย และในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะมีการแถลงข่าวที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๓๐ น. สํ า หรั บ บั ต รถ้ า มี ท่ า นใดสนใจจะจองเป็ น หมู่ ค ณะ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ศู น ย์ ป ระสานงาน

๓๕
สาธารณประโยชน์ฯ ขณะนี้เริ่มเปิดจองแล้ว สําหรับหัวหน้าส่วนราชการ ทางสํานักงานการกีฬาฯ จะทําตารางให้
แต่ละท่านเข้าชมและเชียร์ทุกวันหมุนเวียนกันไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิมิ) : เป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียทั้งหมด ๑๔ ชาติ
แข่งขันที่ห้างเดอะมอลล์โคราช บัตรมีจํานวนจํากัด จัดทําเพียง ๑,๐๐๐ ใบ ราคาใบละ ๑,๐๐๐ บาท สามารถดูได้
จนจบการแข่งขัน มี ๑๔ แมตช์ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเพื่อ
ร่วมกันเชียร์และเป็นกําลังใจให้นักกีฬา
ที่ประชุม : รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จดบันทึกการประชุม

กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
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