รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผูมาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
๒ นายมุรธาธีร
๓ นายจรัสชัย
๔ นายนฤชา
๕ นายอัสนีย
๖ นายณรงคชัย
๗ นางสุนีย
๘ นายวิทยา
๙ นายสุเทพ

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
โชคเรืองสกุล
โฆษาศิวิไลซ
เชาววาทิน
หอมศรีประเสริฐ
บุตรเนียร
เรืองฤทธิ์
รื่นถวิล

๑๐ วาที่ ร.ต.ขรรไชย
๑๑ นางปยะฉัตร

ทันธิมา
อินสวาง

๑๒ นางอรุณรัตน

ชิงชนะ

๑๓ นายกังวาล

ยะสูงเนิน

๑๔ นายอนุรักษ

บุญยิ่ง

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
(ประธาน)
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕
นครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหนากลุมโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๕ นายนฤชา
๑๖ นายประทีบ
๑๗ นายยงยุทธ
๑๘ นายอํานวยศิลป
๑๙ นายชูศักดิ์
๒๐ นายพิรัช
๒๑ นายประพัทธพงศ

โฆษาศิวิไลซ
ทิพยบรรจง
ปอมเอี่ยม
มานะงาน
ชุนเกาะ
แจงนคร
พราหมณี

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
แทน นายอําเภอปากชอง
นายอําเภอสีคิ้ว
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
แทน นายอําเภอโนนสูง
นายอําเภอบัวใหญ

๒
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายวิสูตร
นายไพฑูรย
นายธงชัย
นายพิเศษศักดิ์
จ.ส.ต. ณัฐพาส
นายสมพงษ
นายธีรพล
นายพัลลภ
นายไพรัตน
นายอํานวย
นายจักรกฤษณ
นายปราโมทย
นายอนันตศักดิ์
นายชนะ
นายเลิศพันธุ
นายนพดล
นายโกศล
นายสุพจน
นายเสกสรร
นายเดชฤทธิ์
นายไพศาล
นายสมชาย
นายพีระ
นายจารุวัฒน
นายปารเมศ

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๗ นางสาวพรอมพันธ
๔๘ พ.ต.ต. จักรกริช
๔๙ นายไตรรัตน
๕๐

นางสาวศศินันท

ชัชวาลวงศ
มหาชื่นใจ
โอฬารพัฒนะชัย
ศรีลําใย
ศรีภูมิพฤกษ
หอมสนิท
สกุลรักษ
สิงหทอง
วิทยาอนุมาส
ปองนาน
พิงชัยภูมิ
พงษกระโทก
วุฒิสงหชัย
ธรณีทอง
สินบรรเลงเสนาะ
มามาก
ธรรมวิเศษ
แสนมี
จันวงษา
ถิตยฉาย
ผลฟก
ปญโญธีรกุล
พิมพประสาร
วงศจอม
แสงสวาง

นายอําเภอปกธงชัย
นายอําเภอดานขุนทด
นายอําเภอโนนไทย
แทน นายอําเภอโชคชัย
แทน นายอําเภอครบุรี
นายอําเภอจักราช
นายอําเภอหวยแถลง
นายอําเภอคง
นายอําเภอชุมพวง
นายอําเภอประทาย
แทน นายอําเภอขามสะแกแสง
แทน นายอําเภอเสิงสาง
นายอําเภอบานเหลื่อม
นายอําเภอขามทะเลสอ
นายอําเภอหนองบุญมาก
นายอําเภอแกงสนามนาง
แทน นายอําเภอโนนแดง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว
นายอําเภอเทพารักษ
นายอําเภอเมืองยาง
นายอําเภอลําทะเมนชัย
นายอําเภอพระทองคํา
นายอําเภอสีดา
นายอําเภอบัวลาย

ครบตระกูลชัย
บุญทา
ศิริพันธุ

แทน อัยการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อัยการจังหวัดบัวใหญ

สันนิธิลาวัณย

แทน อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)

อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักอัยการภาค ๖ ชวยราชการสํานักงาน
อัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๓
๕๑

ร.ต.อ. พิทักษ

จิตติพันธ

๕๒

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

๕๓

นางสาวกัญญาพัชร

เกียรติแสวงสิงห

๕๔

นายศุภากร

ชวมณีนันท

กระทรวงยุติธรรม
๕๕ นายภักดี
๕๖ นายถวิล
๕๗ นายปจจะ
๕๘ นายมงคล
๕๙ นางมณฑา
๖๐ จาเอก สุธีร

ตั้งธรรม
โคตรสมบัติ
ทองบัว
ยอดนา
พิเชฐพงศวิมุติ
บุษราคัม

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายไพโรจน
นางสุดทาย
นายรัตนะ
นายนัยพงศ

พุทธิวิศิษฏ
สุทธิปญญา
วรบัญฑิต
นามสวาง

๖๕

นางตะติมา

นุยฉิม

๖๖

นายปฏิญญา

แกวกระโทก

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๗ พ.ต.ต.หญิงอุดมลักษณ สวัสดิ์กลาง
๖๘ ร.ต.อ. ภานุมาศ
ดวงสูงเนิน
๖๙ พ.ต.อ. ปฏิยุทธ
สิงหสมโรจน
๗๐ พ.ต.อ. จุมพลภัทร ปญญาพูนตระกูล
๗๑ พ.ต.ท. พรรณวิทิต ศรีหะพล
๗๒ พ.ต.อ. พงษพันธ
บรรจงจิตร
๗๓ พ.ต.ท. ชินภานุ
จิตอามาตย
๗๔ พ.ต.ท. สุพจน
จงอุตสาห
๗๕ พ.ต.อ. นทพล
กาญจนาภรณ

อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหนงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหนงอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ
แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ
แทน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมาสาขาบัวใหญ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีค้วิ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
แทน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองนครราชสีมา
แทน ผกก.ฝสส.๔ สส
ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา
ผกก.สภ.บัวใหญ
แทน ผกก.สภ.ปกธงชัย
ผกก.สภ.ปากชอง
แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว
แทน ผกก.สภ.โชคชัย
ผกก.สภ.ครบุรี

๔
๗๖
๗๗
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

พ.ต.ท. ถนัดบุญ
พ.ต.ท. ชัยธร
พ.ต.อ. ปริญญา
พ.ต.อ. พิชิต
พ.ต.อ. นิรนั ดร
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.ท. พัฐพน
พ.ต.อ. อนันต
พ.ต.ท. สรัล
พ.ต.อ. อเนก
พ.ต.อ. สรวิศ
พ.ต.อ. รัฐศักดิ์
พ.ต.อ. สุริยันต
พ.ต.อ. ชนัตถ
พ.ต.อ. ณัฐพงษ
พ.ต.อ. สมชาย
พ.ต.ท. เชษทิวัตถ
พ.ต.อ. มีชัย
พ.ต.อ. ไพบูลย
พ.ต.ท. สงกรานต
พ.ต.ท. ปรีชา
พ.ต.ท. เทวัญ
พ.ต.ท. กวินสิทธิ์
พ.ต.ท. กฤติน
ร.ต.ท. ชัยณรงค

๑๐๐ พ.ต.ท. วรวุฒิ
๑๐๑ ร.ต.ท. ภานุมาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๒ นายประชา
๑๐๓ นางรุงทิพย

สุวรรณรัตน
มาทะวงษ
พรเดชาพิพัฒ
มีแสง
แกวอิน
คงศักดิ์ตระกูล
ศิริวัฒน
พิมพเจริญ
สุรเดชานนท
ศรีกิจรัตน
เพ็ชรคํา
สุขเจริญ
โพนสิงห
กวีขาวฉลาด
เชื้อเดช
บํารุงชัย
จันทศร
กําเนิดพรม
วาสนาม
ปญญานาค
สารถี
แทงเปา
พัฒนกิตติสกุล
กอรปกุลหิรัญ
บุญมาก
เล็กสุนทร
ดวงสูงเนิน
มีธรรม
อิฐรัตน

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
แทน ผกก.สภ.จักราช
ผกก.สภ.ประทาย
ผกก.สภ.โนนไทย
ผกก.สภ.โนนสูง
ผกก.สภ.คง
แทน ผกก.สภ.สูงเนิน
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง
แทน ผกก.สภ.ดานขุนทด
ผกก.สภ.พิมาย
ผกก.สภ.หวยแถลง
ผกก.สภ.เสิงสาง
ผกก.สภ.บานเหลื่อม
ผกก.สภ.หนองบุญมาก
ผกก.สภ.แกงสนามนาง
ผกก.สภ.โนนแดง
แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.วังน้ําเขียว
ผกก.สภ.เทพารักษ
แทน ผกก.สภ.เมืองยาง
แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย
แทน ผกก.สภ.พระทองคํา
แทน ผกก.สภ.บัวลาย
แทน ผกก.สภ.จอหอ
แทน สารวัตรกองกํากับการ ๒ กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล ๑ หัวหนาตํารวจสันติบาลจังหวัด
แทน ผกก.สภ.หมูสี
แทน ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
(นม.)

๕
๑๐๔ นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย
๑๐๕ นายนคร
๑๐๖ นางสาวเข็มทราย

บุตรดีวงศ
ระหาญนอก

แทน พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๗ นายสุวิทย
๑๐๘ นายจีรังกูร
๑๐๙ นายคมสันต
๑๑๐ นางกันทิมา
๑๑๑ นางผกาทิพย
๑๑๒ นายศราวุธ

โรจนศักดิ์โสธร
เมืองแกว
ชิดเชื้อ
เนตรพรหมราช
สิงหคํา
สุขมาก

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๓ นายสําเริง

แหยงกระโทก

แทน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๙ นครราชสีมา

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๔ นางณชลนิภา
๑๑๕ นายกฤตพล
๑๑๖ นายณัฏปรินท
๑๑๗ นางศรีทอง

ทวินันต
ชุติกุลกีรติ
ดีศาสตร
ยี่สุนแกว

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
แทน รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

๑๑๘ นายชาตรี
๑๑๙ นายสุวรรณ

ดีทองหลาง
จงรัตนกลาง

รก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๐ นายกิติพงศ

โดงพิมาย

๑๒๑ นายถวิล

อรัญเวศ

๑๒๒ นายพิชิต

สอนคําแกว

๑๒๓ นายสุธรรมา

ชีแกว

๑๒๔ นายประมวล

บุญทีฆ

๑๒๕ นายประพรรณ

ขามโนนวัด

แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๙ นครราชสีมา

แทน ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙
นครราชสีมา

ผูอํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒
รก.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

๖
๑๒๖ นางประภารัตน

หงษกลาง

๑๒๗ นายมิตรจิตร

ทานอก

๑๒๘ นางศกุนตลา
๑๒๙ นายรังสิสวุฒิ
๑๓๐ นางอรุณี

ทานอก
สุวรรณโรจน
อารี

๑๓๑ นางสาวศิริรตั น
๑๓๒ นายยุทธชัย

อุปถัมภเกื้อกูล
พลสมบัติ

๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

วันชัย
นอยวิเศษ
ขอพึ่งกลาง
คุณชื่น
วิริยะประทีป
ธนพงศภากรณ
ดีหมื่นไวย
ภักดีแกว
รักษาสุวรรณ

นางพรรณี
นายเชิด
นางสุภาพ
นายพิษณุ
นายวินัย
นายไพฑูรย
นายเดช
วาที่ ร.ต. นิพนธ
นายภาคภูมิ

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๒ นางสาวนาตยา
๑๔๓ ดร.อิทธิพัตร
๑๔๔ นางชูศรี
๑๔๕ นางชูศรี
๑๔๖ นางชุติมา
๑๔๗ นางเอมอร
๑๔๘ นายวิรนั

อุดร
ขรึมสันเทียะ
เปรมสระนอย
เปรมสระนอย
จันทรเทศ
ศรีกงพาน
ทองสุขแกง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔๙ นายจํารัส
คชศิลา
๑๕๐ นางธัญธิตา
ศรีสุระ
๑๕๑ นายณัฐพล
แปนนอก

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาโรงละครแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา
รก.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แทน สหกรณจังหวัดนครราชสีมา

๗
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

นางสาวกนกอร
นายพศวีร
นายไพรัตน
นายสมชาย
นางสกาวรัตน

รัตนพันธุ
สมใจ
โลหณุต
เจียรทิพยวิไล
สัตยวงศทิพย

๑๕๖ นายสุนีย
๑๕๗ นายสุคนธ
๑๕๘ นายโสภิญญา

กล่ํามอญ
เติมยศยิ่ง
เกิดสกุล

๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓

เติมยศยิ่ง
ทาบโลกา
จรทะผา
สารพินิจ
จามกระโทก

นายสุคนธ
นายสมศักดิ์
นางปทมา
นายอรชุณร
นางสาวจุฑารัตน

๑๖๔ นายอาคม

สุมมาตย

๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

เมนะรุจิ
จันทวร
ประมูลสิน
ชัยกุณา

นายไตรรงค
นายฐิตวัฒน
นางประริชษา
นางอิศราภรณ

๑๖๙ นายพรเทพ
๑๗๐ นางลํายอง
๑๗๑ นายสุเชษฐ

เต็งมงคล
ศรีสวาง
ภูมิวัฒนา

๑๗๒ นายศรชัย
๑๗๓ นางสุนิสา

สายสินธุ
ไสยมาชนม

กระทรวงการคลัง
๑๗๔ นายพงศพิตร
๑๗๕ นางสาวปริศนา
๑๗๖ นางสาวสุดทาย

ฤทธิแสง
พรรณรัตน
ชัยจันทึก

แทน ผูอํานวยการสํานักงานปศุสัตว เขต ๓
ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์
แทน ผูอํานวยการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ
แทน ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวนครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการขยายพันธุพืชที่ ๓ นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๓
แทน ผูอํานวยการสํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
แทน หัวหนาสํานักงานองคการตลาดเพื่อการเกษตร
นครราชสีมา
คลังเขต ๓ นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
คลังจังหวัดนครราชสีมา

๘
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

นายอภิวัชร
นางสาวจําหลี
นายกําพล
นายอาทร
นายสําราญ
นางพรพยงค

มีเสือ
แซลอ
วิทยาอนุมาส
ศรีเชียงสา
เมืองนิล
บัวศรี

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
สรรพากรภาค ๙
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
ธนารักษพื้นที่นครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จ.นครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๘๓ นายมานพ
๑๘๔ นายเกียรติศักดิ์
๑๘๕ นายสมชาย
๑๘๖ นายสุรเชษฐ
๑๘๗ นางสาวธนารีย

อาสิงสมานันท
ดีสีปาน
ตังคโนทาส
ขวดหรีม
บัวผดุง

๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

พิมพแสง
รัตนศฤงค
ชัยศิรินิรันดร
แทมประสิทธิ์

แทน ขนสงจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๐
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานนครราชสีมา
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๓

นางสิริตา
นายสนิท
นายสมบูรณ
นางสุนทรี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๙๒ นางสาวธนพร
คงประเสริฐ
๑๙๓ นายเกียรติฉัตร
พรายจันทร

แทน สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถานีอุตนุ ิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๙๔ นายกฤษณ
ยางนิยม

แทน ผูอํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช

กระทรวงการตางประเทศ
๑๙๕ นางสาวนวพร

ทับเพ็ชร

แทน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
นครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๑๙๖ นายสุรินทร
๑๙๗ นางอรวรรณ

แสงไทยทวีพร
กองวิทยา

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหนากองโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
๑๙๘ พันเอก นพรัตน

รัตนพงศ

รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)

๙
๑๙๙ พันเอก วีระ
๒๐๐ นางสาวสุพรรณ

สุดวิไลพร
พันธุพยัคฆ

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา
รองหัวหนาสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา
๒๐๑ นางสาวจุฑามาศ
ชาติเกษม
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครราชสีมา
๒๐๒ วาที่ ร.ต.สันทนา
ศรีโพธิ์
แทน ผูอํานวยการสถานคุมครองสวัสดิการผูเสียหายจาก
การคามนุษย (บานนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา
๒๐๓ นางเสร
ศรีนรจันทร
แทน ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งบานเมตตา
นครราชสีมา
๒๐๔ นายทรงศักดิ์
จินะกาศ
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา
๒๐๕ นายมาโนช
แมนอินทร
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕
๒๐๖ นายเสมา
ยศยิ่งยง
ผูปกครองนิคมสรางตนเองลําตะคอง
๒๐๗ นายเพชร
ทอนศรี
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
๒๐๘ นายสุนทร
จันทรเทศ
แทน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัด
นครราชสีมา
กระทรวงแรงงาน
๒๐๙ รอยเอก กิจสมพงษ
๒๑๐ วาที่ ร.ต.กฤษณะ
๒๑๑ นางนิธิอร
๒๑๒ นางสาวศรีสอางค
๒๑๓ นายสุเมธ
๒๑๔ นายธานี

กลาหาญ
รามาตย
บุญญานุสิทธิ์
แสงสุวรรณ
โศจิพลกุล
พาเขียว

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยความปลอดภัยเขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๑๕ นายพิทยา
๒๑๖ นายวิมล

แสงรุง
เรงศึก

แทน ประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗ นายบัญชายุทธ
๒๑๘ นายถาวร
๒๑๙ นายธนาศักดิ์

นาคมุจลินท
กันทวงศ
หลักเพชร

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

แทน ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

๑๐
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๒๒๐ นางรุงทิพย
บุกขุนทด
๒๒๑ นายพาณิชย

สินสุข

๒๒๒ นางสาวเกศกนก

หมีกุละ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๒๓ นายสุเมธ
อําภรณ

ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔ นางนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

๒๒๕ นายประยุทธ
๒๒๖ นายธีรศานต
๒๒๗ นางยุพิน

ภคเมฆานนท
ทอแกว
สืบปรุ

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑
(นครราชสีมา)
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗
แทน ผูอํานวยการสวนสัตวนครราชสีมา
แทน หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๒๘ นายสําเริง
๒๒๙ นางวราภรณ
๒๓๐ นายวัชรินทร
๒๓๑ วาที่รอยตรี วีระชัย
๒๓๒ นางพงศทรัพย

ทาสันเทียะ
วัชรวิทยานนท
ชาติสุนทราวุฒิ
ศรีสาร
อินทรบํารุง

แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานไปรษณียเขต ๓
แทน หัวหนาไปรษณียจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

หนวยงานอิสระ
๒๓๓ นายไพฑูรย
๒๓๔ นางสาวนัดดา
๒๓๕ นายธีรพงศ

ถนัดหมอ
เปลี่ยนศรี
ยอดกุล

๒๓๖ นางสาวภูศรัญญา

ชัชวาลย

แทน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๔
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นครราชสีมา
แทน หัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๕ นครราชสีมา

ภาคเอกชน
๒๓๗ นางสุภาวดี

รัตนโสภา

แทน ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๓๘ นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสตร
๒๓๙ นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสตร
๒๔๐ นายกัมปนาท
บุตรโต

แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

๑๑
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

นายกัมปนาท
นายวิทยา
นางสาวณัชนลิน
นางนงคราญ
นายวิทยา
นางสาวณัชนลิน
นายอนุทิน
นางนงคราญ

ผูเขารวมประชุม
๑ พันเอก ณัฏฐ
๒ นายปรีชา
๓ นายนิวัต

บุตรโต
เหมือนหมาย
ยะอนันต
สุคนธสาคร
เหมือนหมาย
ยะอนันต
แทนประยุทธ
สุคนธสาคร

รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากชอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปก
แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ
ปลัดเทศบาลเมืองปากชอง
แทน ปลัดเทศบาลเมืองเมืองสีคิ้ว
ปลัดเทศบางเมืองเมืองปก

ศรีอินทร
ลิ้มอั่ว
รองสวัสดิ์

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิวิสาขบูชาพุทธบารมี
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด (OSM)
ผูอํานวยกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๔
๕

นายกิตติศักดิ์
นายกิติพงษ

ธีระวัฒนา
เบี้ยวโกฏิ

๖
๗

นางพรทิพย
นางสาวปณฑารีย

ยุทธวารีชัย
โซรัมย

ผูไมมาประชุม
๑ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา)
๒ อัยการจังหวัดพิมาย
๓ ผูอํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๔ ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
๕ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
๖ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
๗ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ
๘ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๙ ผกก.สภ.โพธิ์กลาง
๑๐ ผกก.สภ.กลางดง
๑๑ ผกก.สภ.หนองสาหราย
๑๒ ผกก.สภ.อุดมทรัพย
๑๓ สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
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๑๒
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
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๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
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๔๔
๔๕

สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง
สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ๒
ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต ๖ นครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ ๙
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม. เขต ๑
หัวหนาสถานีวิจัยปากชอง
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ผูอํานวยการวิทยาลัยบริการธุรกิจและการทองเที่ยว
ผูอํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหนาอุทยานประวัติศาสตรพิมาย
ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.
ผูอํานวยการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา
หัวหนาดานกักสัตวนครราชสีมา
รก.ผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวลําพญากลาง
หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาโคนม
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๖
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๕
ผูอํานวยการนิคมสหกรณขามทะเลสอ
หัวหนาสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ ๓
ผูอ ํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๓
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๑๓
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
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ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
ฝายปฏิบัติการสูบน้ําดวยไฟฟาที่ ๓
ผูอํานวยการศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ประธานกลุมเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย จ.นม.
ผูอํานวยการศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ
(นครราชสีมา)
ผอ.ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองคการสื่อสารมวลชน
หัวหนาสํานักงานนครราชสีมาฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครรราชสีมา (กฟฝ)
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.นม.
ผูปกครองนิคมสรางตนเองพิมาย
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๓
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลภาค ๕
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นครราชสีมา
หัวหนาอุทยานแหงชาติทับลาน
หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญ
หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสีมา
หัวหนาศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปานครราชสีมา
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตนครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเดินรถภาค ๒
โทรศัพทจังหวัดนครราชสีมา
ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. นครราชสีมา
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓
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ผูจัดการธนาคารกรุงไทย
หัวหนาสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา วิทยุการบินแหงประเทศไทย

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
ผอ.ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ
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เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเปนผูปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทและเปนขาราชการที่ดีของแผนดิน
 มอบจักรยานใหกับหนวยงานที่สนับสนุนการแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ
“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2018” เมื่อ
วันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : ดวยสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดจัดการแขงขันจัก รยานทางไกลนานาชาติ ประจําป 2561 "Tour of Thailand "
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่ องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญ พระ
ชนมพรรษา 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยกําหนดจัดการแขงขันระหวางวันที่ 1 – 10 เมษายน ของทุกป
ตอเนื่องมาตั้งแตป 2542 และในปนี้ไดกําหนดจัดการแขงขัน เมื่อวันที่ 1 – 10 เมษายน 2561 เสนทางเริ่มตนจาก
เมื องพั ทยา จังหวัดชลบุรี – ผานจังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุรี – จังหวัด สระแกว – จังหวัด ปราจีน บุ รี – จังหวัด
นครนายก – อุท ยานแห งชาติเขาใหญ จังหวัด นครราชสีม า – จังหวัดสระบุ รี – จั งหวั ดลพบุ รี – จั งหวั ดบุ รีรัม ย –
จังหวัดมหาสารคาม – จังหวัดรอยเอ็ด – จังหวัดขอนแกน รวมระยะทาง 1,354.80 กิโลเมตร
ในการนี้ การแขงขันดังกลาวไดดําเนินการแขงขันเสร็ จสิ้น เรียบร อยแล ว เพื่อเป นการขอบคุ ณ
หนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของ จึงมอบจักรยานใหกับหนวยงานที่ไดใหการสนับสนุนการแขงขันครั้งนี้ ประกอบดวย
1. สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
2. อําเภอขามทะเลสอ
3. ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
4. เทศบาลนครนครราชสีมา

๑๕
5. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
6. สํานักการชางเทศบาลนครนครราชสีมา
7. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
8. โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
9. ตํารวจทองเที่ยวนครราชสีมา
 มอบปายโรงเรียนจีโอพารคโคราช (GEOPARK SCHOOL)
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่ประกาศวาระจังหวัด
“ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช สูอุทยานธรณีโลก” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 และแผนแมบทการบริหารจัดการ
อุท ยานธรณี โคราช ยุท ธศาสตรที่ 3 ส งเสริมการศึกษาและขอมูลข าวสารหลากหลายรูปแบบ ไดมีแผนงานพัฒ นา
กิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรโลกและดานอื่นที่เกี่ยวของ มีเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องอุทยาน
ธรณีโคราชในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การจัดคายเยาวชนในอุทยานธรณี รวมถึงการจัดสวน
ภู มิ ทั ศ น ภ ายในโรงเรี ย นจี โอพาร ค หรื อ Geopark School ซึ่ ง ในป งบประมาณ พ.ศ.2561 กรมทรั พ ยากรธรณี
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาวดวย มีโรงเรียนในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราชที่มีความสนใจเขารวมเปน
เครือ ข ายโรงเรีย นจี โอพาร ค และมี ความพรอมจะเป น ต น แบบ จํา นวน 8 แห ง ในโอกาสนี้ จึ ง มอบป า ยโรงเรีย น
จีโอพารคใหโรงเรียน จํานวน 8 แหง ดังนี้
กลุมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา
1) โรงเรียนทาชางราษฎรบํารุง
2) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3) โรงเรียนสุรนารี
กลุมโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
4) โรงเรียนสูงเนิน
5) โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
6) โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา
กลุมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
7) โรงเรียนโปงแดงน้ําฉา และ
8) โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
 มอบเช็คกองทุนชวยเหลือคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานจังหวัดหางานจังหวัด โดยกรมการจัดหางาน ไดมีการจัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศขึ้น และในวันนี้จะไดมอบเช็คเพื่อชวยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ
ในการทํางานตางประเทศ จํานวน ๒ ราย ๑ นายอภิวัฒน ปรีชา ราษฎรอําเภอสูงเนิน ประสบอุบัติเหตุจากการ
ทํางานที่ประเทศไตหวัน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และ นายฉัตรชัย ทิศกระโทก ราษฎรอําเภอจักราช ประสบ
อุบัติเหตุจากการทํางานที่ประเทศไตหวัน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๖
 มอบปายรานอาหารตามโครงการอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q
Restaurant) ป ๒๕๖๐
เกษตรและสหกรณ จังหวั ดนครราชสี มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติใหจังหวัด นครราชสีมา โดย
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการสงเสริมการผลิตและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรที่มี
ความปลอดภัยในสวนตนน้ําของหวงโซอาหาร เพื่อเปนวัตถุดิบที่ปลอดภัยสูผูบริโภค โดยไดจัดทําโครงการอาหาร
วัตถุดิบ ปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q Restaurant) จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ
เปนชองทางตลอดของผูผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยที่จะนําวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูผูบริโภค ทําใหผูบริโภคเกิดความ
เชื่อมั่น ในการบริโภคสิน คาที่มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีรานอาหารที่สมัครเขารวมโครงการและผานการตรวจ
รับรองตามหลักเกณฑของโครงการ ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ ราน จึงเห็น ควรมอบปายรานอาหารตามโครงการ
อาหารวัตถุดบิ ปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q Restaurant) ป ๒๕๖๐ ใหแกรานอาหารดังตอไปนี้
๑) รานบานไกโคราช อําเภอเมืองนครราชสีมา
๒) รานสุภัสสร เบเกอรี่ อําเภอเมืองนครราชสีมา
๓) รานชาบูอินดี้ (สาขาหัวทะเล) อําเภอเมืองนครราชสีมา
๔) สวนอาหาร ระเบียง ๒ อําเภอเมืองนครราชสีมา
๕) รานอาหารกามทอง อําเภอปกธงชัย
๖) ธนาภรณ กวยเตี๋ยวเรือ อําเภอเมืองนครราชสีมา
๗) รานโคจิ อาหารญี่ปุน (KOJI) อําเภอปากชอง
๘) ครัวบลูสกาย ฟชชิ่ง อําเภอเมืองนครราชสีมา
๙) รัญจวน คาเฟ อําเภอเมืองนครราชสีมา
๑๐) มิตรไนทไกตอนโคราช อําเภอเมืองนครราชสีมา
 โครงการ ๑๐๙ ป ๑๐๙ ลาน เพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รองเสนาธิ การกองทั พภาคที่ ๒ (พั นเอก ณั ฏฐ ศรีอินทร) : ตามที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มามี อ าคาร
ไมเพี ยงพอในการรองรับ จํ านวนผู ป วย ประกอบกับ จั งหวัดนครราชสีมาเป นจั งหวัด ที่มีเสน ทางเชื่ อมโยงไปยัง
ภาคอีสานทุกจังหวัด ชวงเทศกาลสํ าคัญจะมี การเกิดอุบัติเหตุสถิติสูงสุดของประเทศ ทางโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาจึงกําหนดแนวคิดกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๑๒ ชั้น พื้นที่ใชสอย ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเปน
องคประธานในการจัดหาทุนกอสรางอาคารดังกลาว พระองคทานไดพระราชทานเงินประเดิมจํานวน ๑๐ ลานบาท
ใหกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทางจังหวัดนครราชสีมาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการกอสราง
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีหลวงพอกัณหา สุขกาโม เปนประธานฝายสงฆ มีผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป นประธานคณะกรรมการอํ านวยการ และมีแมทัพภาคที่ ๒ เปนประธานคณะกรรมการฝายจั ดหาทุน ในปนี้แมทัพ
ภาคที่ ๒ ไดมีความตั้งใจจะสมทบทุ นให ไดมากที่สุ ด ซึ่ งเทาที่ท ราบในตอนนี้จ ะขาดงบประมาณประมาณ ๔๐๐
ลานบาท จึงจะแลวเสร็จทั้งหมด และเนื่องในปนี้ เปนปครบรอบ ๑๐๙ ป ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ทางแมทัพภาคที่ ๒ จึงใหจัดทํา “โครงการ ๑๐๙ ป ๑๐๙ ลาน เพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” เปาหมาย

๑๗

การรับบริจาคอยางนอย ๑๐๙ ลานบาท โดยมีกิจกรมตลอดหวงป จํานวน ๘ กิจกรรม กิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว
จะมี อ ยู ๒ กิ จ กรรม คือ กิ จ กรรมที่ ๑ กิ จ กรรมกา วต อ ไปเพื่ อโคราชเมื่ อ วั น เสารที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๖๑ ทาง
สวนราชการและทุกอําเภอในจังหวัดไดมีสวนรวมในการรวมบริจาคเงินสมทบทุน ซึ่งโครงการดังกลาวจะดําเนินการ
สนับสนุนใหกับโรงพยาบาล ๓ โรงพยาบาล ยอดขั้นตนที่สรุปเมื่อวานไดรับเงินบริจาคทั้งสิ้น ๒๓ ลานบาทเศษ ซึ่ง
จะแบงใหกับ โรงพยาบาลมหาราช ประมาณ ๑๒ ล านบาท โดยโครงการ ๑๐๙ ป ๑๐๙ ลานฯ จะมีเงิน จาก
กิจกรรมแรกที่ดํ าเนิน การแล วประมาณ ๑๒ ล านบาท กิจ กรรมที่ ๒ ดํ าเนิน การในเดือ นเมษายน ๒๕๖๑ คื อ
กิจกรรมรณรงค ล ดอุ บั ติ เหตุ ห วงเทศกาลสงกรานต มี การเสวนาถนนคนดี ขั บ ขี่ป ลอดภั ย ป ใหม สุข สัน ต โดย
แมทัพภาคที่ ๒ พระอาจารยเอกชัย สิริญาโณ และศิลปนดาราที่จะมารวมที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลโคราช ในงาน
ดังกลาวจะมีการเปดตัวเสื้อทีเชิ้ต ๑๐๙ ป มหาราช” โดยไดเริ่มผลิตมาจําหนายทั่วประเทศตั้งแตชวงกอนเทศกาล
สงกรานตที่ ผ านมา และปลายเดือ นนี้ จ ะผลิต ออกมาและวางจํ า หน า ยทั่ วประเทศ ที่ ป ม ปตท. ทั่ ว ประเทศ
รานเซเวนอีเลฟเวนทั่วประเทศ และตามหางสรรพสินคาในจังหวัดนครราชสีมา ชองทางการจําหนาย สติ๊กเกอร
๑๐๙ ปฯ ขออนุญ าตนําไปติดที่ยานพาหนะของทานหรือเจาหนาที่ในหน วยงาน ชวงสงกรานตท่ีผานมาไดแจก
สติ๊กเกอรติดรถยนตที่ผานโคราชประมาณ ๓๐,๐๐๐ คัน และจะมี QR Code อยูดานลางขวา เมื่อสแกนเขาไป จะ
เขาไปที่เว็บไซตของโครงการ ๑๐๙ ปฯ และกิจ กรรมที่จ ะดําเนินการตอไปคือการทําคัตเอาทประชาสัมพันธใน
๔ มุมเมืองของจังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีการแสดงคอนเสิรตใหญที่หางเซ็นทรัล
นครราชสี มา จะมี ศิ ลป น ดารามารว มประมาณ ๔๐ คน วัน ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จั ดกิ จ กรรมวิ่ งการกุ ศ ล
เดือนสิงหาคม ทอดผาปาของหลวงพอกัณหา สุขกาโม แนวคิดจะตั้งกองผาปาเปน ๓ ระดับ ๑ กองผาปาจากผูมี
จิตศรัทธารายใหญ ทานพระอาจารยรวมกับฝายเสธกองทัพภาคที่ ๒ ไดไปพูดคุยกับผูบริหาร ปตท. ซึ่งผูบริหาร
ปตท. ตอบรับ รวมเป น ผู ส นั บ สนุ นหลั ก และจะมี รายอื่ น ๆ ที่ ได ป ระสานไว ในขั้ น ตน ระดับ ๒ กองผ าป าจาก
๒๐ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะไดประสานทั้ง ๒๐ จังหวัด จัดกองผาปามาทอดถวายในวันดังกลาว
ระดั บ ที่ ๓ กองผ าป าจาก ๓๒ อํ า เภอ ในจั ง หวัด นครราชสี ม า ซึ่ งท านผู ว าราชการจั งหวัดจะประสานสั่งการ
อําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ ไดมามีสวนรวม วันเวลาที่แนนอนในเดือนสิงหาคมจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง ความมุงหมาย
หากเป น ไปได อ ยากจะให ไ ด เ งิ น ครบจํ า นวนในป นี้ อย า งช า ป ห น า เพื่ อ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความหวงใย สอบถามมาเปนลําดับ ฝากทุกทานไดชวย
ประชาสัมพันธ โครงการ ๑๐๙ ป ฯ เพื่ อรวมกันบริจ าคสมทบทุ นชวยโรงพยาบาลมหาราช ประชาสัมพัน ธการ
จัดซื้ อเสื้อตามสถานที่สําคัญตาง ๆ และรวมจั ดกองผาปาสมทบทอดถวายในชวงเดื อนสิงหาคม ๒๕๖๑ สําหรับ
วันเวลา จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประธาน : จะขอใหที่ประชุมไดชวยประชาสัมพั นธ บอกตอกันไปยังพี่นองประชาชน โดยเฉพาะทานที่มีโอกาส
ประสานงานกับผูบริหารสถานประกอบการใหญ ๆ ที่มีจิตศรัทธา เชน อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด เพื่อ
เปนการชวยเหลือชีวิตพี่นองประชาชนดวยกัน

๑๘
 คลิปนําเสนอแหลงทองเที่ยวของอําเภอบัวใหญและอําเภอวังน้ําเขียว
ที่ประชุม : รับทราบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑๑ หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
๑) นางสาวกัญญาพัชร เกียรติแสวงสิงห ตําแหนงอัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหนงอัยการ
จังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
๒) นายจันทคราม เทียมทัน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหนงอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหนง
อัยการจังหวัดรัตนบุรี
๓) นายสินชาย คุมศรีวงษ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
๔) วาที่รอยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ ตําแหนงผูอํานวยการสถานคุมครองสวัสดิภาพ
ผูเสียหายจากการคามนุษย (บานนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม ผูปกรองสถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา
๕) นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ตําแหนงผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา
ตําแหนงเดิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรนิ ทร
๖) นายสุพจน แสนมี ตําแหนงนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอครบุรี
๗) นายวิจิตร กิจวิรัตน ตําแหนงนายอําเภอครบุรี
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
แนะนําตัวเพิ่มเติม
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ตําแหนงศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร

๑๙

หัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงที่จังหวัดอื่น
นายวิมล เรงศึก ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา ยายไปดํารงตําแหนงประชาสัมพันธจังหวัดสุรนิ ทร
๑.๒ นโยบาย/ขอสั่งการ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: ในการประชุ ม แตล ะครั้งอยากใหหั วหนาสว นราชการมาเข าประชุ มโดยพรอ มเพรีย งกั น
พยายามใหเปน เรื่องสําคัญ และพยายามกลั่น กรองเรื่ องเขาวาระ เป นเรื่องที่ เป นสาธารณะ ถาเปนเรื่องสําหรับ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งก็พยายามจะตัดออก หลายหนวยงานที่ขาดประชุมบอย ๆ เพราะอาจจะติดภารกิจ แต
อยากใหเสียสละเวลามารวมประชุมดวยตนเอง ในชวงทายพยายามจะใหมีเวลาในการพูดคุยกันหรือแจงขาวสาร
ของแตละสวนราชการใหที่ประชุมไดรับทราบ
: ขอขอบคุณทุกทานที่รวมกิจกรรมในการทํางานของจังหวัดนครราชสีมาในรอบเดือนที่ผาน
มา ขอขอบคุณทุกภาคสวนในการจัดงานฉลองชัยชนะของทาวสุรนารี เปนไปดวยความเรียบรอยและยิ่งใหญ จะมี
การจัดงานขอบคุณผูรวมจัดงาน และจะมีรายไดสวนที่เหลือเพื่อแจกทุนเหมือนกับ ๒ ปที่ดําเนินการมาแลว
: ขอขอบคุณในเรื่องของการทํางานตามนโยบายสําคัญ ๆ มาโดยตลอด ซึ่งยังตองทํากันตอไป
: เรื่องนโยบายสําคัญของรัฐบาล ยังตองเดินหนาดวยความเขมขนตอไป ไมวาจะเปนเรื่องการ
เทิ ดทูน สถาบั นพระมหากษั ต ริ ย และการปกป อ งสถาบั น พระมหากษั ตริ ย ไม วา จะเป น การจั ด กิ จ กรรมต าง ๆ
ภาพถาย พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ การประดับในสถานที่ตาง ๆ ขอใหชวยดูใหเปนไปดวยความเรียบรอย และ
ที่สําคัญคือเรื่องขอความการจัดงานตาง ๆ อยากใหเจาของงานไดใหความสําคัญ ใหความสนใจในรายละเอียดความ
ถูกตองของการจัดทําปาย เรื่องการจัดโตะหมูสถาบันในกิจกรรมพิธีตาง ๆ กับการจัดกิจกรรมที่เราจัดกันเอง ตองมี
ความแตกตางกันในเรื่องของวัสดุ แตกตางเรื่องของสีที่ใช ขอใหมีความเอาใจใสในเรื่องนี้ เพราะบางครั้งการไปเปน
ประธานงานตาง ๆ เมื่อเดินทางไปถึงงานทุกอยางไดเซ็ตไวเรียบรอยแลว จึงขอใหดูความเหมาะสมดวย
: เรื่อ งยาเสพติด เปน เรื่อ งสํา คัญ ภาคบ ายจะมีก ารประชุ มเรื่ องนี้ เป น การเฉพาะ ฝากทุ ก
หน วยงานไดชวยดูแลบุ คลากรในสังกัดอยาใหเขาไปยุงเกี่ย วกับยาเสพติด หรือสนับ สนุน เกี่ยวของกับยาเสพติด
ชวงการคัดเลือกทหารที่ผานมามีการตรวจปสสาวะพบสีมวงเปนจํานวนมาก ซึ่งในสังคมบานเรา ยาเสพติดยังมีอยู
จํานวนมาก
: เรื่องความเดือดรอนของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะศูนยดาํ รงธรรม ขอความรวมมือสําหรับ
เรื่องที่ศูนยดํารงธรรมแจงไป ขอใหรบี แจงกลับดวยเพราะเปนตัวชี้วัด หลายเรื่องจะอยูในชั้นเจาหนาที่ แตหัวหนา
สวนราชการไมทราบ จึงขอใหเรียกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียนของหนวยงานมาประชุมเรงเคลียเรื่องที่คาง
ขอใหใหความสําคัญเรื่องศูนยดํารงธรรม
: เรื่องการปองกันปราบปรามการตัดไมทําลายปา โดยเฉพาะปาทับลาน มีชาวกัมพูชาเขามา
ตัดไมเปนจํานวนมาก จะมีการออกยุทธการรวมระหวางกองทัพภาคที่ ๑ และกองทัพภาคที่ ๒ ในการปราบปราม
การตัดไมพะยูงที่อุทยานแหงชาติทับลานในเร็ว ๆ นี้

๒๐

: เรื่องธรรมาภิ บ าล ความสุ จริตโปรงใสเรื่องการทํ างาน การจัดซื้ อจั ด จาง ขอความกรุณ า
ผูบริหารตองดูดวยตัวเอง ระเบียบคอนขางมาก หากสงสัยใหขอคําแนะนํา โดยเฉพาะ สตง. สํานักงานคลังจังหวัด
สอบถามไวกอน อยาตีความเอง และทาง สตง. ไดชวยเปนพี่เลี้ยงในหลาย ๆ เรื่อง ทานชวยตรวจสอบ ชวยดู และ
จะขอความกรุณ า สตง.ว า ช วยตามโครงการในจังหวั ดเรามาก ๆ โดยเฉพาะโครงการยุ ทธศาสตรจังหวัด และ
โครงการที่กําลังมีการดําเนินการคือ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรื่องของการยึดกฎหมาย ยึดระเบีย บจําเปนตอง
ยึดถือโดยเครงครัด มีการตรวจสอบ ถามีการรองเรียนขอใหหยุดการดําเนินการทันทีและตรวจสอบขอมูลทั้งหมด
เมื่อชัดเจนแลวคอยดําเนินการตอ อยาดําเนินการตอโดยอางเวลาตาง ๆ ขอใหดําเนินการดวยความโปรงใส
: จะมี ก ารประชุ ม คณะรัฐมนตรีสัญ จรในวัน ที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของกลุ มจังหวัด
นครชัยบุรินทร ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร แตใชสถานที่จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร
เปนสถานที่หลัก เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไดเดินทางมาหลายครั้งแลว ใน
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนวันแรกของการเดินทาง ทานนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัด
สุรินทร ทั้ง ๒ จังหวัด แตเนื่องจากเราเปนกลุมจังหวัดเดียวกัน จะมีรัฐมนตรีมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครราชสีมา
ในเบื้องตนทราบวา คณะของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จะถือโอกาสขอถนนดานหลังโรงเรียนสุรนารี
วิทยา ที่ จะขอตัด เปน ถนนริมลํ าตะคอง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย จะมาตรวจราชการที่จังหวัด
นครราชสีมา ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะมีการประชุมรวมกั นระหวางผูวา
ราชการจังหวัดในกลุมจังหวัด คณะรัฐมนตรี และ กรอ. ประกอบดวย ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สิ่งที่จังหวัดนครราชสีมาไดขอไปคือ ถนนสาย ๒๐๒ ๔ เลน จากอําเภอสีดาไปอําเภอ
บัวใหญ ๑,๖๐๐ ลานบาท เสนอเรื่องการแกไขปญหาน้ําแลงที่อําเภอพระทองคํา สูบน้ําจากหนองกก ไปที่เทศบาล
พระทองคํา ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร งบประมาณ ๗๐ ลานบาท ไดเสนอไปแลวแตทางชลประทานสวนกลางบอก
วาแบบไมทัน จึงขอฝากใหนายอําเภอพระทองคําตามเรื่องแบบใหดวย เราจะตองเสนอยืนยันภายในวันสองวัน
ถาแบบไมทันเขาจะตัดออกทันที เพราะเราจะสามารถแกปญหาเรื่องน้ําแลงที่อําเภอพระทองคําไดทันที ขอใหชวย
ตามใหดวย
: เรื่องใหจังหวัดนครราชสีมาเปน ICD เนื่องจากมีรถไฟรางคู วัตถุประสงคคือขนสงสินคา จะ
ใหจังหวัดนครราชสีมาเปนดานศุลกากร ขนสินคาดวยรถยนตจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวมาขนถาย
ที่จังหวัดนครราชสีมา ทําพิธีการศุลกากรแลวขึ้นรถไฟรางคู ไปถึงแกงคอยออกซายแก งคอยไปฉะเชิงเทราผาน
ฉะเชิงเทราลงทาเรือที่มาบตาพุด โดยไมตองมีพิธีการทางศุลกากรอีก คาใชจายจากโคราชไปถึงมาบตาพุดโดยราง
ค าใช จายจะถูกกวา จะลดป ญหาแออัด ของการจราจร ตอนนี้ ทุ กภาคสวนก็มีการตอบรับ จากตรงนี้ เราจะขอ
งบประมาณเพื่อออกแบบรายละเอียด คาดวาจะตั้งอยูที่บริเวณโคกกรวด ซึ่งจะใชสถานีรถไฟกุดจิกเปนสถานีขน
ถาย จะใชถนนมิตรภาพและใชวงแหวน เปนการขนสงทางลอมาเจอกับราง ตอนนี้เราไดขอเงินงบประมาณไป ๗๐
ลาน ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคราวนี้ และที่ขอเพิ่มคือขอเรงรัดสรางระบบขนสงมวลชนในตัวจังหวัดนครราชสีมา
ไดนําเสนอในที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ผานมา เนื่องจากเคยมีการศึกษาวาจังหวัดนครราชสีมาจําเปนตองมีระบบขนสง
ในตัวเมือง ๓ เสนทาง ซึ่งยังชะงักอยู เราจะขอใหคณะรัฐมนตรีชวยเรงรัดดําเนินการ ทางที่ประชุมสํานักนโยบาย
และแผนจราจร ของกระทรวงคมนาคม แจงวา ทางกระทรวงคมนาคมไดมีมติมอบใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
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ประเทศไทย (รฟม.) เป นผูรับผิ ดชอบในการวางระบบขนสงมวลชนในจังหวัดนครราชสี มา คือจะมีกฤษฎีกาให
รฟม. เขามารับ ผิด ชอบเรื่ องการขนส งระบบจราจรในจัง หวั ด นครราชสี ม า เขาจะส งกฤษฎี ก ามาขอให เราทํ า
ความเห็นไป ก็ขอเชิญชวนพี่นองสวนราชการ พี่นองประชาชนไดแสดงขอคิดเห็นกับ รฟม. จะมีกฤษฎีกามา และจะ
สงไปใหทุก ท าน จะประชาสั ม พั นธ ให พี่ นอ งประชาชนได รับ ทราบ ในป ๒๕๖๓ อยางช า ป ๒๕๖๕ เมื่ อ รถไฟ
ความเร็ ว สู ง จบ เมื่ อ รถไฟรางคู จ บ เมื่ อ มอเตอร เวย จ บ เราน า จะมี ร ะบบขนส งภายในของตั ว เทศบาลนคร
นครราชสีมา ซึ่ง รฟม. จะเปนผูมาดําเนินการรับผิดชอบ จะทําใหมีความชัดเจนขึ้น จึงเรียนใหทราบเพื่อเปนขอมูล
และเราจะขอพิพิธภัณ ฑ ชาง ที่อําเภอเฉลิม พระเกียติ เพื่อนําไปสูการเปนอุทยานธรณีโลกของจังหวัด นครราชสีมา
งบประมาณประมาณ ๘๐ ลานบาท
: เรื่องน้ําทวม เรื่องเหตุตาง ๆ ซึ่งเปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เมื่อเกิดเหตุไมวาจะ
เปนเหตุผิดปกติกับพี่นองประชาชน ภัยแลง น้ําทวม ขอใหรายงานโดยเรงดวน ทาง ปภ.จะเปนผูสรุปลงไลนทุกวัน
วาในรอบวัน ที่ผานมามี เหตุ ภั ยธรรมชาติที่ ไหนบ างก็ จ ะลงรายงานให ทราบ ผมและรองผู วา ราชการจั งหวัด ฯ
พยายามจะไปเยี่ยมประชาชนดวยตนเองใหมากที่สุด เรื่องภัยแลงทราบวาทุกพื้นที่ไมมีปญหาเรื่องภัยแลงที่จะตอง
แจกจายน้ําแลว เราขอใหตรวจสอบอีกครั้งภายในเที่ยงวันนี้วายังมี พื้นที่ไหนที่ยังมีน้ําไม เพี ยงพอที่จะใชถึงเดือน
มิถุนายน และเราจะแกปญหาใหพี่นองประชาชนไมใหมีการแจกจายน้ําอีกตอไป กรณีที่มีเหตุผิดปกติขอใหโทรศัพท
หาผมไดโดยตรง เชน เกิดภัยธรรมชาติ เกิดอุบัติเหตุจราจร ขอให ทานที่ ทราบโทรหาผมไดเลย อยากใหองคกร
เอกชน มูล นิธิตาง ๆ โทรแจงไดทันที พยายามจะเข าไปยั งพื้ นที่ เกิ ดเหตุ ให เร็ วที่ สุ ด เรื่องไฟไหม เรื่องชาวบาน
เดือดรอน เรื่องการนัดหยุดงาน เรื่องการหลอกลวงตาง ๆ ตอนนี้มีการหลอกลวงเรื่องเมจิกสกิน เหตุเกิดที่จังหวัด
นครราชสีมา และกลวยคาเวนดิช มันเทศญี่ปุน อินทผาลัม มีการหลอกใหพี่นองประชาชนซื้อพันธุแลวรับปากวาจะ
รับ ซื้อ กลับ เมื่อ ถึงเวลาก็มีป ญ หาไม มีก ารซื้อ กลั บ ไม มีก ารรั บ ผิ ดชอบ จึ งเกิ ดป ญ หารอ งเรี ย นขึ้น หน วยงานที่
เกี่ยวของไมวาจะเปนสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รับแจงเรื่อง
เหลานี้แลวตองรีบดําเนินการ แลวขอใหรีบโทรแจงผมดวย ทางตํารวจเมื่อรับคดีเหลานี้แลวขอใหโทรแจงดวย
: เรื่ อ งความสะอาด ขอเนน ย้ํ าเรื่ อ งความสะอาดของสถานที่ ความสะอาดของสถานที่
สาธารณะ สถานที่ทํางาน ขอใหชวยดูดวย ขอบคุณทางเทศบาลนครนครราชสีมา ชวงหลังจากสงกรานตแตละพื้นที่
ทั้ง เปอ นและมีข ยะมาก ทางเทศบาลนครนครราชสี มาได จัด สงเจ าหน าที่ ม าทํ าความสะอาดเป น ไปดวยความ
เรียบรอย ขอฝากใหดูพื้นที่อําเภอ พื้นที่โรงเรียน พื้นที่สาธารณะตาง ๆ เรื่องที่จอดรถของวินมอเตอรไซค แลวถา
หากใครพบพื้นที่ไหนไมสะอาดจะสามารถแจงไดที่ไหนบาง
ผูแทน เทศบาลนครนครราชสีมา : แจงสายดวน ๑๑๓๒
: เรื่องการไปเจรจาเนื่องจากสายการบินนิวเจน แอรเวยส เลิกบิน ตั้งแตวันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๑ เราไดไปติดตอสายการบินนกแอรมาแลว ๑ ครั้ง รองฯ มุรธาธีร จะไดสรุปใหฟง ไดมีการคุยกับบางกอกแอรเวย
และไดติดตอผูบ ริหารสายการบิ น นกแอร เบื้องตนจะใชเครื่องเล็ก ประมาณ ๘๐ ที่นั่ง แตอ าจจะมีขอตกลงใน
รายละเอียดวาจะตองประกันซีทใหเขา และอาจจะไมบินไปกรุงเทพฯ แตจะบินไปที่เชียงใหม นาสนใจคือจะมีการ
เปดบินที่จังหวัดเพชรบูรณภายในเดือนมิถุนายน แลวมีบริษัทเอกชนรับซื้อซีทเขาทั้งหมดทุกที่นั่ง บินแลวเอกชนไป
รับขายเอง ขายไดหรือไมไดเอกชนรับผิดชอบหมด เปนบริษัททองเที่ยวของเขาคอ อาจจะเปนตัวแบบใหกับจังหวัดเราได
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: เรื่องการพัฒนาลําตะคอง เนื่องจากลําตะคองในเขตเมือง ๙ กิโลเมตร แบงเปน ๓ ตอน
ใหรองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบในการไปสํารวจและดําเนินการพัฒนาใหลําตะคองดีขึ้นกวาเดิม
ใหสามารถที่จะเปนแหลงพักผอนหยอนใจได เสนอแผนแลว และตอนนี้ทราบวาแผนที่จะปฏิบัติทางเทศบาลนคร
นครราชสีมารับปฏิบัติ วันนี้จะขอใหมาดูวาเรามีผลการดําเนินการอยางไร
: เรื่อ งจิ ตอาสา มีความสําคัญมาก เราจะขอให มีการทํากิจกรรมทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน
ทางจังหวัดเองก็ไปรวมกับอําเภอกับพื้นที่ตาง ๆ อยากเชิญชวนหัวหนาสวนราชการแตงชุดจิตอาสาไปรวมกิจกรรม
วันที่ ๓๐ เมษายน จะจัดกิจกรรมที่หนองไผลอม เวลา ๐๘.๐๐ น. แลวจะเชิญสวนราชการในศาลากลางจังหวัด
ในที่ ว าการอํ า เภอ พั ฒ นาศาลากลางจั งหวั ด และอํ าเภอ ด ว ยชุ ด จิ ต อาสา ต องมี กิ จ กรรมของจิ ต อาสาตลอด
ทุกภาคสวนตองออกมาทํากิจกรรมรวมกัน
: วันนี้ไดรับความกรุณาจาก ดร.นิเชษฐ สุนทรพิทักษ ไดมอบหนังสือธรรมของพระราชา และ
หนังสือ ทําอยางไรจะพูดไดเต็มปากวา “เรารักในหลวง” เขียนโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยฺตฺโต) เพื่อ
แจกใหหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ จึงขอขอบคุณ ดร.นิเชษฐ สุนทรพิทักษ ไว ณ โอกาสนี้ และ ดร.นิเชษฐฯ
พยายามจะปรับปรุงอาคารเกาบริเวณตึกแถวบริเวณหนายาโมเปนโรงแรมที่พัก ทานบนวาสมัย กอนอาคารหรือ
ชองทางเดินตาง ๆ ไมเหมือนปจจุบัน วันนี้มีกฎหมาย พรบ.โรงแรม พรบ.อาคาร ทําใหอนุญาตไมได ทางเดินหนีไฟ
ตาง ๆ ปรับไมได ฝากทางเทศบาลนครนครราชสีมา และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไปชวยดูตรงนี้
เพราะทานมีความตั้งใจจะทํ าเป นโรงแรมคลาสสิคไมเปลี่ยนโครงสรางเดิม ขอใหไปชวยดูการกอสรางอาคารของ
เทศบาลนคร และการใชเปนโรงแรมของโยธาฯ วาดําเนินการไดอยางไร
: การทํ างานขอฝากเรงรัด การทํางานทุ ก เรื่ อ ง และพยายามให มี ข อมู ล อั พ เดทตลอดเวลา
โดยเฉพาะเรื่องรอ งเรีย นต าง ๆ เรื่ องถวายฎีก าจะมีการตามจากหน วยเหนื อ ถ าถู กตามแลวเราบอกวาผลเมื่ อ
๓ เดือนที่แลวเราจะถูกตําหนิ ฝากวาเรื่องไหนที่เปนเรื่องเดิม ๆ ตองรีบกลับไปดู ลองถามเจาหนาที่ในสังกัดวามี
เรื่องถวายฎีกาหรือไม มีเรื่องตามพระราชดําริ เรื่องราษฎร หรือไม เรื่องไปที่สํานักงานองคมนตรีมีมาหาเราหรือไม
ต องดูแ ละตาม อยาใหชา และมีห ลายเรื่องมีการนอมเกลาฯ ถวายที่ดิน ปรากฏตอนนี้มีการตรวจสอบเรื่องราว
ตาง ๆ ยอนกลับมาถามวา ที่ดินที่มีการถวายแลวทําอะไรบาง หลายแหงไมไดมีการดําเนินการ ขอทานกลับไปดูวา
พื้นที่ที่ไดรับพระราชทานกลับมา มีการทําประโยชนตามวัตถุประสงคในการถวายหรือไม ถาไมมีตองรีบดําเนินการ
อยาใหชา
: เนื่องจากงานนโยบายตาง ๆ คอนขางจะมาก สวนกลางจะเรียกสวนราชการในสังกัดเขาไป
รับนโยบายโดยตรง วันนี้ทางเกษตรไปรับนโยบายเรื่องไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับอําเภอก็เรียกหัวหนาสวนราชการ
ระดับ อํ าเภอมารั บนโยบาย แตค นที่อ ยูตรงกลาง คื อผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวั ด หั ว หนาสวน
ราชการ นายอําเภอหรือสวนราชการขางเคียงนายอําเภอก็จะไมทราบเรื่อง เชน พัฒนาการอําเภอสรุปเรื่องแจง
นายอําเภอแจงสวนราชการที่เกี่ยวของก็เขาใจกัน แตถาไมสรุปถึงเวลาถูกจังหวัดตามก็จะไมทราบเรื่อง เชนเดียวกัน
ระดับจังหวัด บางครั้งมีการเชิญหัวหนาสวนราชการไปรับนโยบาย จึงขอใหทานสรุปเรื่องมาใหดวย สรุปสั้น ๆ ใหได
ใจความ ที่สําคัญทานสามารถโทรศัพทมาไดเลยวาวันนี้มีการพูดเรื่องอะไร ซึ่งทางอําเภอก็มีปญหาวาหลายเรื่องเรา
ถามอําเภอไปแลวไมทราบเรื่อง เรื่องสุนัขบา เรื่องสาธารณสุข เจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอไมไดนําเรียนขอมูลให
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นายอําเภอทราบ คอนขางเป นปญหาในการบริหาร เรื่องตาง ๆ อําเภอไมทราบโดยเฉพาะจากสาธารณสุขอําเภอ
ขอใหชวยนําเรียนดวยเราจะไดชวยกันทํางาน ชวยกันแกปญหา การรายงานบางครั้งมีการรายงานทาง e-report
แตเวลาผูใหญตําหนิมาเขาจะตําหนิมาที่ผูวาฯ บางครั้งไมมีโอกาสทราบวา การประชุมไทยนิยม ยั่งยืน เราประชุมได
กี่ห มู บานแล ว เราไมทราบเลย เพราะใช ระบบ e-report ถาเปน e-report ใหหัว หน าสวนราชการปริ๊นออกมา
แลวใหผูบริหาร ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นายอํ าเภอ ทราบไวในมื อดวย การรายงานตาง ๆ
แตละหนวยงานก็รายงานขึ้นไปดวยวิธี e-report ถาไมปริ๊นออกมาก็จะไมทราบขอมูล
: และเรื่องที่นายินดี เรื่องผลการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓๔ นานเกมส จังหวัดเรา
ไดเหรียญทองจํานวนมาก
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบาย/ขอสั่งการ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) :
เรื่องที่ ๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรง
เปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนบานบุเจาคุณ
(หลวงพ อ กั ณ หา สุ ข กาโมอุ ป ถั ม ภ ) ตํ าบลวั งหมี อํ า เภอวั ง น้ํ าเขี ย ว จั งหวั ด นครราชสี ม า ในวั น อั ง คารที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดประชุมรวมกันปฏิบัติภารกิจแลว
เรื่องที่ ๒ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ที่ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลนครราชสีมา ที่จะเปดทําการอีก
สองเดือนขางหนา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. จะมีการไปดูพื้นที่ หนวยงานที่จองพื้นที่ไวแลวก็
ขอใหไปรวมดูพื้นที่ เชน งานทะเบียนอําเภอเมืองนครราชสีมา สํานักงานจัดหางานจังหวัด ตํารวจ ประปา โดย ทาง
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลนครราชสีมาไดใหการสนับสนุนพื้นที่ น้ํา ไฟฟา อินเทอรเน็ต โทรศัพท
ประธาน : เวลาทําการเปนเวลาใด
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา : เปด-ปด ตามเวลาหางสรรพสินคา
เรื่องที่ ๓ สายการบินบางกอกแอรเวย ไดมีการไปเจรจาไว จะเปนเครื่อง ATR ๘๐ – ๑๐๐
ที่ นั่ ง เส น ทางที่ จ ะเดิ น ทางในระยะต น นี้ คื อ โคราช-ดอนเมื อ ง แต ถาระยะทางยาวกว านั้ น โคราชยั ง ไม มีศู น ย
เติ ม น้ํ ามั น จึ ง บิ น สายสั้ น ก อ น วางแปลนบิ น ไว เรี ย บร อ ยแล ว จึ งบิ น ได ต น ป ห น า สํ าหรั บ สายการบิ น นกแอร
จะไปเจรจาเย็น วั นนี้ เป นเครื่ อง ATR ๘๐ ที่ นั่ง จะดูเสนทาง โคราช-เชียงใหม แตเรียนว าจังหวัดนครราชสีมา
เราต องมีเสนทางการบิน เราตองมีศักยภาพตรงนี้ สนามบินเฉลิมพระเกียรติเปนสนามบินที่มีความพรอม ระบบ
บริการของสนามบิน ระบบบริการของหางก็มีความพรอม ทุกอยางไมมีประวัติการตกเครื่องบินของสายการบินที่
ผานมา จึงไววางใจการใหบริการได
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) : เรื่องที่ ๑ ขอเนนย้ําหัวหนาสวนราชการ
สวนภูมิภาค เรื่อง e-report ปจจุบันไมมีการโทรศัพทตอรอง เมื่อสวนกลางกําหนดมาวากําหนดใหลงนามภายใน
๓๑ มีนาคม เขาก็จะตั้งเปน ระบบออนไลน เพราะฉะนั้นการสงขอมูลเมื่อถึงเวลาจะถูกตัดเลย ถาไมกอหนี้ผูกพัน

๒๔

ตามกําหนดเวลาเงินก็จะถูกดึงกลับ ตอนนี้หัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาคก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง
ในสวนของหัวหนาสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด รอบที่ ๑ เปนผลการทํางานตั้งแต ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๑ หัวหนาสวนราชการจะตองประเมิ นผลการปฏิบัติงานตนเอง และเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
ที่ผานมาได เชิญ ประชุมเจาหนาที่ของหนวยงาน ไดติวรายละเอียดไปแลว ที่จะเนนย้ําคือการตอบแบบสอบถาม
เดทไลนสงภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดสอบถามที่เจาหนาที่ในสังกัด สิ่งที่ตองใสในแตละชองไดลง
รายละเอียดใหหมดแลว สวนราชการจะมีวิสัยทัศนเฉพาะ วาเนื้องานของทานจะมุงไปสูอะไร ใหติ๊กวามีหรือไม มี
มีเพี ย ง ๔ หั วขอ ใหญ ถ ามี ตองมี เอกสารประกอบดวย เช น ภาวะผูนํ ามี การรับ ฟงความคิ ดเห็ น หรือไม ในการ
ดํ าเนิ น งานโดยมีศีลธรรมหรือ ไม และให สงให ทัน เวลาและขอให ขอ มูล ครบ เพราะถาไมทัน เวลาขอมูลไมครบ
ทาง กพร. จะตัดไมใหคะแนน
ประธาน : เรียนหัวหนาสวนราชการ ในหองไลนเราพยายามจะสงวิสัยทัศนไปใหทานไดอาน เมื่อวันที่มาประเมิน
เรื่อง PMQA เขาจะเรียกหัวหนาสวนราชการมาสุมถามเรื่องวิสัยทัศนจังหวัด เรื่องเปาหมายจังหวัดมีการถายทอด
กันหรือไม ทานจะมีสวนทําคะแนนใหจังหวัดหากถูกสุมถาม
เรื่องที่ ๒ ปปท. จะประเมินเรื่องความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เรื่อง
การปราบปรามการทุจริต เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทาง ปปท. มอบใหทางอาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจ
เปนผูมาประเมิน เมื่อวานนี้ไดเชิญเจาหนาที่ของหนวยงานมาประชุมแลว จะมี ๑๒ ขอ ที่ใหทานกรอก สงภายใน
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได ซักซ อมวาวัน ที่ ๒ พฤษภาคม ขอใหสงมาเลย เพราะเป น ข อมูลที่มีในหนวยงาน
อยูแลวเพียงแตกรับไปกรอกขอมูล แลววันที่ ๒ พฤษภาคม ชวงบายจะใหสํานักงานจังหวัดเช็คดูวาเหลือหนวยไหน
ที่ยังไมไดสง จึงขอใหสงใหทันเวลา ตัวรายงานสงเปน e-report แตไดใหเจาหนาที่ในหนวยงานทําบันทึกนําเรียน
หัวหนาสวนราชการดวย
เรื่ อ งที่ ๓ เรื่ อ งงบประมาณ ป ญ หาป ง บประมาณ ๒๕๖๑ ผลจากการดํ า เนิ น ระบบ
งบประมาณแบบที่ใหทางจังหวัดมาดู ปญหาในพื้นที่แลวเสนอของบประมาณเอง ปญหาที่ เกิดขึ้นสังเกตวามีการ
เปลี่ย นแปลงสถานที่ เปลี่ ยนแปลงกิ จกรรมต าง ๆ ซึ่ งเป นเรื่องที่มีผลกระทบตอแผน และตอ งส งไปขออนุมัติที่
คณะกรรมการภาค หรื อ บางเรื่ อ งต อ งขอทํา ความตกลงกั บ สํา นั ก งบประมาณหรื อ เข าคณะรั ฐมนตรี คราวนี้
สวนกลางกําหนดมาวา ตอไปนี้ในการจะขอโครงการหรือจัดทําแผนใหยึดแนวทางหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค หรือ ก.บ.ภ. กําหนด ๒) ใหดูมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีน าคม ๒๕๖๐ ที่
เนนย้ําใหพิจารณาตรวจสอบความพรอมในการดําเนินงานตามแปลนโครงการ ครั้งนี้มีหนังสือแจงมาชัดเจนวาให
ถือเปน หลักปฏิบัติอยางเครงครัดในการริเริ่มแผนงานโครงการ ใหพิจารณาความจําเปนเหมาะสม คุมคา รวมทั้ง
ตรวจสอบความพรอมการดําเนินการตามแผนโครงการนั้นอยางละเอียดรอบคอบถูกตองกอน หากสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐไมดําเนินการแลวตองนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
กรอบระยะเวลาโดยไมมี เหตุอัน สมควรจะถื อเป นความบกพรองของสวนราชการและหน วยงาน เพราะฉะนั้น
ต อ ไปนี้ เราจะเสนอไปแล วมาขอเปลี่ ยนแปลงเราจะต องชี้แ จงวาตอนที่ เสนอเหตุ ใดบอกวาพรอ ม พอถึ งเวลา
งบประมาณมาแลวไมพรอม จึงเปนปญหาตองสงเขาไปแกไขเปลี่ยนแปลง รอบระยะเวลาไมทันทําใหเงินตก จึงมี
การเนนย้ําเรื่องความพรอมใหชัดเจนกอน จะขอแกไขที่หลังเขาจะไมยอมแลวและถือเปนความบกพรองดวย

๒๕

เรื่องที่ ๔ กรณีงบประมาณจังหวัดป ๒๕๖๑ ตอนนี้อยูในชวงเรงรัดกอหนี้ผูกพันแลวหรือยัง
หรือ อยู ขั้ น ตอนไหน รวมทั้ งงบประมาณภาค ประเด็ น สวนใหญ เริ่ม หาตั วผู รับ จ างไดแ ล ว จะลงนามตน เดือ น
พฤษภาคม แตที่เปนปญหาคือหน วยงานทานเมื่อไดลงนามในสัญญาแลว ขอใหสงเอกสารให สํานักงานจังหวัด
เพื่อที่จะไปทํา PO เพราะ PO นี้ ถึงจะลงนามไปแลวแตระบบไมขึ้น ปรากฏวาเจาหนาที่หนวยงานไมสงเอกสารให
สํานักงานจังหวัดทํา PO จึงตองสงเอกสารใหสํานักงานจังหวัดดวย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
- สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาไดจัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๙
มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๘ หนา นําลงเว็บไซตจังหวัดนครราชสีมา www.nakhonratchasima.go.th ปรากฎไมมีการ
แจงขอแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผา นมา
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ดานการบริหารจัดการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกําหนดการเสด็ จ
พระราชดําเนินมาทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียน
บานบุเจาคุณ (หลวงพอกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ) ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในอังคารที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๑
-เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น โดยเฮลิ ค อปเตอร พ ระที่ นั่ ง ถึ ง สนาม ฮ.ชั่ ว คราว
องคการบริหารสวนตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครราชสีมา แมทัพภาคที่ ๒
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ เฝาฯ รับเสด็จ นายกเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย
-เวลา ๑๓.๔๐ น. ประทั บ รถยนต พ ระที่ นั่ ง ถึ ง โรงเรี ย นบ า นบุ เจ า คุ ณ (หลวงพ อ กั ณ หา
สุ ข กาโมอุ ป ถั ม ภ ) รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า รัฐ มนตรีว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ และ
ผู อํานวยการโรงเรีย นบานบุเจาคุณ เฝาฯ รับ เสด็จ ภริยารองผูวาราชการจังหวั ดนครราชสีมา และผูแ ทนโรงเรีย น
ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย
เสด็จฯ ทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
-เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง ไปยั ง วั ด ป าทรัพ ย ท วี ธรรมาราม อํ า เภอ
วังน้ําเขียว ทรงประเคนผาไตรแดหลวงพอกัณหา สุขกาโม เจาอาวาสวัดปาทรัพยทวีธรรมาราม
ทรงปลูกตนจําปสิรินธร จํานวน ๒ ตน

๒๖
-เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จฯ ประทับ รถยนตพระที่นั่งไปยั งสนาม ฮ.ชั่วคราว องคการบริ หาร
สวนตําบลวังหมี

ที่ประชุม : รับทราบ

ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่งไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
- เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จฯ กลับวังสระปทุม

๔.๑.๑ - ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ข อ มู ล ข าวสารของราชการ ได รับ แจ งว ามี ห น วยงานของรัฐ บางหน ว ยงานได เผยแพร ห นั งสื อลั บ ทางเว็บ ไซต
ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน ซึ่งไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ จึงขอกําชับหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ไดตรวจสอบกรณี
หนังสือของหนวยงานที่มีการกําหนดใหมีชั้นความลับในการเขาถึง การเผยแพร ตลอดจนการเก็บรักษา ควรพึงใช
ความระมัดระวังในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวกําหนดไวโดยเครงครัด และงดเวนการนําหนังสือ
ลับเผยแพรในศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพและเว็บไซตของหนวยงานดวย ทั้งนี้สํานักงานจังหวัดไดมีหนังสือแจง
สวนราชการ อําเภอ ทราบและถือปฏิบัติแลว ตามหนังสือ ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว ๒๖๕๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
ที่ประชุม : รับทราบ
- การบริหารงานงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
หัวหนาสํานักงานจังหวัด นครราชสีมา : ดวยกระทรวงมหาดไทยในฐานะเจาภาพแผนงานบูรณาการการสงเสริม
การพั ฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยื นให กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ แจงวาการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมี
หลายสวนราชการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการ
เบิ กจ ายงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ไมเป นไปตามมาตรการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการใช จายงบประมาณ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อ ใหจัง หวัดและกลุ มจังหวัด สามารถบริห ารแผนงาน/โครงการ และ
เบิกจายงบประมาณรายจายไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะตอไป จังหวัดนครราชสีมาจึงขอใหสวนราชการและอําเภอ
ดําเนินการดังนี้
๑) ในขั้นการจัดทําแผนใหยึดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนตาง ๆ
ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด
๒. ใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในการพิจารณา
และตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของสวนราชการ ถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัด
วาในขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเจาของแผนงาน/โครงการ พิจารณาความ
จําเป น เหมาะสม คุมคา ตลอดจนตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อยาง
ละเอี ยด รอบคอบ ให ถู กต องครบถ ว นในทุ ก มิ ติก อ น เช น ความพรอ มทางกายภาพของที่ ตั้ งโครงการ สภาพ
ภูมิศาสตร กรรมสิทธิ์ครอบครอง โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และรูปแบบรายการที่เหมาะสม เปนตน

๒๗

หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐใดมิไดดําเนินการเชนวานั้น และตองนํา
เรื่องมาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาทบทวน แกไข เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ระยะเวลาในภายหลังโดย
ไม มี เหตุ ผลอั นควร จะถือวาเป นความบกพรองของสวนราชการ/หนว ยงานของรั ฐเจ าของโครงการ จึงขอให
หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอทุกแหงถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ที่ประชุม : รับทราบ

- การเพิ่มสถานีจอดรถไฟความเร็วสูงที่อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
หัว หนาสํานักงานจังหวั ด นครราชสี มา : ตามที่จังหวัด นครราชสีม า ไดข อรับการสนับสนุน เรื่อง การเพิ่มสถานี
จอดรถไฟความเร็วสูงที่อําเภอบัวใหญ ในโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ ๒ นครราชสีมา-ขอนแกน-อุดรธานีหนองคาย ตามมติที่ประชุม กรอ.กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ นั้น บัดนี้ กระทรวงคมนาคม ไดแจง
ผลการพิจารณาวา การดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ ๒ นครราชสีมา–หนองคาย
มี แ ผนการก อ สรา งสถานี รถไฟความเร็ วสู งที่ อํ า เภอบัว ใหญ ด ว ย โดยเส น ทางจะเริ่ ม ต น จาก อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผานพื้นที่ ๔ จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และหนองคาย) โดยแนวเสนทางจะขนาน
ไปกับทางรถไฟปจจุบัน มีสถานีทั้งหมด ๕ สถานี ประกอบดวย สถานีบัวใหญ สถานี บานไผ สถานี ขอนแกน สถานี
อุดรธานี และสถานีหนองคาย ซึ่งทั้ง ๕ สถานี จะเปนการใชพื้นที่ของสถานีรถไฟเดิม ขณะนี้สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสง และการจราจร (สนข.) ไดล งพื้น ที่เพื่ อรับ ฟ งความคิดเห็ น ของประชาชนและศึ กษาความเหมาะสม
พรอมทั้งออกแบบรายละเอียดโครงการฯ เสร็จแลว
ประธาน : เปนขอเรียกรองของชาวอําเภอบัวใหญที่อยากใหมีรถไฟความเร็วสูงจอดที่อําเภอบัวใหญ เราไดประสานกับ
ทางการรถไฟแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และจั งหวัด ชัย ภู มิ โดยสถานี จ อดรถไฟความเร็ว สู งที่ อํ า เภอ
บั วใหญ น อกจากเพื่ อ ชาวอําเภอบั ว ใหญ แ ล ว ยั งเพื่ อ ชาวจังหวัด ชัย ภู มิ อี ก ๑.๑ ล านคน ซึ่ ง กระทรวงคมนาคมได
ตอบรับแลว และในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวนี้จะขอโอกาสขยายถนน ๔ เลนจากอํ าเภอบัวใหญ ไปถึงจังหวั ด
ชัยภูมิ ใหแลวเสร็จพรอมกันในป ๒๕๖๕–๒๕๖๖ เพราะรถไฟความเร็วสูงเฟส ๒ กําลังออกแบบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลั งจั งหวั ดนครราชสี มา : สรุ ป ผลการติ ด ตามและเรงรัด การใช จ ายเงิ น งบประมาณประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
งบประมาณได รั บ จั ด สรร ๒๑,๓๓๖.๔๒๖ ล า นบาท เบิ ก จ า ย ๑๒,๕๔๙.๒๘๒
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๘.๘๒ ต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๐.๘๐
- รายจายลงทุน ๑๑,๐๕๒.๕๑๐ ลานบาท เบิกจาย ๕,๖๗๐.๖๙๖ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๕๑.๓๑ สูงกวาเปาหมายรอยละ ๐.๘๗
การเบิกจายอยูอันดับที่ ๑๐ ของประเทศ
ผลการเบิกจายงบประมาณกลุมจังหวัด

๒๘

งบประมาณภาพรวม ๓๘๙.๕๐๓ ลานบาท เบิกจาย ๓๘.๖๕๘ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๙.๙๒ สูงกวาเปาหมายรอยละ ๕๙.๖๒
ผลการเบิกจายงบประมาณจังหวัด
งบประมาณภาพรวม ๔๔๕.๘๑๑ ลานบาท เบิกจาย ๓๗.๗๑๕ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๘.๔๖ ต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๕๑.๑๖ การเบิกจายอยูอันดับที่ ๖๙ ของประเทศ
ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนภาค
งบประมาณ ๕๒.๓๐๖ ลานบาท เบิกจาย ๔.๔๗๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘.๕๕
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๕๑.๐๗
ผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
งบประมาณ ๗๘๓.๙๔๙ ลานบาท เบิกจาย ๗๐.๔๘๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘.๙๙
ต่ํากวาเปาหมาย ๕๐.๖๓
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
ตั้ ง แต ป ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ เงิ น กั น ไว เบิ ก เหลื่ อ มป รวม ๕,๕๘๑ ล า นบาท เบิ ก จ า ย
๒,๖๒๓.๘๑๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๗.๐๑ ยังคงเหลือตองเรงรัดเบิกจายอีก ๒,๙๕๘.๐๖๓ ลานบาท
ในสวนของหนวยเบิกจายทั้งหมด ๑๙๓ หนวยงาน จํานวนหนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรร
งบลงทุน ๑๓๐ หนวยงาน จํานวน ๕,๔๐๑ โครงการ กอหนี้แลว ๔,๒๐๘ โครงการ ยังไมกอหนี้ ๒๓๙ โครงการ จํานวน
๒,๔๑๗.๖๐๕ ลานบาท ประมาณรอยละ ๒๑.๘๗ ของวงเงินงบลงทุนทั้งหมด
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบใหมีการขยายระยะเวลาการ
ก อ หนี้ ผู ก พั น รายจ า ยลงทุ น รายการป เดี ย วให แ ล ว เสร็ จ ภายในเดื อ นพฤษภาคม ๒๕๖๑ ส ว นราชการใดที่ ยั ง
ไมกอหนี้ผูกพัน ขอใหเรงรัดดําเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
สวนรายจายลงทุนที่เปนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ตองเรงรัดดําเนินการ
โดยเร็วที่สุดในโอกาสแรกที่สามารถดําเนินการได ในสวนของการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ขอฝากหัวหนาสวน
ราชการเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบจังหวัด งบกลุมจังหวัด หากมีโครงการที่ได กอหนี้ผูกพั น และลงนามในสัญ ญาแลว
จะตองใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบ GFMIS หรือบันทึก PO เพื่อเปนการจองเงิน ถาไมมีการจองเงินในระบบจะไม
สามารถเบิกจายไดและทําใหผลการบริหารงบประมาณตกหลน
เงินเหลือจาย โครงการใดก็ตามถามีการดําเนิน การสําเร็จวัตถุป ระสงคแล ว หากมีเงิน
เหลือจาย มี ๒ กรณีที่ตองพิจารณาดําเนินการ คือ
๑) ถาไมใชตอตองสงคืนหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหงบประมาณตัดยอดออกไป
๒) ถ า จะขอใช งบประมาณต อ งเรงรัด จั ดทํ า โครงการและใช งบประมาณให เสร็ จ สิ้ น
ภายในปงบประมาณ
เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ระยะที่ ๒)
ในสวนของผู มี บั ต รสวั สดิ การแห งรัฐ จังหวัด นครราชสี ม ามี ก ลุ มเป า หมายประมาณ
๔๙๑,๗๕๙ ราย ในจํานวนนี้เปนการกําหนดใหมีการแสดงความประสงคในชวงเดือนกุมภาพันธ ปรากฏมีผูแสดงความ

๒๙
ประสงคป ระมาณ ๓๕๐,๗๐๘ ราย และแจงไมแสดงความประสงคไวป ระมาณ ๑๔๑,๐๕๑ ราย มี กลุม เปาหมายที่
จะต องดําเนินการสัม ภาษณหรือประเมินความเห็นทั้งหมดประมาณ ๔๑๕,๕๒๔ ราย ประกอบดวยผูที่แ สดงความ
ประสงคไว ๓๕๐,๗๐๘ ราย และกลุมบุคคลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐภาคบั งคับ คือผูที่มีรายไดไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
และอายุไมเกิน ๖๐ ป ถึงแมไมมาแสดงความประสงคเขารวมมาตรการเราก็ตองไปสัมภาษณ ทําใหมีกลุมเปาหมายที่
เราตองสัมภาษณทั้งหมดประมาณ ๔๑๕,๕๒๔ ราย คิดเปน ๘๔.๕๐% ของจํานวนผูมีบัตรฯ ทั้งหมด
ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ จากกลุม เปาหมายที่ตองดําเนิน การ ๔๑๕,๕๒๔
ราย ปรากฏมีการแจงความประสงคเขารวมการพัฒ นาประมาณ ๑๔๕,๐๐๖ ราย ประมาณ ๒๙.๔๙% ของทั้ งหมด
และแจงวาไมตองการเขารวมการพัฒนาประมาณ ๘๒,๐๐๐ กวาราย ประมาณ ๑๖.๘๑% และอยูระหวางการประเมิน
อีกประมาณ ๑๘๗,๘๗๙ ราย ประมาณ ๓๘% ของทั้งหมด
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบใหขยายเวลาการลงพื้นที่
สัมภาษณ และการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (AO) จากภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๑ เปนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขอฝากทีมงานวาเราสามารถให AO ลงไปดําเนินการสัมภาษณสําหรับ
คนที่คางอยู ประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ กวาราย ในทางปฏิบัติมีการสัมภาษณบางสวนแลวแตยังไมบันทึกขอมูล สําหรับคน
ที่ไดมีการจายเงินเขาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เนื่องจากมาแสดงความประสงคเขารวมการพัฒนาไวแลว ถาไมมารับการ
สัมภาษณหรือมารับการสัมภาษณแตไมเขารวมการพัฒ นา อาจจะตองถูกหยุดจายเงินเพิ่ มเติม ตั้งแตเดือนมิถุนายน
๒๕๖๑ เปนตนไป จึงขอนําเรียนเพื่อประชาสัมพันธไปยังผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แสดงความประสงคไวและยังไมได
เขารวมการสัมภาษณ ขณะนี้สามารถเขาไปรับการสัมภาษณในพื้นที่ไดเลย
ประธาน : ในจํานวนคนที่มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รอบแรกที่เลือกทําการเกษตร มีการสงไปใหทางเกษตรและสหกรณ
จั ง หวั ด ให เกษตรอํา เภอ เกษตรตํ า บลเปน ผู ไปถามว า เขาจะทํ า อะไรตามเมนู ตา ง ๆ ในรอบแรกที่ ทํ า การเกษตร
มีการดําเนินการกี่ราย
ผูแทน เกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา : รอบแรกทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะขอขอมูลในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๑ เปนรายชื่อผูมีรายไดนอย ๑) การพัฒนาทักษะอาชีพ ๒) การสรางงานสรางรายได เปาหมายทั้งหมด
๗,๐๒๐ ราย
ประชุม : รับทราบ

๔.๑.๓ สถานการณนํา้ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผูแทน ผูอาํ นวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณน้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันมีน้ํา
ประมาณ ๖๔๐ ลาน ลบ.ม. คิดเปน ๕๓% ใชการไดประมาณ ๕๗๘ ลาน ลบ.ม. คิดเปน ๕๐% ของน้ําทั้งหมด
ความจุ ๑,๒๑๗ ลาน ลบ.ม.
แบงระดับน้ําออกเปน ๕ โซน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๑) ระดับน้ําต่ํากวา ๓๐%
๒) ระดับน้ําอยูระหวาง ๓๑% – ๕๐%
๓) ระดับน้ําอยูระหวาง ๕๑% – ๘๐%
๔) ระดับน้ําอยูระหวาง ๘๑% –๑๐๐% และ

๓๐

๕) ระดับน้ํามากกวา ๑๐๐%
อางเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาณน้ําต่ํากวา ๓๐% มีจํานวน ๓ อางฯ คือ
๑) อางฯ หวยน้ําเค็ม อําเภอบัวใหญ มีประมาณ ๑๖% ไดมีการสงน้ําเพื่อชวยเหลือประปา
อําเภอบัวใหญ และขณะนี้ไดหยุดสงน้ําแลวและคาดวาอําเภอบัวใหญสามารถมีน้ําประปาพอใชไดตลอดฤดูแลงนี้
๒) อางเก็บ น้ําห วยตะคร อ ความจุ ๑๔% เนื่องจากมีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ความจุอางฯ ปจจุบันมีน้ํา ๑.๘ ลาน ลบ.ม. ไดประสานกับการประปาพิมายสาขาอําเภอคง ซึ่งนาจะเพียงพอในฤดูแลงนี้
๓) อางหวยปราสาทใหญ ใชสําหรับการเกษตร ขณะนี้สนั บสนุนน้ํานาป และคงไมมี
ปญหาตลอดฤดูแลงนี้
อา งเก็ บ น้ํ า ขนาดกลางที่มี ค วามจุอ ยู ร ะหว าง ๘๐% - ๑๐๐% จํ านวน ๓ อา งฯ
ไดแก อางฯ บานสันกําแพง อําเภอวังน้ําเขียว อางฯ หวยยางพะไล อางฯ หวยทับครัว อําเภอครบุรี ทั้ง ๓ อางฯ
เริ่มมีการบริหารจัดการน้ําโดยการพรองน้ําในอางฯ เพื่อรองรับน้ําใหมที่จะเขามา เพื่อไมใหพื้นที่บริเวณรอบขางเกิด
ปญหาอุทกภัย
เปรี ย บเที ย บระหว า งน้ํ า ป จ จุ บั น และป ที่ ผ า นมา น้ํ า ในป ป จ จุ บั น มี ม ากกว า
ปที่ผานมาประมาณ ๕๒.๖๓% ที่ความจุรวม ๖๔๐ ลาน ลบ.ม. สามารถจุน้ําไดเพิ่มอีก ๕๗๗ ลาน ลบ.ม.
-อ างฯ ขนาดใหญ ในเขตจั งหวัดนครราชสี ม า เกณฑ เฉลี่ ย ประมาณ ๕๕% ถือ เป น
ปริมาณน้ําที่อยูในเกณฑปานกลาง
-ปริมาณน้ําของอางฯ ขนาดกลาง เฉลี่ย ๕๘% ซึ่งปปจจุบันมากกวาปที่ผานมาในเรื่องของฝน
-น้ําท าไหลลงอางฯ ขอมูล ณ วัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ มีน้ําท าไหลลงอางเก็บ น้ํ า
ประมาณ ๘ แสน ลบ.ม. และน้ําทาสะสมรายปประมาณ ๙๖ ลาน ลบ.ม.
-สถานี วั ดน้ํ าในลํ าน้ํ า ทั้ งสาขาและลํ าน้ํ ามู ล ปริ มาณน้ํ าค อนข างนิ่ ง มี ปริ มาณน้ํ าเก็ บกั ก
คอนขางมาก
-มีเครื่องสูบน้ําที่สามารถใหการสนับสนุนไดจํานวน ๒๑ เครื่อง รถบรรทุกน้ํา ๘ คัน
-โครงการผั น น้ํ า จากอ า งหนองกกถึ ง พระทองคํ า วั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครราชสีมาไดลงพื้นที่พบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตําบลพังเทียม และเทศบาลตําบลพระทองคํา เพื่อเคลียปญหาพื้นที่เพื่อหาแนวทอ ปจจุบันไดแนวทอที่จะไปลง
ที่สระเทศบาลและสระของประปาแลว ณ วันนี้ ทั้งสองแหงกําลังเคลียปญหาที่ดิน ซึ่งไดประสานนายอําเภอที่จะเรง
ดํ าเนิน การเกี่ย วกับ ป ญ หาที่ ดิน ตรงนี้ ซึ่งคาดวาไม นาจะมีป ญ หา เมื่ อ เคลี ย ป ญ หาที่ ดิน แลว คาดวา จะลงพื้ น ที่
สํารวจได โดยแบบจะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
-การพิ จ ารณาโครงการที่ ได ไปดูในพื้ นที่ สามารถสนับ สนุน น้ํ าได ป ระมาณเดือ นละ
๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. สถิติประปาที่ใชไปประมาณเดือนละ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอหากโครงการแลวเสร็จ และ
สามารถสนับสนุนภาคเกษตรไดดวย
ประธาน : อาจไมทันประชุมคณะรัฐมนตรีคราวนี้ หากแบบไมทันเขาจะตัดทันที อาจตองเปนงบป ๖๓

๓๑

ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถานีอุตุนยิ มวิทยานครราชสีมา : สภาวะอากาศในชว งเดือ นเมษายน ๒๕๖๑ ในช วงต น เดือ น
บริเวณความกดอากาศสูงกําลั งอ อนจากประเทศจีน ยั งคงปกคลุ มประเทศไทยตอนบนเปน ระยะ ทํ าใหบ ริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศรอนเกือบทั่วไปในตอนกลางวัน แตในชวงเชายังคงมีอากาศเย็นและมีอากาศ
หนาวบางพื้นที่ หลังจากนั้นหยอมความกดอากาศต่ําไดเขาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบ
ทั่วไปและมีอากาศรอนจัดหลายพื้นที่ และชวงวันที่ ๑๕ –๑๘ เมษายน บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได
แผลงมาปะทะกับอากาศรอนในพื้นที่ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่และมีอุณหภูมิ
ลดลงจากนั้น ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมไดออนกําลังลง ทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต
พัดนําความชื้นเขามาปกคลุ มทํ าให มีฝนฟ าคะนองเกิดขึ้ นในบางพื้นที่ ในตอนทายของชวง ปริ มาณน้ําฝนเดือน
เมษายน คาเฉลี่ยฝน ๗๒.๒ มิลลิเมตร วัดได ๕๓.๑ มิลลิเมตร
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประมาณครึ่งแรกของ
เดือนบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศรอนอบอาวเกือบทั่วไป และอาจมี
อากาศรอนจัดไดในบางวัน กับมีฝนฟาคะนองในบางวัน จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้นกับ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางวัน เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใตหรือลมใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในชวง
ครึ่งเดือนแรกของเดือนนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย
โดยจะมีกําลังคอนขางแรงเปนชวง ๆ กับจะมีรองมรสุมพาดผานประเทศไทยตอนบนเปนระยะ ๆ
ปริม าณฝนรวมจะสู งกวา คาเฉลี่ย ประมาณ ๑๐% อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ใกล เคี ย งค าปกติ ๒๙.๑
องศาเซลเซียส
ขอควรระวั ง ในเดื อนพฤษภาคมมักจะมี หย อมความกดอากาศต่ํ ากํ าลังแรงกอ ตัวในทะเล
อันดามันทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุดีเปรสชั่นและพายุไซโคลน สงผลใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังแรงขึ้น ทําให
บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนเพิ่มมากขึ้น
ประธาน : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ขอใหนําการแจงเตือนของ
กรมอุตุนิยมวิทยาในแตละครั้ง แจงไปยังพื้นที่อําเภอตาง ๆ ดวย
ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ดานเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ การขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาไดออกประกาศ
เรื่อง วาระจังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช สูอุทยานธรณี โลก ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๖๑ ประกาศนี้มีเปาหมายจัดตั้งเป นอุทยานธรณีโลกในป ๒๕๖๒ ดวยหวังใหทุกคนไดรูจักอุทยานธรณีโคราช
หรือ โคราชจีโอพารค และประโยชน ที่จะไดรับ จากการเป นอุทยานธรณีป ระเทศไทย และอุทยานธรณี โลก จึ งขอ
นําเสนอตัวอยางจากอุทยานธรณีสตูล ซึ่งทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ไดนําคณะฯ รวมลงนามความรวมมือกับ
อุทยานธรณีสตูล เขาศึกษาดูงานในพื้นที่ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ -2 มีนาคม 2561 ที่ผานมา

๓๒

(ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน)
๑) วีดีทัศนอุทยานธรณีโคราช 5 อําเภอ
2) วีดีทัศนตัวอยางที่ประชาชนและชุมชนไดรบั ประโยชนจากอุทยานธรณีสตูลและ
การศึกษาดูงาน
ประธาน : ในเบื้องตนจะมีคณะกรรมการเขามาตรวจเราเมื่อไร และจะมาตรวจกี่จุด
ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผูอํานวยการสถาบั นวิจัยไมกลายเปนหิ น: คณะกรรมการตรวจประเมินอุทยานธรณี
ประเทศไทย เขาพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีเสนทางตรวจประเมินแหลงอุทยานธรณีโคราช 8 แหลงที่สําคัญ
1. เสนทางลองเรือโบราณลํามูล และบอทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ
2. โรงเรียนจีโอพารค (ร.ร.ทาชางราษฎรบํารุง) อ.เฉลิมพระเกียรติ
3. ปราสาทหินพนมวัน อ.เมืองนครราชสีมา
4. สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ และพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา (ม.รภ.นม.)
5. พระนอนเมืองเสมา อ.สูงเนิน
6. วัดปาภูผาสูงและชุมชนกาแฟดงมะไฟ อ.สูงเนิน
7. ชุมชนบานไท-ยวน อ.สีคิ้ว
8. ลานหินตัดสีคิ้ว อ.สีคิ้ว
ประธาน : จะขอใหทําโครงการขึ้นมาแลวเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของทั้ง ๘ จุด มาทําความเขาใจรวมกัน ใหมาประชุม
รวมกันแลวใหความรูกับเขา เวลาที่คณะกรรมการฯ เขามาตรวจ เมื่อเขาไปถามชาวบาน ชาวบานจะตองตอบได
ผศ.ดร.ประเทืองฯ : ไดมีการนัดประชุมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้ง ๘ แหง ในสัปดาหแรกของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการทุกทาน รวมเปนเกียรติในพิธีลงนาม MOU ระหวาง 3 โปรแกรม
ของยู เนสโก คื อ มรดกโลก กลุมปาดงพญาเย็ น-เขาใหญ ,พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และอุ ทยานธรณี โคราช โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เป นประธาน และลงนามในฐานะผูแทนอุทยานธรณีโคราช ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม
2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมพิพิธภัณฑไมกลายเปนหินฯ พิพธภัณฑไมกลายเปนหิน กิจกรรม ประกอบดวย
-นิทรรศการ 3 โปรแกรมของยูเนสโก
-การแสดง และนิทรรศการเครือขายโรงเรียนจีโอพารค
-จัดแสดงสินคาชุมชนจีโอพารค
-สื่อวีดีทัศน และเพลงโคราชจีโอพารค
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ สถานการณการผลิตพืชสําคัญป ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา
ผูแทน ผูอาํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา :
สถานการณการผลิตพืชสําคัญป ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา
๑) มันสําปะหลัง ป ๒๕๖๑ เปนมันสําปะหลังที่เก็บเกี่ยวตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สถานการณในประเทศ เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศประมาณ ๗.๘๖๙ ลานไร ลดลง
จากปที่แลวรอยละ ๙.๗๐ ผลผลิตรวมทั้ งประเทศประมาณ ๒๗.๒๔ ลานตัน ลดลงจากปที่แลวรอยละ ๑๐.๖๗
ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ๓,๔๖๒ กิโลกรัม/ไร ลดลงจากปที่แลวรอยละ ๑.๐๖ สถานการณในจังหวัด

๓๓

นครราชสีมา เนื้อที่เก็บเกี่ยวคาดวาจะลดลงเนื่องจากราคามันสําปะลังที่เกษตรกรขายไดตกต่ํา จึงปรับเปลี่ยนไป
ปลูกออยโรงงาน ขาวโพเลี้ยงสัตว และไมผลอื่น ๆ สําหรับผลผลิต/ไร คาดวาจะลดลงเล็กนอยเนื่องจากมีฝนตกชุก
ทําใหมีน้ําทวมขังในบางพื้นที่ หัวมัน สําปะลังบางสวนเนาเสีย เกษตรกรบางรายขาดเงินทุนในการบํารุงดูแลรักษา
แปลงเพาะปลูก สงผลใหมันสําปะหลังมีหัวขนาดเล็กลง ทําใหผลผลิตรวมลดลงตามไปดวย คาดวาเนื้อที่เก็บเกี่ยว
มัน สํ าปะหลังป ๖๑ ของจั งหวั ด นครราชสี ม าประมาณ ๑,๓๔๙,๐๑๑ ไร ผลผลิตประมาณ ๔,๙๓๐,๖๓๕ ตั น
ผลผลิ ตเฉลี่ยประมาณ ๓,๖๕๕ กิ โลกรัม /ไร รอยละการเก็ บ เกี่ยวพบวา จังหวัดนครราชสีมามีก ารเก็ บเกี่ย วมั น
สําปะหลังมากที่ สุด อยู ที่ เดื อนกุ ม ภาพั น ธ - มี น าคม ซึ่งช วงนี้ เปน ชวงจะตองนํ าไปจ าย ธกส. เดื อ นกุมภาพั น ธ
ประมาณรอยละ ๑๙ เดือนมีนาคมรอยละ ๒๒
ราคาหั ว มั นสําปะหลังสดที่ เกษตรกรขายได ณ ไรน า ในจังหวัดนครราชสี ม า
เฉลี่ยประมาณ ๓ ป ป ๒๕๕๙ หัวมันสําปะหลังสดคละกิโลกรัมละ ๑.๗๕ บาท ป ๒๕๖๐ กิโลกรัมละ ๑.๓๕ บาท
ป ๒๕๖๑ ตั้งแตตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑ กิโลกรั มละ ๑.๙๘ บาท หั วมันสําปะหลังสด แปง ๒๕%
ป ๒๕๕๙ กิโลกรัมละ ๒.๐๓ บาท ป ๒๕๖๐ กิโลกรัมละ ๑.๖๕ บาท ป ๒๕๖๑ กิโลกรัมละ ๒.๒๒ บาท
๒) ขาวนาป ปเพาะปลูก ๒๕๖๑/๖๒
- เปนขาวที่ปลูกในชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เนื้ อที่ เพาะปลูก ทั้ งประเทศประมาณ ๕๙ ลานไร เพิ่ ม ขึ้นจากป ที่แ ลว ร อยละ ๐.๐๖ เนื้ อที่ เก็ บ เกี่ย วทั้งประเทศ
ประมาณ ๕๗.๑๒๗ ลานไร เพิ่มขึ้นจากปที่แลว รอยละ ๓.๗๗ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ ๒๕.๘๑๑ ลานตันขาวเปลือก
เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ ๗.๒๑ ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั้งประเทศ ๔๕๒ กิโลกรัม/ไร เพิ่มขึ้นจากปที่แลว
รอยละ ๓.๔๓ สถานการณในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากราคาขาวตกต่ําในปที่ผานมา คาดวาเนื้อที่ปลูกขาวนา
ป ปเพาะปลูก ๒๕๖๑/๖๒ ในจังหวัดนครราชสีมาลดลง จากมีการปรับเปลี่ยนจากที่นาไปปลูกออยโรงงาน สําหรับ
ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว และไมประสบ
ป ญ หาอุ ท กภั ย เช น เดี ย วกั บ ป ที่ ผ า นมา สํ าหรั บ ป ๒๕๖๑/๖๒ ประมาณการการผลิ ต ข า วนาป ข องจั งหวั ด
นครราชสีมา ๓,๔๑๐,๑๓๒ ไร เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๓,๒๒๒,๐๕๙ ไร ผลผลิต ๑,๑๕๘,๗๐๗ ตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตอ
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๓๖๐ กิโลกรัม/ไร
-จะปลูกมากในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปลูกมากที่สุดเดือนมิถุนายน
-ราคาขาวเปลือกนาปรวม ความชื้น ๑๔-๑๕% ป ๒๕๕๙ ขาวเปลือกนาปรวม ตันละ
๗,๙๗๖ บาท ป ๒๕๖๐ ตันละ ๗,๕๗๘ บาท ป ๒๕๖๑ ตันละ ๗,๘๓๙
-ราคาข า วเปลื อ กเจ า หอมมะลิ ๑๐๕ ความชื้ น ๑๔–๑๕% ป ๒๕๕๙ ตั น ละ
๙,๙๖๒.๓๙ บาท ป ๒๕๖๐ ตันละ ๙,๕๗๖.๑๒ บาท ป ๒๕๖๑ ตันละ ๑๓,๘๒๐.๑๙ บาท
๓) ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปเพาะปลูก ๒๕๖๑/๖๒
รุนที่ ๑ รุนตนฤดูฝน หมายถึงขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เพาะปลูกระหวางวันที่ ๑ มีนาคม
– ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รุนปลายฤดูฝน หมายถึงขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เพาะปลูกระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๑
ตุ ลาคม ๒๕๖๑ รุ น ที่ ๒ หมายถึ งข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ที่ เพาะปลู กระหว า งวัน ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ – ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
สถานการณในประเทศ รวม ๒ รุน รวมทั้งประเทศ ๖.๗๓๓ ลานไร เพิ่มขึ้นจากปที่
แลว ๑๖,๒๐๕ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๖.๖๙๒ ลานไร เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๑๘,๗๒๔ ไร ผลผลิต ๔,๙๓๒ ลานตัน เพิ่มขึ้น

๓๔

จากปที่แลว ๕๗,๖๔๙ ตัน ผลผลิตตอเนื้ อที่เพาะปลูก ๗๓๓ กิโลกรัมตอไร เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๗ กิโลกรัมตอไร
ผลผลิตตอตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว ๗๓๗ กิโลกรัมตอไร เพิ่ มขึ้นจากปที่แลว ๗ กิโลกรัมต อไร สถานการณในจังหวัด
นครราชสีมา เนื้ อที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งสองรุนคาดว าจะเพิ่ม ขึ้นเล็ กน อย เนื่ องจากแรงจู งใจในเรื่อง
คาตอบแทนทําใหขยายพื้นที่จากปที่แลวที่ปลอยวาง และปลูกแทนมันสําปะหลังในบางสวน
ปริ ม าณการผลิ ต ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า เนื้ อ ที่ เพาะปลู ก
๗๐๖,๘๘๕ ไร เนื้ อที่เก็บ เกี่ ย ว ๗๐๕,๐๗๗ ไร ผลผลิต ๕๓๓,๐๗๙ ตั น ผลผลิ ตต อไร ตอ เนื้ อที่ เพาะปลูก ๗๕๔
กิโลกรัม เนื้อที่เก็บ ๗๕๖ กิโลกรัม
รอ ยละเพาะปลูกรายเดื อน ปลูกมากที่ สุดในเดือนกรกฎาคม ๘๖.๖๙% ราคาที่
เกษตรกรขายได ณ ไรนา ป ๒๕๕๙ กิโลกรัมละ ๖.๕๑ บาท ป ๒๕๖๐ กิโลกรัมละ ๖.๕๑ บาท ป ๒๕๖๑ กิโลกรัม
ละ ๘.๓๑ บาท
๔) ออยโรงงาน ป ๒๕๖๑ ออ ยที่เกษตรกรเก็บ เกี่ ยวสงเขาโรงงานในฤดู หีบ ออ ย
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
สถานการณในประเทศ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๙.๙ ลานไร เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ
๑๕๔ ผลผลิตเขาโรงงาน ๑๐๓.๖๑ ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ ๑๑.๔๗ ผลผลิตเนื้อที่เก็บเกี่ยว ๑๐.๔๗ ตัน
ตอไร เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ ๙.๘๖ ในป ๒๕๖๑ เนื้อที่เพาะปลูกออยโรงงานคาดวาเพิ่มขึ้นเพราะมีโรงงาน
รองรับ จึงจูงใจให ข ยายพื้ นที่ เพาะปลู ก ในพื้ นที่ที่ ป ลอยวาง บางรายปลูก แทนมัน สําปะหลัง ขาวโพดเลี้ย งสัตว
รวมถึงปลูกทดแทนขาวในเขตพื้นที่ไมเหมาะสม จากปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการเจริญเติบโตมากกวาปที่ผานมา
สถานการณ ใ นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จากข อ มู ล คณะกรรมการอ อ ยและน้ํ า ตาลทรายประมาณการจั งหวั ด
นครราชสีมา เปนแหลงผลิตออยโรงงานสําคัญเปนอันดับที่ ๕ ของประเทศ โดยประมาณออยโรงงานป ๒๕๖๑ ของ
จังหวัด เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๕๙๕,๒๙๗ ไร ผลผลิตรวม ๖,๐๑๒,๕๐๔ ตัน ผลผลิตตอไร ๑๐.๑๐ ตัน
รอยละผลผลิตออยโรงงานป ๒๕๖๑ ระดับประเทศ มากที่สุดในเดือนมกราคม
– กุม ภาพัน ธ ราคาออยโรงงานที่เกษตรกรขายได ณ ไรน า ในจังหวัดนครราชสี มา ป ๒๕๕๙ ตัน ละ ๗๘๕.๖๓
ป ๒๕๖๐ ตันละ ๙๘๑.๓๕ บาท ป ๒๕๖๑ ตันละ ๘๙๑.๐๕
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ดานสังคม
๔.๓.๑ การจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจําป ๒๕๖๑
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี (นายปรีชา ลิ้มอั่ว) : งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจําป ๒๕๖๑ ไดจัด
ขึ้ น เป น ป ที่ ๑๑ โดยจะเริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ กํ า หนดใช ส ถานที่ ม ณฑลพิ ธี
หองเอ็มซีซีฮอล ชั้น ๓ เดอะมอลลนครราชสีมา รวม ๓๒ วัน ถือเปนงานบุญ ยิ่งใหญและยาวนานที่สุดในโลกของการ
จัดงานสัปดาหสงเสริมวิสาขบูชา ซึ่งไดถวายพื้นที่เปนพุทธบูชาจํานวน ๔๕ วัน โดยไมคิดคาใชจายทั้งสิ้น พรอมทั้งได
มอบงบประมาณในการจัดงานอีกจํานวน ๒ ลานบาท เพื่อ เปนตนทุนในการจัดงานวิสาขบู ชาในครั้งนี้ ขอขอบคุ ณ
ทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ไดมอบงบประมาณสวนหนึ่ง
ในการดําเนินการจัดงาน ซึ่งเปนการจัดงานในนามของพี่นองชาวโคราช หลายประเทศรับ รูวาพี่นองชาวโคราชโดย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ ไดรวมกันจัดงานอยางแข็งขัน และตลอดระยะเวลาการจัดงาน ๑๑ ปที่ผานมา

๓๕
จะมีพี่นองชาวพุทธจากทั่วประเทศมากกวา ๓๐ จังหวัด เดินทางมารวมงาน โดยในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปน
วันเปดงานอยางเปนทางการ ไดกราบนิมนต สมเด็จพระพุฒาจารย (สนิท ชวนปฺโญ) เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร เจาคณะใหญหนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานที่ปรึกษาฝายสงฆของมูลนิธิพุทธบารมี ทานจะ
เดิ นทางมาเปนประธานฝายสงฆ และไดกราบนิมนตผูนํา คณะสงฆจาก ๓ ประเทศ ได แก ประเทศอิน เดีย ประเทศ
ศรีลังกา และสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมในพิธีเปดงาน โดยประเทศอินเดียไดแกะสลักรูปพระพุทธบาท
จําลอง มีลักษณะหินเขียวมรกตแกะสลัก นํามามอบเพื่อเปนการสัมพันธไมตรีระหวางชาวพุ ทธของทั้งสองประเทศ
ขณะนี้อยูที่วัดพายัพ พระอารามหลวง และจะทําพิธีมอบอย างเปนทางการใหจังหวัดนครราชสีมาโดยคณะสงฆจาก
ประเทศอินเดีย
การจัดงานดังกลาวไดมีการจัดงานแถลงขาวเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่วัดพายัพ
พระอารามหลวง ซึ่งเปนที่ตั้งของมูลนิธิพุทธบารมี และเปนการรําลึกถึงหลวงพอพระราชวิมลโมลี อดีตเจาคณะจังหวัด
ซึ่งเปนผูดําเนินการจัดงานวิสาขบูชามาตั้งแตชวงปแรก ขอขอบคุณสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาที่ได
ทําหนังสือขออนุญาตประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเปนสิริมงคลของชาวจังหวัดนครราชสีมา
เปนอยางยิ่ง และจะไดอัญเชิญมาใหประชาชนไดกราบสักการะภายในงานดังกลาว
สําหรับระยะเวลาของการจัดงานวิสาขบูชา พุทธบารี รวม ๓๒ วัน เนื่องมาจากโคราชมี
๓๒ อําเภอ แสดงถึงการเปนเจาภาพรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะสงฆ ทั้ง ๓๒ อําเภอ ไดกราบเรียน
เชิญทุก ๆ อําเภอ เปนเจาภาพรวมกันในแตละวัน จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกทานไปรวมงาน และรวมสักการะ
พระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค จาก ๔ ประเทศ ไดแก อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร และประเทศไทย ชมนิท รรศการ
“พุท ธภูมิ สุวรณภูมิ”ชมกําแพงภาพมหาเจดียพุทธคยาผนังดานหลังบุษบก สูง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร การจํ าลอง
สถานที่ที่พระพุทธเจาประทับนั่งใตตนศรีพระศรีมหาโพธิ์ เสนทางการเผยแพรพระพุทธศาสนาจากดินแดนพุทธคยาสู
ดินแดนสุวรรณภูมิ บทเรียนจากมหาวิทยาลัยนาลันทาการรุกรานของศาสนาอื่นอั น เปน ตน เหตุให พระพุ ทธศาสนา
สูญสิ้นไปจากอินเดีย การฟงธรรมบรรยายโดยพระธรรมวิทยากรทุกวัน ในเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. และขอเชิญรวม
หลอรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขนาดสูง ๙ นิ้ว เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บริเวณดานหนาหองเอ็มซีซีฮอลล
ประธาน : ขอเชิญชวนทุกทานไปรวมงานวิสาขบูชา พุทธบารี โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ขอใหประชาสัมพันธให
นักเรียน นักศึกษา ไปรวมงาน สําหรับอําเภอจะมีการเรียนเชิญนายอําเภอกับเจาคณะอําเภอ มารวมงานและรวม
ทอดผาปาในแตละวันดวย
ที่ประชุม : รับทราบ

๔.๓.๒ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ผูแทน ผูอาํ นวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๙ นครราชสีมา :
เรื่องที่ ๑ พชอ. คณะกรรมการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตระดับอําเภอ โดย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามรวมกันเพื่อใหมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอเกิดขึ้น โดยหลักการใหยึดพื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง ตามแนวทางของประชารัฐ คือการทํางาน

๓๖

รวมกันของทุกภาคสวน โดยมีนายอํ าเภอเปนประธาน มี คณะกรรมการประกอบดวยหน วยงานภาคสวนตาง ๆ
มีสาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการ แนวทางการทํางานเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในระดับตําบล
อาจจะตั้งคณะกรรมการอีก ๑ คณะ เรียกวา พชต. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล โดยในสวนของ
โคราชไดมีการจัดตั้งตําบลจัดการตนเองอยูแลว จึงมีความสอดคลองกับ การดําเนินงานดังกลาว เพื่อผลักดันงาน
ต า ง ๆ ที่ เป น ความร ว มมื อ กั น ของท อ งถิ่ น ส ว นราชการ บ า น วั ด โรงเรี ย น โดยมี ห นั ง สื อ สั่ ง การจาก
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือจากจังหวัด เพื่อแจงไปยังอําเภอตาง ๆ แลว
เรื่องที่ ๒ กองทุนตําบลซึ่งสํานักงานหลักประกั นสุขภาพแหงชาติฯ รวมกับ องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล ไดนําเงินลงไปเพื่อใหมีการพัฒนาในระดับตําบล ประมาณ ๒๕๕ ลานบาท เปาหมายคือ
อยากใหมีการใชจายเงิน ใหเหลือเพียง ๑๐% จํานวนเงิน ๒๕ ลานบาท แต ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ภาพรวม
ของอําเภอใชเงินไปเพียง ๕๖ ลานบาท หรือ ๒๐% ซึ่งขณะนี้ผานมาครึ่งปแลว จึงตองกระตุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดชวยกันพัฒนาและใชเงินกองทุนนี้เพื่อใหชาวบานไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกตัวอยาง ๕ ลําดับ
แรกของอํ าเภอที่ มี ก ารใช เงิ น น อ ย ได แ ก อํ า เภอลํ า ทะเมนชั ย ใช เงิน ไป ๐% อํ าเภอชุ ม พวง ๐.๐๑% อํ า เภอ
ขามสะแกแสง ๐.๐๒% อํ าเภอเทพารักษ ๐.๖% อํ าเภอแก งสนามนาง ๐.๐๘% จึงขอให มีก ารใชจ ายเงินและ
เบิกเงิน และขอใหทางอําเภอเน นย้ําในการประชุม พชอ. ใหกระตุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชเงินกองทุน
เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่ นองประชาชน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการพัฒนาตาง ๆ ในสวน
ภาพรวมของตําบลที่ยังไมเบิกเงิน คือยังไมเริ่มใชเงิน มีจํานวน ๔๙ ตําบล เช น เทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง
นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย เทศบาลตําบลใหม อําเภอโนนสูง ซึ่งผานมา ๖ เดือนแลว
ยังไมดําเนินการเบิกเงิน
เรื่ อ งที่ ๓ เรื่ อ งการสมั ค รกองทุ น ผู สู ง อายุ โดย สป สช. กระทรวงสาธารณ สุ ข
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมีการจัดสรรเงินใหผูสูงอายุที่พิการ
หรือเจ็ บป วยคนละ ๕,๐๐๐ บาท/ป แตมี ๓๒ กองทุ น หรือ ๓๒ ตํ าบล ที่ ไม เสนอเรื่อ งเข าไป และเสนอไปแลวแต
เอกสารไมครบจํานวน ๑๘ ตําบล หากตําบลไหนไมเสนอเขาไปก็จะไมไดรับเงินจัดสรร จึงไมอยากใหประชาชนเสี ย
โอกาสตรงนี้
ประธาน : ฝากนายอําเภอดวย ทางสาธารณสุขอําเภอตองมีขอมูลไปคุยรายละเอียดกับทางอําเภอ
นายแพทย ส าธารณสุขจังหวัด : ไดให ทางสาธารณสุขอําเภอประสานกับ นายอํ าเภอ ทั้ งเรื่อง พชอ. เรื่องกองทุ น
สุขภาพตําบล ซึ่งตรงนี้ไดมีการติดตามทุกเดือนในระดับอําเภอ แตยังอยูที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของ
คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบลซึ่งมีความลาชา มีทั้งไมดําเนินการอนุมัติแผน หรือมีแผนแลว อนุมัติแลว แตไมเบิก
จายเงิน หรือ สงเงิน ลาชา ซึ่งมี หลายประเด็นปญ หา ไดมีก ารให งบประมาณกับ สาธารณสุขอํ าเภอในการติด ตามใน
ส วนของ สปสช. ดวย และสําหรับเรื่อง พชอ. มี ๑๘ อําเภอ สงคําสั่งแลว จะต องให เสร็จสิ้น ในวัน ที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑ นี้ ซึ่งจะไดมีการประสานงานและติดตามดําเนินการตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ - การจัดตั้งสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒
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ผูแทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รวมกับศูนยการคาเทอมินอล 21
เปดศูนย “Smart Jobs Center No.2 สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒ ณ ชั้น LG ศูนยการคา
เทอมิ น อล 21 โคราช เป ดให บ ริการทุกวันจั นทร–วั นเสาร เวลาห างเปด –เวลา ๑๘.๐๐ น. หยุ ดวั นอาทิ ต ยและ
วัน หยุ ด นั ก ขัต ฤกษ โดยให บ ริการในเรื่ องของการสมั ค รงาน ขึ้นทะเบี ย นหางาน ขึ้ น ทะเบี ย นผู ป ระกั นตนกรณี
วางงาน รายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน แนะแนว/ใหคําปรึกษาทางดานอาชีพ ทดสอบความพรอมทางอาชีพ
ทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ ศูนยขอมูลอาชีพ นิทรรศการโลกอาชีพจําลอง จากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ รับขึ้นทะเบียนนายจาง สถานประกอบการและแจงตําแหนงงานวาง รับลงทะเบียนผูประสงคไปทํางาน
ตางประเทศ แจงตําแหนงงานวางตางประเทศ รับเรื่องรองทุ กขกรณีถู กหลอกจากการสมั ครงานไปทํางานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ใหคําปรึกษาการจางงานแรงงานตางดาว สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐๔๔-๓๕๕-๒๖๖–๗ ตอ ๑๐๔
- ประชาสัมพันธงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจําป ๒๕๖๑
“Korat Smart Jobs IT 2018”
ผูแทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รวมกับ ศูนย การคาเซ็นทรัล
พลาซ านครราชสี ม า จั ด งานนั ด พบตลาดงานเชิ งคุ ณ ภาพ ประจํ าป ๒๕๖๑ “Korat Smart Jobs IT 2018”
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โคราชฮอลล ชั้น ๔ ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซานครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา มีอาชีพใหแกผูประสงคจะหางานทํา ผูวางงาน
ผูถูกเลิกจาง ผู สําเร็จการศึกษาใหม นักเรียนนักศึกษาผูประสงคจะทํ างานพารทไทม และผูพิการ รวมทั้งเพื่อให
ทราบขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน แหลงการจ างานสําหรับเตรียมตัวเข าสูตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใหบ ริการทุกขั้นตอน กิ จกรรมในงานประกอบดวย การรับสมัครและ
สัมภาษณงานจากนายจางสถานประกอบการชั้นนํากวา ๑๐๐ แหง การแนะแนว แนะนํากระบวนการเตรียมความ
พรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน การทดสอบความพรอมทางดานอาชีพและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การ
สาธิตอาชีพอิสระ โดยใช บัตรประจํ าตัวประชาชนในการสมัครงาน และมีการฝกอาชี พฟรีทุกวันจันทร – วันพุธ
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ สัปดาหแรกวันที่ ๗ – ๙ เปนการฝกงานฝมือ สัปดาหที่ ๒ วันที่ ๑๔ – ๑๖ เปน การ
การฝกเมนูอาหาร วันที่ ๒๑ – ๒๓ ฝกงานฝมือ และวันที่ ๒๘ – ๓๐ ฝกเมนูอาหาร
เรื่องการเปดศูนยบริการเบ็ดเสร็จนครราชสีมา ระยะที่ ๒
การจัดทําและขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจาก
เฟสที่ ๑ ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม มีแรงงานตางดาวมาจัดทําทะเบียน ๑๕,๗๖๐ คน ซึ่งใน
แรงงานกลุมนี้มีบางสวนที่ยังไมได พิสูจนสัญชาติ ตองมาดําเนินการในเฟสที่ ๒ คือยังคงเหลือแรงงานตางดาวมา
ดํ าเนิ น การในระยะที่ ๒ อี ก ๓,๕๑๗ คน เป น การบู ร ณาการร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการทะเบียนภาค ๓ มาจัดทําทะเบียนประวัติและออกบัตรประจําตัวใหแรงงาน
ตม.จะมาออกวีซาให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการดานการรับประกันสุขภาพ สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดดําเนิ นการดานประกันสังคม และสํานักงานจัดหางานจังหวัดดําเนิน การดานการอนุญาตทํางาน สําหรับ
ศูน ยบ ริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service จังหวั ดนครราชสี มา ระยะที่ ๒ ตั้งขึ้ นที่ ห างสรรพสิน คาคลังพลาซา
จอมสุรางค ชั้น ๖ ระหวางวันที่ ๒๕ เมษายน – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
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เรื่ อ งการตรวจพบการนํ า เอกสารปลอมมาดํ า เนิ น การที่ ศู น ย บ ริก าร
เบ็ดเสร็จ One Stop Service โดยแรงงานตางดาวที่จะมาจัดทําและปรับปรุงทะเบียนประวัติได จะมี ๒ กลุม คือ
กลุมที่มีบัตรสีชมพู ใบอนุญาตทํางานยังไมหมดอายุ และมีใบจับคูอยางใดอยางหนึ่ง สิ่งที่ตรวจสอบพบคือ มีการนํา
ใบจับ คูปลอมมายื่น เจาหนาที่ตรวจสอบพบวาเปน เอกสารปลอม ในเบื้ องตนเปน นายจางจากตําบลหนองไมไผ
จํานวน ๓ ราย นําเอกสารของแรงงานตางดาวปลอมมายื่นรวม ๑๖ คน เบื้องตนแจงความดําเนินคดีนายจางและ
แรงงานต า งดาวแล ว และได มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จ จริงวา มี เจ า หน าที่ เกี่ ย วข อ งหรื อ ไม เพื่ อ
ดําเนินการตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวนโหลดจากเว็บไซต www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผูวาฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
๖.๓ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
- สถานการณระบาดวิทยา เดือนเมษายน ๒๕๖๑
๖.๕ สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา : ผลการดําเนินการดานอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย กําหนดการปด
หีบออยประจําปการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ โดยจังหวัดนครราชสีมามีโรงงานน้ําตาล จํานวน ๓ โรงงาน ดังนี้
๑) บมจ.น้ําตาลครบุรี เปาหมายการหีบออย ๓.๒ ลานตัน ปจจุบันหีบออยแลว ๓.๘ ลานตัน
ปดหีบออย วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคาดวาจะสามารถหีบออยได ๓.๙๔ ลานตัน
๒) บจก. อุ ต สาหกรรมโคราช อํ าเภอพิ มาย เป าหมายหี บ อ อ ย ๔.๒ ล า นตัน หี บ ออ ยได
๔ ลานตัน จะปดหีบวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คาดวาจะสามารถหีบไดประมาณ ๔.๗ – ๔.๘ ลานตัน

๓๙

๓) บจก. อางเวียน อําเภอแกงสนามนาง เปาหมายหีบออย ๒.๘ ลานตัน หีบออยได ๓.๒
ลานตัน แจงปดหีบวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓.๓ ลานตัน
โดยสรุป ออยที่ยังจะตองตัดและเขาหีบเหลืออยูอีก ๑ ลานตัน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร
สวนทองถิ่น ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาเปนประธาน ไดกําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาการปดหีบออย
อีกครั้ง ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : เป นขอมูลเพื่ อให น ายอํ าเภอไปแจงในพื้ นที่ดวย พี่นอ งประชาชนชาวไรออ ยกํ าลั งเกิ ดความวิต กวา
ออยยังไมหมดและโรงงานจะปด
ที่ประชุม : รับทราบ
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา : การพัฒนาฟนฟูลําตะคอง
ชวงไหลผานเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาไดมีนโยบายใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
ขับเคลื่อนการพัฒนาฟนฟูลําตะคอง โดยแบงเป น ๓ ชวง คือ ชวงแรกที่บ ริเวณหมู บานเวนิ สปารค-เดอะมอลล
นครราชสีมา ชวงที่ ๒ บริเวณเดอะมอลลนครราชสีมา-วัดสุสาน ชวงที่ ๓ วัดสุสาน-วัดศาลาลอย โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาฟนฟูลําตะคอง ประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๓ ทาน เปนประธานใน
แตละชวง คณะทํางาน ไดลงพื้นที่สํารวจลําตะคองและนําขอมูลมาวางแผน ไดมีการประชุมคณะกรรมการ ผลการ
ประชุมฯ สรุปแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาฟนฟูลําตะคองแตละชวง ดังนี้
ชวงที่ ๑ บริเวณหมูบานเวนิสปารค – เดอะมอลลนครราชสีมา ระยะทาง ๓,๒๔๕ เมตร
ขั้นตอนที่ ๑ จะทําฝายกั้นน้ําชั่วคราวเพื่อเพิ่ม ระดับ น้ําบริเวณสะพานมิตรภาพ ซอย ๔
ดําเนินการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา
ขั้นตอนที่ ๒ ใชโปะพรอมรถขุด ขุดลอกคลอง จากสะพานหมูบานเวนิสปารค ถึงคอนโด
ซิตี้ลิงค ดําเนินการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา
ขั้ นตอนที่ ๓ ควบคุ มกํ ากั บการระบายน้ําเสียจากอาคารลงสู ลําตะคองโดยตรง โดยให
ปรับปรุงระบบระบายน้ําเปนระบบทอซึม กระจายน้ําใหซึมลงดินตามแบบระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบระบายน้ํา
เสีย โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ใหคาํ แนะนํากับทางเทศบาลนครนครราชสีมา
ขั้นตอนที่ ๔ ปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียกลุมอาคารที่ชาํ รุดกอนระบายน้ําเสียลง
สูลําตะคอง ดําเนินการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา
ขั้ น ตอนที่ ๕ การตรวจบั งคั บ แหล งกํ า เนิ ด มลพิ ษ ในพื้ น ที่ ลํ า ตะคอง ดํา เนิ น การโดย
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
ชวงที่ ๒ บริเวณเดอะมอลลนครราชสีมา - วัดสุสาน ระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร
ขั้นตอนที่ ๑ ทําฝายกั้นน้ําชั่วคราว บริเวณสวนอุตสาหะ เพื่อชะลอน้ําชุมชนสําโรงจันทร
ดําเนินการโดยเทศบาลนครราชสีมา
ขั้นตอนที่ ๒ ใชรถขุดลอยาง ขุดลอกคลองและผักตบชวาจากสะพานชุมชนสําโรงจันทร
เกาะลอย วัดทาตะโก ถึงหลังหมูบานวีไอพี
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ขั้นตอนที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหลังหางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา โดย
รวมมือกันระหวางเทศบาลนครนครราชสีมาและหางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา
ขั้ น ตอนที่ ๔ การกํ า จั ด วั ช พื ช สิ่ ง กี ด ขวางน้ํ า ตั้ ง แต ห ลั ง วั ด สุ ส าน – อ า งอั ษ ฎางค
ดําเนินการโดยสํานักประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
ขั้นตอนที่ ๕ มีการควบคุมกํากับการระบายน้ําเสียจากอาคารลงสูลําตะคองโดยตรง โดย
ใหปรับปรุงระบบระบายน้ําเปนระบบทอซึม และกระจายน้ําใหซึมลงดินตามแบบระบบบํ าบัดน้ําเสีย และระบบ
ระบายน้ําเสีย โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑
ขั้นตอนที่ ๖ ปรับปรับ ฟนฟู ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียกลุมอาคารที่ชํารุดกอนระบาย
น้ําเสียลงสูลําตะคอง ดําเนินการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา
ขั้ น ตอนที่ ๗ การตรวจบั งคั บ แหล งกํ า เนิ ด มลพิ ษ ในพื้ น ที่ ลํ า ตะคอง ดํา เนิ น การโดย
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
ชวงที่ ๓ บริเวณวัดสุสาน – วัดศาลาลอย ระยะทางประมาณ ๔,๔๐๕ เมตร
ขั้นตอนที่ ๑ ทําความสะอาดเก็บกําจัดสิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน้ํา ใชเรือลําเลียง เก็บ ขนยาย
ขั้นตอนที่ ๒ ควบคุมกํากับการระบายน้ําเสียจากอาคารลงสูลําตะคองโดยตรง ปรับปรุง
ระบบระบายน้ําเปนระบบทอซึม และกระจายน้ําใหซึมลงดินตามแบบระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบระบายน้ําเสีย
โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑
ขั้นตอนที่ ๓ ปรับปรับ ฟนฟู ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียกลุมอาคารที่ชํารุดกอนระบาย
น้ําเสียลงสูลําตะคอง ดําเนินการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา
ขั้ น ตอนที่ ๔ การตรวจบั งคั บ แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ในพื้ น ที่ ลํ า ตะคอง ดํ า เนิ น การโดย
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
ขั้น ตอนที่ ๕ การติ ดตามผล การจัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซอมแซมระบบ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน ๗ แหง คือ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิ ทยาลัยอาชีศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : หนังสือที่ไดนํามามอบใหหัวหนาสวนราชการทุกทานในวันนี้คือ
หนังสือ “เทิดอัครภูบดินทร วิถีถิ่น เมืองยา” ที่มาคือ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาไดจัดงาน “เทิดไทสถาบัน
สภาวัฒนธรรมโคราช สานศาสรพระราชา” เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สโมสรรวมเริงไชย คายสุรนารี โดยมี
ผูวาราชการจังหวัด นครราชสีม า นายวิเชี ย ร จัน ทรโณทัย เปน ประธาน เพื่ อแสดงความจงรักภัก ดี ตอ สถาบั น
พระมหากษัตริย และยกยองบุคคลตนแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ รวมทั้งสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม
ที่ดีงามของจังหวัดนครราชสีมาใหเปนที่รูจักโดยทั่วไป จากกิจกรรมที่ไดจัดในครั้งนั้ นจึงได รอยเรียงเปนหนังสือ
“เทิ ด อั ค รภู บ ดิ น ทร วิ ถี ถิ่ น เมื อ งย า ” เนื้ อ หาในหนั ง สื อ ประกอบด ว ย ความสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักการทรงงานที่เปนศาสตรพระราชาอันทรงคุณคาอยาง
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หาที่สุดมิได พระราชประวัติ และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บุ ค คลต น แบบตามรอยคุ ณ ธรรม ๙ ประการ พระราชดํ า รั ส และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอมูลจังหวัดนครราชสีมา และสมบัติแผนดิน ถิ่นเมืองยา ทั้ง ๓๒ อําเภอ
ซึ่งหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูที่นําไปศึกษา โดยนอมนําเอาหลักการทรงงานไปใชในการดํารงชีวิต และเปน
การเผยแพรพระเกียรติคุณพระมหากษัตริยไทยใหขจรขจายแผไพศาล รวมทั้งสงเสริม รักษา สืบสานถายทอดงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ใหเปนที่รูจักและคงอยูสืบไป
ที่ประชุม : รับทราบ
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