รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑

นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(ประธาน)

๒

นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

3

นายณรงค์

วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

4

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

5

ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

6

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

7

นายณรงค์ชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

8

นายสุนีย์

บุตรเนียร

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๙

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕
นครราชสีมา

๑๐

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา

11

นายวีรศักดิ์

ศรีโสภา

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

12

นางสาววลัยพร

แย้มโคกสูง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

13

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

14

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
15

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

16

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

17

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๒
18

นายเสกสรร

จันวงษา

แทน นายอําเภอสูงเนิน

19

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

20

นายพิรัช

แจ้งนคร

แทน นายอําเภอโนนสูง

21

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

22

นายปรัชญา

มันตาทร

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

นายพีรวัฒน์

ธีระวัฒนา

แทน 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

๓
41

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔2

นายไพศาล

ผลฟัก

นายอําเภอเมืองยาง

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 6 ช่วยราชการสํานักงาน
อัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีควิ้

51

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

52

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

53

นางสาวกัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการ
จังหวัดแขวงจังหวัดนครราชสีมา รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕4

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕5

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕6

นายนฤพันธ์

แก้วเทศ

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๔
๕7

นายนิพันธ์

จําเนียรพันธุ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕8

นางมณฑา

พิเชฐพงศ์วิมุติ

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

59

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

60

นายไพโรจน์

พุทธิวิศิษฎ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

61

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

62

นายอาณัติ

สีหวัฒนะ

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

63

นายศิวัช

วันภักดี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๖4

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖5

นางนัยเนตร

หงวนกระโทก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สาขาพิมาย

๖6

นางนลินนาถ

ไกรนรา

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

๖7

ภาวิณี

ธรรมศิริ

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖8

นางสาวอารยา

นามเริง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

69

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
70

พ.ต.อ. บุญส่ง

ขุนแขวง

แทน ผู้บงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

71

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

72

ส.ต.ต. อรรคพล

รัตนพันธุ์

แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

73

พ.ต.ท. นพดล

ทุนทวีศีลศักดิ์

ผกก.สภ.บัวใหญ่

74

พ.ต.ท. สมชัย

มีสุวรรณ

แทน รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย

75

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

76

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

77

พ.ต.ท. ถิรวุฒิ

พิศุทธ์เศรษฐ์ศิริ

แทน ผกก.สภ.ครบุรี

๕
78

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

79

พ.ต.ท. จักรวาล

ภัทรพรพันธ์

แทน ผกก.สภ.จักราช

80

พ.ต.ท. สกลณัฎฐ

ปัตตาเทมา

แทน ผกก.สภ.ประทาย

81

พ.ต.ท. สัญชัย

พิสัยพันธ์

แทน ผกก.สภ.โนนไทย

82

พ.ต.ท. วิศณุ

กรใหม่

ผกก.สภ.โนนสูง

83

พ.ต.ต. เสกสรรค์

องอาจ

ผกก.สภ.สูงเนิน

84

พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

85

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

86

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

87

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

88

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

89

พ.ต.ท. ฐิตินันท์

วรรณสาร

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

90

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

91

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

92

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.โนนแดง

93

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

94

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

95

พ.ต.ท. วรโชติ

สุกใส

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

96

พ.ต.อ. นิรันดร์

คู่พิทักษ์

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

97

พ.ต.ท. ไพรัตน์

คุ้มแวง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

98

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

99

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

เลี่ยมดี

แทน ผกก.สภ.จอหอ

100 พ.ต.ต. วรวิทย์

๖
101 พ.ต.ท. ชัชวาลย์

หมั่นนอก

แทน สว.กก.2 บค.ส.1

102 พ.ต.อ. อธิวัฒน์

วีรจรัสรุจน์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

103 ร.ต.อ. พงษ์ธร

ใหญ่นอก

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 6
กองบังคับการตํารวจทางหลวง

104 พ.ต.ท. ยงยศ

พลเดช

ผกก.สภ.มะเริง

105 นายอุทัย

สอนเทศ

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

106 นางสาวณัฎฐนันท์

ศรีประเสริฐ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

107 นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

จงใจภักดี

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

109 นายสุวิทย์

โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

110 นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

111 นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

112 นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

113 นางประยูง

อาจละออ

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

114 นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

115 นายศราวุธ

สุขมาก

ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

116 นายบรรจง

กิติรัตน์ตระการ

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

117 นางณัฏฐา

ศิริผล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กองเมืองปัก

แทน ศึกษาธิการภาค 14

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
108 นางพิรุณวรรณย์
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
118

ว่าที่ ร.ท.สุภสิทธิ์

๗
119

ดร.ประณต

นาคะเวช

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

120

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

121

นางสุมัธยา

กิจงาม

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

122

นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

123

นายชัชชัย

ฉัตริยากุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

124

นายวิชา

มานะดี

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

125

นายสุเทพ

พวงเกาะ

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

126

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

127

นายประสพชัย

ฉายขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

128

นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

129

นายประมวล

บัญทีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

130

นางประพรรณ์

ขามโนนวัด

รก.ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

131

นางพรศรี

อินทร์ช่าง

แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

132

นายมิตรจิตร

ทะโรงอาด

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

133

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

134

นางสุกัญญา

กาโกน

รก.ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

135

นายกิตติศักดิ์

หงษ์บัวภา

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๘
136

นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

137

นางนัยนา

พรหมดิเรก

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

138

นายสฤษณพงศ์

เครื่องกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

139

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

140

นายเอื้อ

ทรวงโพธิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

141

นายอนันต์

เพียรเกาะ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

142

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

143

นางรุจิกาญจน์

ตันนุกูลธนานันต์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

144

นายฉลอง

นพคุณ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

145

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

146

นายรัฐพล

จันทร์แก้ว

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

147

นายภาคภูมิ

รักษาสุวรรณ

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
148

นายศิริเพ็ญ

แก้วดี

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

149

นางปริญญา

สุขใหม่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

150

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

151

นางปริญญา

สุขใหญ่

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

152

นางสมใจ

อินทรารัมย์

แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

153

นายสุเทพ

สุวรรณศรี

แทน หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
154

นายปรีชา

กลีบสุข

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

155

นายสมจิตร

ธีระบุญชัยกุล

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๙
156

นายอนันต์

มหัจจริยพันธุ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

157

นางสาวกนกอร

รัตนพันธุ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

158

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

159

นายชํานาญ

กลิ่นจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

160

นายสมชาย

เจียรทิพย์วิไล

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

161

นางสาวสุภาพ

สังขไพฑูรย์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

162

นายประหยัด

กมลพัฒนา

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8

163

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

164

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

165

นายกิตติชัย

กัลยาเรือน

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

166

นางสาวพจนา

วรนาม

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

167

นายสมศักดิ์

ทาบโลต

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

168

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา

169

นางปัทมา

จรุทะผา

ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

170

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

171

นางกาญจิฎาภา

วีระภักดีสุข

แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

172

นายชาติชาย

ประสาระวัน

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เขต 3

173

นายสุวัฒน์

ธาตุทะนะ

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

174

นางสาวอภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

175

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

176

นางสาววราพร

ทองดีนอก

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

177

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5

178

นางสาวประมูล

บรรพาศรี

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๐
179

นายบัณฑิต

วัฒนพุทธิกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จ.นม.

180

นายไพโรจน์

ขําแจง

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

181

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

182

นายบรรจง

สุขสุทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

183

นายสันติ

กลึงกลางดอน

ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นม.

184

นายศรชัย

สายสินธุ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

185

นางธนากร

โยทัยเที่ยง

แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

186

นายธนพันธ์

ชํานาญธนา

แทน ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.นม.

กระทรวงการคลัง
187

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

188

นายพีระดล

จงเจริญรัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

189

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

190

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

191

นายบุรินทร์

ประภาพรสุข

แทน สรรพากรภาค ๙

192

นางประไพรัตน์

นาผล

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

193

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

194

นายสําราญ

เมืองนิล

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

195

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
196

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

197

นายไชยวิทย์

บุรสมบูรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 10

198

นางสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

๑๑
199

นายกิตติศักดิ์

เครือศรี

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2

200

นางสาวธนารีย์

บัวผดุง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

201

นายไพวรรณ์

เขียวอ่อน

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

202

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

203

นางสุนทรี

แทนประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
204

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

205

นายเกียรติฉัตร

พรายจันทร์

รก.ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ
206

นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
207

นายสุรินทร์

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

208

นายทิมสูนย์

ก้อนผา

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

กระทรวงกลาโหม
209

พ.ท. วรพจ

ปะระมัสโส

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

210

น.อ. พงษ์ศักดิ์

วัชระคุปต์

แทน รอง ผอ.รมน.จว.นม.

211

พ.ต. ชลิต

ปลอดกระโทก

แทน สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

212

นางญาศิณี

สยุมภูรุจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
213

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

214

นางนัฏญา

จิตรเกาะ

ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

215

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

216

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

217

นายมาโนช

แม้นอินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

218

นายเสมา

ยศยิ่งยง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

219

นายปิฏก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

220

นายสุขสันต์

บุญศิริกรณ์

หัวหน้าสนง.เคหะชุมชนนครราชสีมา

221

นางอรินท์มาศ

กาแก้ว

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

222

นายแข่งขัน

สีตะธนี

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
223

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

224

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

225

นางนิธิอร

บุญญานุสิทธิ์

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

226

นางสาวพัชราวรรณ

นาควัชระ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

227

นายสุเมธ

โศจิพลกุล

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

228

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต 3

สํานักนายกรัฐมนตรี
229

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

230

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ.นม.

231

นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

232

นางสาวบังอร

ฐิตะไพศาลพล

ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๑๓
233

นายธนาศักดิ์

หลักเพชร

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
234 นางกัญญา

มโนเสงี่ยม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

235 นางสาวศุภมาส

ภาคอารีย์

แทน ผู้อํานวยการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

236 นายมนตรี

ปิยากูล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
237 นายสมคิด

ตั้งประเสริฐ

แทน ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

238 นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

239 นางนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นม.)

240 นายฐากร

ล้อมศตพร

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

241 นายกรีติคุณ

กรีธาพล

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

242 นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม.

243 นายสุขสวัสดิ์

สูงนารถ

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

244 นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

245 นายพันศักดิ์

วิชาญสิทธากร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

246 นายจักรี

สร้อยนาก

แทน ผู้อํานวยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาค ตฉน.) จ.นม.

247 นายสมเกียรติ

อินทรสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์ เขต 3

248 นายชัชชน

สุดกระโทก

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

249 นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

250 นางสาววันเพ็ญ

จันตะเต

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

รัฐวิสาหกิจ

๑๔
251 นางอัมพร

คงเดา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

252 นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

253 นายชุตินธร

พงศ์ไพโรจน์

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

254 นายศิริชัย

วิริยพงศ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

255 นายศรีพงศ์

อุดมสิมานนท์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

256 นายกฤตชย์

พรมวัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

257 อุดมลักษณ์

ทดคํา

แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

258 นางปฐนาวดี

นามบุญศรี

แทน หัวหน้า สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

259 นายมงคล

ฉัตรเวทิน

แทน ผู้อํานวยการ สนง.กส.ทช.เขต 7

ธุระธรรมะกุล

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
260 นางสาวธมกร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
261 นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

262 นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

263 นายสุรวุฒิ

เชิดชัย

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

264 นายสันติ

เกิดโมฬี

รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

265 นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

266 นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

267 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

268 นายพอเพียง

พงษ์โชติวิริยะ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

269 นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๑๕
270 นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

271 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2

นายสมภพ

มุกดาสนิท

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

3

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

4

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

5

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

6

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

จ่าจังหวัดนครราชสีมา

7

นายทวี

ชิณรงค์

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

8

นายเอกราช

คลังอาวุธ

ปศุสัตว์อําเภอสีดา

9

นางสาวศศิพันธุ์

ไตรทาน

สถาบันวิจัยและชินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

10 นางชุรินธร

เนติ

สถาบันวิจัยและชินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

11 นางสาวเฉลิมศรี

เนตรทราย

สถาบันวิจัยและชินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

ผู้ไม่มาประชุม
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 7 ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค 3

ติดราชการ

รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

2

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

3

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

4

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

5

ผกก.ฝสส.4 สส

ติดราชการ

6

ผกก.สภ.สีคิ้ว

ติดราชการ

7

ผกก.สภ.คง

ติดราชการ

๑

๑๖
8

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

ติดราชการ

9

ผกก.สภ.สีดา

ติดราชการ

10

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

11

ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

12

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

13

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

14

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส.

ติดราชการ

15

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

16

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

ติดราชการ

17

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

18

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

19

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

20

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ติดราชการ

21

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

22

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

23

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

ติดราชการ

24

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

25

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

26

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

27

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

28

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ติดราชการ

29

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

30

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
31

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

ติดราชการ

32

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

33

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

34

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

ติดราชการ

35

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

36

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

37

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

38

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

ติดราชการ

39

ผู้อํานวยการศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

40

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

41

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

42

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

ติดราชการ

43

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ติดราชการ

44

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

45

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

46

หัวหน้าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ติดราชการ

47

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

48

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นม.

ติดราชการ

49

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

50

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

51

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

52

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

53

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘
54

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 (ศปร.2)

ติดราชการ

55

โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

56

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท. นครราชสีมา

ติดราชการ

57

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

58

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ติดราชการ

59

ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

60

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

61

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

62

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

63

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

64

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

65

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

66

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ

ติดราชการ

67

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

68

ปลัดเทศบาลนครเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

๑๙
 มอบใบประกาศเพื่อเชิดชูเกียรติพลเมืองดี (สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานจากเทศบาลนครนครราชสีมาว่า นางสาวสุนัน นิลกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป ทําหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณถนนราชดําเนิน ได้ประกอบคุณงามความดี โดยเมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๒๐ น. ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ ได้เก็บเงินสดที่มีผู้ทําหล่นไว้ได้
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้ไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จนเจ้าหน้าที่ตํารวจได้
ติดตามหาเจ้าของ และได้ส่งมอบคืนเงินเป็นที่เรียบร้อย โดยเจ้าของทรัพย์ได้มอบเงินเป็นสินน้ําใจแก่ คุณสุนัน นิลกระโทก
จํานวนหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้กระทําความดี เป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์สุจริต เป็น
พลเมืองดีที่สมควรยกย่อง จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่
นางสาวสุนัน นิลกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ประกอบคุณงามความดี และเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว และวงศ์ตระกูลสืบไป
 มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬา ASEAN Para Games (อาเซียนพาราเกมส์)
ครั้งที่ ๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ และนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
“ชุมพร – ระนองเกมส์” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (โรงเรียนโคราชพิทยาคม)
: โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดทําโครงการพัฒนากรีฑาสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้กับนักกรีฑาร่างกายปกติ และนักเรียนพิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
- การแข่งขันกีฬา ASEAN Para Games (อาเซียนพาราเกมส์) ครั้งที่ ๘ ณ ประเทศสิงคโปร์
ได้รับรางวัลเหรียญทองวิ่ง ๑๐๐ เมตร และเหรียญทองวิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ได้แก่ นายจักรวาล เปรมฤดี ชัยศักดิ์
นักเรียนพิการทางสายตา
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์” รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ พิมพาชาติ
 มอบรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศและวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
: ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันทางการเกษตรดีเด่น
ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันทางการเกษตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบผลสําเร็จในชีวิต และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สมควรได้รับการ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณดีเด่น โดยจังหวัดนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
อันดับที่ ๓ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ ตําบลด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ
ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อยกย่องวิสาหกิจชุมชนที่มี
ผลงานดีเด่น ซึ่งดําเนินการประกวดกิจกรรมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
แก่ผู้ชนะการประกวด จึงมอบเงินรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้
๑. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเม็ก
หมู่ ๙ ตําบลด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๖๐ ได้แก่
๒.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน โล่รางวัลพร้อม
เงินสด ๒,๕๐๐ บาท
๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนร่วมใจปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
ตําบลบึงสําโรง อําเภอแก้งสนามนาง โล่รางวัลพร้อมเงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรเอี่ยมเฮง

๒๐
ตําบลกุดโบสถ์ อําเภอเสิงสาง โล่รางวัลพร้อมเงินสด ๑,๕๐๐ บาท
๒.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองม่วงหวาน ตําบลงิ้ว อําเภอห้วยแถลง โล่รางวัลพร้อมเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐” (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลเรือเอก
ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 14 โดยรับฟังการบรรยายสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน อุปสรรค
ปัญหา ของจังหวัดนครราชสีมา และติดตามแนวทางการพัฒนางานโรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ และ
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง รวมทั้งโครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และโครงการหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง
วันที่ ๕ พฤษภาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะลง
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบนโยบายและร่วมหารือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในด้านการส่งเสริมเมือง
นครราชสีมาเป็นเมืองศิลปะ ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองนครราชสีมา
วันที่ ๘ พฤษภาคม ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการลงนามเซ็นสัญญา MOU ร่วมกันเป็น
Sister City บ้านพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการ ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา นําโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา กับ ผู้ว่าการมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 2 ฝ่ายยินดีให้ความร่วมมือกันในหลาย
ด้านทั้งด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การนําเข้าและส่งออก เป็นต้น
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ที่บริเวณชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีประชาชน
จิตอาสา ชมรมแม่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร เข้าร่วมการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แบบต่าง ๆ สําหรับ
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน เป็น
หน่วยงานสนับสนุนจังหวัด/อําเภอ และบูรณาการกับส่วนราชการและภาคเอกชน ในการจัดทําดอกไม้จันทน์สําหรับ
ประชาชน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้ มให้ประชาชน ที่ บ้านหนองดู่ ตําบลบ้า นยาง อําเภอลํา ทะเมนชัย โดยมีประชาชนมารับบริการจาก
หน่วยงานราชการเป็นจํานวนมาก สําหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนถึงพื้นที่
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางณัฐพัชร์ ศิริปักมานนท์ ประธานชมรม
แม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๑ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นําดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จํานวน
๑,๙๙๙ ดอก มาส่งมอบให้จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สําหรับดอกดารารัตน์ เป็นดอกไม้สําคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จประทับอยู่ที่
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติ
งานเกษตรอินทรีย์ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมติดตามการดําเนินงานใน
เรื่ อ งข้ า วครบวงจร นาแปลงใหญ่ และเกษตรอิ น ทรี ย์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อรับทราบ
รายงานการผลิตข้าวครบวงจรและนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ รวมถึงแผนการดําเนินการ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ที่โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง พลเอก สุรศักดิ์
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้แนวความคิด การท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมืองนครราชสีมา
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานําพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบํา เพ็ญกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยมีพระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายมุรธาธีร์
รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ค.ต.ป.
พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กลุ่มแผนงาน โครงการประเภทที่ 1
โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา
บรรยายสรุปผลงานการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ว่าจะเป็น โครงการสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นางนลินนาถ ไกรนรา ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม
๒) นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙
นครราชสีมา ตําแหน่งเดิม เภสัชกรชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙
นครราชสีมา
๓) ว่าที่ ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ ตําแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๔) นางอรินท์มาศ กาแก้ว ตําแหน่งหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

ประธาน :

๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นโยบายรัฐบาล เรื่องการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติรย์ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ํามาโดย
ตลอด คือ การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ฝากเรียนทุกท่าน วันนี้จะให้สํานักงานจังหวัด
พูดเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้พัฒนาการจังหวัดให้ข้อมูลเรื่องการทําดอกไม้จันทน์
ให้สํานักงานจังหวัดและเกษตรจังหวัดให้ข้อมูลเรื่องการปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็น เรื่องที่รัฐบาลอยาก
ให้ดําเนินการพร้อม ๆ กันทั่วประเทศไทย

๒๒
การดูแลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ หรือพระบรมรูป ที่ประดิษฐานไว้ที่หน้า
หน่วยงาน หรือสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากบางแห่งได้มีการประดับมานานแล้ว ผ้าสีดํา-ขาว ที่ใช้ประดับ
อาจจะเปลี่ยนสี หรืออยู่ในสภาพที่ชํารุด จึงขอให้ท่านได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องนี้ และเปลี่ยนใหม่ให้
อยู่ในสภาพที่ดี และถ้าหากพบเห็นขอให้แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทราบด้วย เพราะบางครั้งผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจไม่ทราบ มีการไปตั้งพระบรมรูป พระบรมฉายาลักษณ์ ไว้ในที่ต่าง ๆ
และขาดการดูแล จึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแล อย่าให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสม หากมีคนถ่ายภาพไปแล้ว
นําไปโพสต์ จะเกิดความเสียหาย ขอให้เราช่วยกันดูด้วย เรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ในสั ง กั ด ได้ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมโดยพร้ อมเพรี ย งกั น กิ จกรรมสํ า คั ญ ที่ จะมี ในช่ วงเดื อ น
ตุลาคมนี้ ขอให้ทางสํานักงานจังหวัดให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
ผู้แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560
คณะรัฐมนตรีได้ร่างหมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดังนี้
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
พระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระบรมอัฐิขึ้น
ประดิษฐาน ณ พระวิมานและบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและ
วัดบวรนิเวศวิหาร
สิ่งที่ต้องจัดเตรียม
- สถานที่ในการจัดพระราชพิธี ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และงดงาม โดยจัดที่จังหวัด 1 จุด
และอําเภอละ 1 จุด เท่านั้น
การจัดเตรียมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง
เป้าหมายการปลูกดอกดาวเรืองของจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๙,๙๙๙,๙๙๙ ต้น
โดยเป้าหมายนี้จังหวัดจะแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ช่วยกันปลูก คือ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๓๓ แห่ง เป้าหมาย ๙,๙๙๙ ต้น/แห่ง
- หน่วยงานส่วนราชการ ภูมิภาค กลาง ๑๔๗ แห่ง ๆ ละ ๑,๙๙๙ ต้น
- ครัวเรือน ในจังหวัด จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ กว่าครัว ๆ ละ ๙ ต้น
- หน่วยงานที่มีหน้าที่เพาะชํากล้าไม้ ๓๐,๐๐๐๐ ต้น
- ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ ๕,๐๐๐ ต้น
- ครัวเรือนภาคเอกชน สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด ๔๐,๐๐๐ กว่าต้น
รวมทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครัวเรือน หน่วยงาน
ต่าง ๆ หน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ เป้าหมายร่วมกัน ๙,๙๙๙,๙๙๙, ต้น
ประธาน :

เป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมา ๙,๙๙๙,๙๙๙ ต้น จะขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานร่วมปลูก
ดอกดาวเรือง ขอให้เกษตรจังหวัดให้ข้อมูลเรื่องการปลูกดาวเรือง
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา : ดอกดาวเรือง อายุการเพาะกล้า ประมาณ ๑๐ - ๑๕ วัน ย้ายลงถุงอีกประมาณ ๔๐ วัน
ถึ ง จะเริ่ มให้ ด อก ใช้ เ วลาทั้ ง หมดประมาณ ๕๐ วั น นั บย้ อนกลั บมา หากต้ องการให้ ออกดอกบาน
ประมาณวั น ที่ ๒๐ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ ประมาณกลางเดื อนสิ ง หาคม ๒๕๖๐ ให้ เ ริ่ มดํ า เนิ น การเพาะ
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ประธาน :

เราจะดี เ ดย์ พ ร้ อมกั น ทั้ ง จั ง หวั ด วั น ที่ ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ฝากนายอํ า เภอแจ้ ง ให้ ช าวบ้ า นเตรี ย ม
เมล็ดพันธุ์ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ โดยปรึกษากับทางเกษตร ได้ขอความกรุณาทางเกษตรจังหวัด จัดหา
จัดเตรียมไว้ก่อนประมาณ ๒,๐๐๐ ต้น ช่วงนี้หากหาดอกดาวเรืองมาประดับสถานที่ราชการ หน่วยงาน
ได้ก็จะดี ทางจังหวัดก็จะประดับไปก่อน ดอกดาวเรืองที่ทางเกษตรจังหวัด เตรียมไว้ก็จะนํามาประดับที่
บริ เ วณศาลากลางจั ง หวั ด ขอให้ ชาวบ้ า น พี่ น้องประชาชน ครัวเรื อนละ ๙ ต้ น ใส่ กระถางหรื อถุ ง
ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นเรื่องดีที่เราจะมีกิจกรรมที่จะถวายความ
จงรักภักดีพร้อมกัน และอีกกิจกรรมคือการทําดอกไม้จันทน์ ขอให้ทางพัฒนาการจังหวัดเป็นผู้ให้ข้อมูล
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : การจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานของจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ อ โครงการ ทุ ก จั ง หวั ด หรื อ ทุ ก อํ า เภอ จะใช้ ชื่ อ โครงการว่ า “จิ ต อาสาประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์
พระราชทาน อําเภอ...หรือ จังหวัด...” โดยเป็นชื่อที่กระทรวงกําหนด
การจัดทําดอกไม้จันทน์ มี ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ เป็นช่อใหญ่ ที่กําหนดขนาดไว้ จะให้ทําเป็นดอกไม้ประจําจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็น
ดอกสาธร โดยให้ส่งไปที่ส่วนกลาง อําเภอละ ๑ ช่อ รวมทั้งหมด ๓๒ ช่อ จังหวัดนครราชสีมามีเป้าหมาย
ทั้งหมด ๑๙ ช่อ เพราะจะส่งไป ๓๒ ช่อ ส่วนที่เหลือจะใช้ในพิธีที่จังหวัดและอําเภอ
ส่วนที่ ๒ ดอกเล็ก จังหวัดนครราชสีมากําหนดทั้งหมด ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก ทางกระทรวงให้จังหวัด
ดําเนินการไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนประชากร ประชากรของจังหวัดนคราชสีมามี ๒.๖ ล้านคน
จึงกําหนดไว้ ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก ในการจัดทําดอกเล็กสามารถทําได้ทั้ง ๓๖ แบบ ตามที่ส่วนกลาง
กําหนด จะมีเพิ่มอีก ๗ แบบ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานมา ในการทําดอกไม้จันทน์ครั้งแรก
กระทรวงให้ใช้ ๓ สี คือ สีดํา สีขาว และสีครีม แต่ได้รับแจ้งจากสํานักพระราชวังว่าให้ใช้ ๒ สี คือ
ดอก สีขาวและสีครีม เกสร เป็นสีเหลือง ส่วนการตกแต่งก้านดอก โบว์ ห้ามใช้สีดํา ให้ใช้เพียง ๒ สี คือ
สีขาวและสีครีม เน้นย้ํา เมื่อจัดทําดอกไม้จันทน์แล้วให้เก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม โดยจังหวัด
นครราชสีมาได้จัดทําดอกไม้จันทน์ในเดือนที่ผ่านมา จํานวน ๒๕๘,๑๗๒ ดอก
ประธาน : ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจัดทําดอกไม้จันทน์ สถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมทําดอกไม้จันทน์อยู่ตลอด คือ
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และห้า งสรรพสินค้าเทอมินอล 21 และขอความร่วมมื อ
จากส่วนราชการส่งเจ้าหน้าที่หมุนเวียนกันไปร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดจะออก
หนั ง สื อ อี ก ครั้ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ราจะต้ อ งดํ า เนิ น การในช่ ว งนี้ ร่ ว มกั น จึ ง ขอเชิ ญ ชวนหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการทุกท่านพร้อมข้าราชการในหน่วยงานร่วมกิจกรรมด้วย
นโยบายรัฐบาล เรื่องการสร้างความปรองดอง ขอขอบคุณพี่น้องส่วนราชการต่าง ๆ
นายอําเภอ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร พื้นที่ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจมีปัญหาเรื่อง
ชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ บ้าง แต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจกันดี ต้องขอขอบคุณ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เนื่ อ งจากช่ ว งที่ ผ่ า นมา ที่ ก รุ ง เทพมหานครมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องเข้าร่วมกันดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิด
เหตุร้ายขึ้นให้ได้ ต้องใช้วิธีป้องปราม ได้เน้นย้ําทางนายอําเภอให้ประสานกับผู้กํากับการสถานีตํารวจ
หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน ของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในการออกลาดตระเวนดูพื้นที่ต่าง ๆ ต้องเน้น
ย้ําว่าจะให้เกิดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ได้ ป้องปรามไว้ดีที่สุด
นโยบายรัฐบาล เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการตัด
ไม้ทําลายป่า ต้องขอบคุณพื้นที่อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง ที่ป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูง และ
สามารถจับผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้เป็นจํานวนมากในรอบเดือนที่ผ่าน ขอขอบคุณทาง กอ.รมน. จังหวัด
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นครราชสีมา ด้วย ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่จะต้องกวดขันกัน ไม่ว่าจะเป็น อําเภอสูงเนิน อําเภอลําทะเมนชัย
ที่มีไม้พะยูง และมีแนวโน้มจะมีการลักลอบเข้าไปตัด เมื่อพื้นที่ไหนถูกเข้มงวดมาก ก็จะมีการลักลอบไป
ตัดในพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากยังมีไม้พะยูงในพื้นที่เรามาก พอสมควร จะต้องมีการปลูกต้นไม้ เนื่องจาก
ช่วงนี้ฝนตกแล้ว อยากขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ประสานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด นครราชสีมา กําหนดไปปลูกต้นไม้ เช่น อาจจะเป็น สรรพสามิต สรรพากร
สํานักงานคลังจังหวัด ไปหา พื้นที่ปลูกต้นไม้ร่วมกัน เพื่อเป็นกิจกรรมที่เราดําเนินงานในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล เรื่องการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของทางราชการ ได้เน้นย้ําตลอดว่า ต้องระมัดระวัง
ไม่ให้มีการเรีย กร้องผลประโยชน์ ทั้ง เรื่องการอนุมัติ อนุญาต และการจัดซื้ อจัดจ้าง อยากให้มีการ
แต่ งตั้ งภาคประชาชนเข้า มาร่วมด้วย อยากให้ มีการประกาศข้อมู ลต่ าง ๆ ให้ประชาชนเข้ ามาร่ วม
ตรวจสอบในการดําเนินงานของภาคราชการได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันข้อครหา และเพื่อเป็น
เกราะป้องกันข้าราชการเราด้วย อยากจะให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลในที่ต่าง ๆ ให้มีการปิดประกาศ
ว่ามีโครงการไหนที่กําลังดําเนินการ อยู่ในขั้นตอนไหน และเชิญชวนภาคประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบ
และร่วมติดตามผล โครงการที่ดําเนินการไปแล้วก็ขอให้มีการใช้ประโยชน์ตามโครงการที่ได้เขียนไว้
เพราะมีหลายโครงการที่ทําเสร็จแล้วมีการปล่อยทิ้งร้างไม่มีการดําเนินการต่อ ขออย่าให้เกิดขึ้น ให้มี
การติดตามและกํากับดูแลเรื่องนี้ด้วย
นโยบายรัฐบาล เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสถานบริการ โรงแรม ขอให้
ทางตํารวจ ปกครอง ได้มีการกวดขันในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องสถานบริการ และการเปิดโรงแรมที่ได้รับ
อนุ ญ าตตามกฎหมาย โดยจั ด ชุ ด ออกไปติ ด ตาม ให้ คํ า แนะนํ า ผู้ ป ระกอบการให้ ข ออนุ ญ าตให้
ถู กต้ องตามกฎหมาย เมื่ อเช้ าได้ เน้ นย้ํ ากั บนายอํ าเภอให้ ระมั ดระวั งในเรื่ องนี้ ชุ ดปฏิ บั ติ การที่ ออกไป
ตรวจ อย่ า ให้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการเรี ย กผลประโยชน์ หรื อ ขอสิ่ ง ใดเป็ น สิ่ ง ตอบแทน ให้ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายก็พอแล้ว
เรื่องการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงที่ผ่านมาเกิดเรื่องของโสเภณีเด็ก ในพื้นที่
จังหวัดเราด้วย ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ที่
ได้ติดตามและรายงานให้ทราบ ถือว่าเรื่องนี้ยังมีอยู่ในพื้นที่ของเรา นําเด็กอายุ ๑๔, ๑๕, ๑๖ ปี มาเช่า
อยู่ที่โรงแรม แล้วก็จะมีคนโทรศัพท์ไปติดต่อว่าใครต้องการซื้อบริการ แล้วโทรไปบอกเด็ก พ ว ก นี้ ม า
ซึ่งเราก็จะรู้ได้ยาก ต้องเป็นคนอยู่ในวงการ เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแล จะไม่เหมือนสถาน
บริการมีที่ตั้งให้ไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ป้องกันยากแต่ก็ต้องช่วยกัน
เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์ดํารงธรรมทั้งจังหวัด
และอําเภอ ปรากฏว่าเรื่องค้างอยู่ที่ศูนย์ดํารงธรรมของจังหวัดเป็นจํานวนมาก ทุกวันอังคารเราจะมีการ
ประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อตามเรื่องที่ค้างอยู่ที่ศูนย์ดํารงธรรม แต่ก็ยังไม่ทันใจประชาชน มี ก ารเร่ ง รั ด
จากหน่วยเหนือตลอดเวลา การสอบสวนแต่ละเรื่องใช้เวลา มี พ.ร.บ. พิจารณาทางปกครอง จําเป็นต้อง
ให้เวลาสําหรับผู้ถูกสอบสวนในการที่จะส่งเอกสาร ในการที่จะโต้แย้งต่าง ๆ ใช้เวลามากพอสมควร มี
การประวิงเวลาขอเลื่อนการส่งข้อมูล ขอเลื่อนการให้ถ้อยคํา ก็กินเวลาไปอีก ฝ่ายติดตามก็คอยเร่งรัด
คอยต่ อ ว่ า อยู่ ต ลอดเวลา เพราะฉะนั้ น เรื่ องต่ า ง ๆ ที่ ไ ปถึ ง หน่ ว ยงาน โดยเฉพาะศู น ย์ ดํ า รงธรรม
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด จําเป็นต้องมีการติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
ขอความกรุณาท่านกําชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วยว่า ถ้ามีเรื่อง ตีตรา “ศูนย์ดํารงธรรม”
ขอให้เร่งดําเนินการด้วย อย่างน้อยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหรือมีความก้าวหน้าอย่างไรก็รายงาน

๒๕
ให้ ท ราบ จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ จากสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ม าติ ด ตามเรื่ อ งเหล่ า นี้ อ ยู่ เ ป็ น ประจํ า สั ป ดาห์ ที่
ผ่านมาก็ไปติดตาม โดยไปในพื้นที่ด้วย สัปดาห์หน้าก็จะมาอีกคณะหนึ่ง อําเภอที่ผ่านมาคืออําเภอสูงเนิน
จะมีการติดตามอย่างนี้ และก็จะมีการไปติดตามหน่วยงานของท่านด้วย ปัญหาของพี่น้องประชาชนยัง
มีมาก จึงต้องช่วยกัน เรื่องภัยต่าง ๆ ภัยแล้ง เมื่อเช้าได้ตรวจเช็คกับนายอําเภอแล้ว อาจจะยังมีปัญหาอยู่
ที่อําเภอลําทะเมนชัย ที่บ้านใหม่สามัคคี ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่บนที่สูง มีประมาณ ๔๐ หลังคาเรือน ไม่มีแหล่ง
น้ํา ถึงแม้ฝนตกก็จะไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้มาก ทางจังหวัดก็พยายามแก้ไขปัญหา ส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ
ที่ขึ้นบัญชีไว้ ๑๔ หมู่บ้านถือว่าเหลือหมู่บ้านเดียวที่มีปัญหาภัยแล้ง ข้อมูลจะได้ตรงกัน แต่ตอนนี้ปัญหาที่
กําลังเกิดขึ้นมาคือเรื่องของน้ําท่วม และน้ําป่าไหลหลาก ได้แจ้งเตือนและเตรียมพร้อมตลอดเวลา
โดยเฉพาะเรื่ อ งการช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งประชาชน ได้ แ จ้ ง เตื อ นกั บ นายอํ า เภอแล้ ว เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ
ต่อมาคือเรื่องถนน และเรื่องเสาไฟฟ้า เมื่อเสาไฟฟ้าล้มจําเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็ว เรื่อง
ถนนมีชาวบ้านร้องเรียนมามาก เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. นครราชสีมา มีจํานวนมาก
ที่ยังไม่ได้ซ่อม ถนนต่าง ๆ ที่ชาวบ้านร้องเรียนมาจะขอให้ทางนายอําเภอได้สํารวจและส่งให้ อบจ. อีก
ครั้งหนึ่ง อย่างน้อยไปแก้ปัญหาเบื้องต้น แต่เดิมเป็นหลุม เป็นฝุ่น ชาวบ้านมองไม่เห็นทาง และทุกวันนี้
มีน้ําไปขังภาพออกมาดูไม่ดี ถนนไหนที่แก้ไขได้ ถนนไหนที่แก้ไขไม่ได้ ก็ต้องประสานกับท้องถิ่น
ให้ช่วยด้วยอยู่ระหว่างให้อําเภอรวบรวมมาเพื่อนําเรียนทาง อบจ. ทราบ
- ในส่วนของทางหลวงต้องใช้เวลากี่วันที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุ
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) : ภายใน ๓ วัน
ประธาน :

ฉะนั้นก็จะเหลือของทาง อบจ. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องช่วยกัน
นโยบายรัฐบาล เรื่องการกําจัดผักตบชวา
นายกรัฐมนตรีจะไปคิกออฟในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จังหวัดก็จะคิกออฟในวันเดียวกัน ช่วงบ่ายวันนี้
จะมีการประชุมกับนายอําเภอ เพื่อกําหนดสถานที่ที่จะคิกออฟ เรื่องกําจัดผักตบชวา นี่คือนโยบาย
รัฐบาลที่เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเน้นย้ํากันตลอด

ขณะนี้มีการปลอมเฟซบุ๊ค ของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แล้วไปขอเงินยืมเงิน
จากที่ต่าง ๆ ซึ่งขอเรียนให้ทราบว่า หากมีการใช้เฟซบุ๊คของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอเงินหรือยืมเงิน ขอท่านอย่าได้หลงเชื่อ
ฝากให้ดูเรื่องของพี่น้องประชาชน มวลชนต่าง ๆ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํามาก จังหวัด
พยายามจะให้ปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงโค-กระบือ คาดว่าปีหน้ามันสําปะหลัง ข้าวโพด ราคาข้าว ก็จะยังไม่ดี
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอาชีพอื่น ๆ ความจริงอยากให้พี่น้องประชาชนลงทุนเรื่อง SME
เรื่องการทํามาหากิน แต่ไม่รู้จะแนะนําเขาอย่างไร ส่วนราชการต่าง ๆ ถ้ามีความคิดเห็นก็ขอให้ช่วย
แนะนําให้ชาวบ้านในการปรับเปลี่ยนอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นประมง ปศุสัตว์ สามารถจะเป็ น อาชี พ แก้ ไ ข
ปัญหาเรื่องรายได้ต่าง ๆ ประเทศไทยผูกตลาดทางการเกษตรกับประเทศจีนมาก ณ วันนี้ ประเทศ
เพื่อนบ้านก็ผลิตการเกษตรเหมือนกับเรา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ก็มีการปลูกข้าว มันสําปะหลัง อ้อย
เหมือนกับบ้านเรา และมีตลาดเดียวกับเราคือ ประเทศจีน เขาสามารถขนไปทางรถยนต์ แต่บ้านเรายัง
ต้องใช้เรือ ใช้เวลา ใช้ค่าขนส่งจํานวนมาก เราจึงขายแข่งตลาดสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ ปีหน้าก็จะ
เป็นอย่างนี้ จึงจะเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน เราต้องแก้ปัญหา ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ วันนี้พี่น้อง
ประชาชนอาจจะเจอเรื่องราคาตกต่ํา เราสามารถที่จะเข้าไปแนะนําเรื่องปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์ต้อง
เป็นหน่วยงานหลัก ในการผลักดันเรื่องนี้ นโยบายของจังหวัดคือเพิ่มจํานวนผู้เลี้ยงสัตว์ ๕% จํานวน
สัตว์เพิ่มอีก ๑๐% เพื่อให้เกิดผลต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๖
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : ในวันพรุ่งนี้ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จะมีเวทีประชาคม เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหา ๓ ประเด็น คือ
๑) เรื่องการคมนาคม การจราจร ในพื้นที่ของเขตเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีความแออัดมากขึ้น ๒) เรื่อง
๒) การแก้ปัญหาสวนรัก บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
๓) เรื่องการขายของริมทางเท้า ฟุตบาท บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
จะมีการระดมสมอง สื่อมวลชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมี
ผลกระทบโดยตรง หากส่วนราชการใดสนใจขอเชิญร่วมให้ความคิดเห็นด้วย เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เช่น
ด้านคมนาคม ด้านแขวงการทาง ด้านตํารวจ การค้าขาย จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นงานที่ทําไปแล้ว
และอนาคตที่จะทํา ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนได้เสนอว่าต้องการอะไร แก้ไขอะไร
และสรุปในตอนท้าย และรับประทานอาหารกลางวัน เป็ น แนวคิ ด ของท่ านผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เมื่ อ
ได้ มานํ า เสนอประเด็ น ปั ญ หาอย่ า งนี้ แ ล้ ว ภาครั ฐ และภาคประชาชน ประชารั ฐ จะจั บมื อร่ วมกั น
เดินเรื่องนี้ ร่วมมือกันดําเนินการ หากหัวหน้า ส่ ว นราชการจะกรุ ณ าเข้ า มาให้ ค วามคิ ด เห็ น ก็ จ ะได้
ช่วยกันแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ตรงจุด
ประธาน :

สื บ เนื่ อ งจากมี ผู้ เ สนอให้ จัง หวั ด แก้ ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตลอดเวลา ซึ่ ง แต่ ล ะเรื่ องมี หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ก็เสนอให้จังหวัดดําเนินการ ฝ่ายหนึ่งบอกน่าจะจัดการระเบียบหาบเร่แผงลอย
แต่หากเราฟังฝ่ายเดียวแล้วไปจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ก็จะว่ารังแกคนจน ไม่มีที่ทํามาหากิน จึงได้
เชิญกันมาครั้งเดียว มาร่วมหารือพูดคุยกัน เพื่อหาทางออกปัญหาร่วมกัน เช่น เรื่องจราจร ผลกระทบ
มีหลายด้าน จึงเชิญมาพูดคุยกัน คนที่เสนอไว้ ทางตํารวจ เทศบาล แขวงการทาง อําเภอ ก็มาจะพูดว่า
เราดําเนินการอะไรไป และมีแผนดําเนินการอย่างไรต่อไป ให้ที่ประชุมได้พูดคุยกัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิมิ) : ฝากหัวหน้าส่วนราชการช่วยดูเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
ที่เข้ามาศูนย์ดํารงธรรม แล้วได้แจ้งไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องไปตกค้างที่เจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการ
แต่จังหวัดถูกติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบ สตง. ปปช. ปปท. ผู้ร้องได้มาร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดก็แจ้งไป แต่บางทีเรื่องไปค้างที่เจ้าหน้าที่ ไม่ถึงหัวหน้าส่วนราชการ บางเรื่องค้างเป็นปี จึงขอ
ฝากหัวหน้าส่วนราชการช่วยติดตามเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ด้วย
เรื่ อ งสาธารณภั ย ช่ วงนี้ อากาศเปลี่ ย น อากาศร้ อ นและฝนตก ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ได้ เ น้ น ย้ํ า
นายอําเภอไปแล้วในการดูแลพื้นที่ ส่วนราชการที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร หรือกระทรวงอื่น ๆ
ขอได้ สั่ง การเจ้ า หน้ า ที่ ประสานเพื่ อจะได้ รีบดํ า เนิ น การประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย และ
ดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป บางเรื่องเมื่อเกิดเหตุชาวบ้านต้องการให้ส่วนราชการเข้าไปช่วย
แต่กระบวนการในการดําเนินการบางเรื่องอาจจะช้า เรื่องเกษตรต้องฝากเกษตรจังหวัด เพราะมีขั้นตอน
เยอะมาก ให้ประสานกับอําเภอ จะได้เร็วขึ้น
ประธาน :

รัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะส่วนราชการ ต้องขอ
ขอบคุ ณทางตํารวจ ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวั ด ไปตรวจเรื่องความสะอาดของสถานีตํา รวจ มีการ
แข่งขันจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยากให้ทางอําเภอดูที่ว่าการอําเภอ ส่วนราชการดูส่วนราชการของท่าน
จังหวัดก็เป็นทางสํานักงานจังหวัด ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่มาทุกวัน กลิ่นของสุขาศาลากลาง
กลิ่นของโรงงานข้างนอก จะแก้ปัญหาอย่างไร ต้องหา วิธี แป้งมันส่งกลิ่นเหม็นมาก ขยะยังมาก เรื่อง
ความสะอาดต้องช่วยกัน ดู แต่ในเขตเทศบาลนคร ถือว่ามีความสะอาดมากกว่าหลายพื้นที่ ต้องขอ

๒๗

ที่ประชุม :

ขอบคุณทางเทศบาลนครนครราชสีมาไว้ด้วย แต่ในสถานที่ราชการต่าง ๆ ก็ต้องมีความสะอาดและมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรือ่ งติดตามผลการประชุมครั้งที่ผา่ นมา

-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : เรียนเพิ่มเติม สําหรับประเด็นการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น
วันหยุดราชการ สําหรับให้ข้าราชการได้ไปร่วมในพระราชพิธี
การแต่งกายของข้าราชการในพระราชพิธี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เวลา ๑๗.๓๐ น. แต่งกาย ชุดเต็มยศ ไว้ทุกข์ (เผาหลอก)
- เวลา ๒๒.๐๐ น. แต่งกาย ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์ (เผาจริง)
ที่ประชุม : รับทราบ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามสถานการณ์
อุทกภัย และพบปะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เดินทางไปตรวจ
ราชการพื้นที่ จังหวัด นราธิ วาสและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติด ตามสถานการณ์อุทกภัยและพบปะ
ประชาชน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ และได้มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการไปราชการดังกล่าว
จํานวน ๖ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาไหล่เขา (Back Slope) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาไหล่เขา เช่น การปลูกหญ้าแฝก การทํากําแพงกั้นไหล่เขาเพื่อป้องกัน
ปัญหาต่อไปในอนาคต
ประเด็นที่ ๒ การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่นอกเหลือระเบียบ ให้พิจารณาถึงสิ่งที่น่า
เป็นห่วง หรืออยู่นอกระเบียบ เช่น ปัญหาการรุกล้ําที่ดิน การจัดการขยะ โดยให้มีการจัดประชุมหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอรัฐบาลพิจารณากําหนดแนวทางเพื่อให้
การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป
ประเด็ นที่ ๓ การจั ดทํ าแผนงานให้ พร้ อมใช้ ได้ ตลอดเวลา ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องจั ดเตรี ยม
แผนงานหลัก แผนเผชิ ญ เหตุ แผนการแจ้ ง เตื อ นภั ย พร้ อ มจั ด ทํ า เป็ น แผนคํ า สั่ ง ในการประกาศใช้
เพื่อให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลาและปฏิบัติจริงได้ในทุกแผน รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงแนวทาง

๒๘
ปฏิบัติของรัฐบาล อย่างชัดเจน
ประเด็ นที่ ๔ การส่ง เสริมการปรั บเปลี่ย นอาชีพแก่ ประชาชนที่ประสบอุทุกภั ย ให้พิจารณา
แนวทาง การส่ งเสริ มการปรั บเปลี่ย นอาชี พแก่ประชาชนที่ ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาอุ ทกภัย โดย
ส่งเสริมการปลูกพืชในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น
ประเด็นที่ ๕ การส่งเสริมความเข้าใจโครงสร้างการทํางานของรัฐบาล ให้ศึกษาและทําความ
เข้าใจโครงสร้างของรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งการทํางานมีโครงสร้างการทํางาน แบ่งพื้นที่ออกเป็นกลุ่ม
จังหวัดและมีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงานอย่างมี
เอกภาพ
ประเด็นที่ ๖ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย โดยให้สร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เสี ย งส่ ว นใหญ่ ก่ อ นการ
ดํา เนิ นโครงการต่า ง ๆ ของรั ฐ โดยให้ค วามสํ าคั ญกั บเสีย งส่ วนน้อยที่ มีค วามคิ ดเห็น ที่แ ตกต่า งกั น
ด้ ว ย รวมถึ ง การทํ า ประชาพิ จ ารณ์ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เช่ น การบริ ห ารจั ด การน้ํ า อย่ า งยั่ ง ยื น
ตลอดจนการสร้ า งการรั บ รู้ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเข้ า ใจพร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น และความ
ร่วมมือต่อการดําเนินโครงการของรัฐให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ที่ประชุม : รับทราบ

๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณ ๒๓,๐๑๔.๒๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๒๓๘.๗๘๕
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๖ (เป้าหมาย สิ้นสุด พ.ค. ๖๐ ร้อยละ ๖๖)
รายจ่ายลงทุน ๙,๐๘๑.๔๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๙๘๖.๙๕๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๓ (เป้าหมายสิ้นสุด พ.ค. ๖๐ ร้อยละ ๕๕)
* สังเกตได้ว่าอัตราการเบิกจ่ายได้ชะลอตัวลง สืบเนื่องจากในเดือนที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
งบประมาณเพิ่มจํานวน ๑,๑๑๘.๒๖๘ ล้านบาท แบ่งเป็นงบประจํา ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท
เป็นงบลงทุนประมาณ ๕๐ ล้านบาท จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําให้
สูงขึ้น
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
งบประมาณจังหวัดทั้งสิ้น ๔๑๘.๘๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๙.๒๗๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๗ (เป้าหมาย สิ้นสุดพฤษภาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๖๖)
รายจ่ายลงทุน ๓๔๙.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๕.๒๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐
(เป้าหมาย สิ้นสุด พ.ค. ๖๐ ร้อยละ ๕๕)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดกลุ่มจังหวัด
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ๓๔๘.๙๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๒.๖๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๕.๑๕
รายจ่ายลงทุน ๒๕๗.๙๙๐ เบิกจ่ายแล้ว ๘๕.๕๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๖
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรวม ๖,๕๕๓.๗๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๐๘๒.๖๘๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕

๒๙

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือจ่ายกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๐ กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อ
นํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก ขณะนี้ สํานักงาน
ก.พ.ร. อยู่ระหว่างประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการ
เตรียมวางแผนการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายดังกล่าว ในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาองค์กร จึงได้กําหนด
แนวทางให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติ
๑. เงินงบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจากการดําเนินงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ ในส่วนของงบดําเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน
หรืองบรายจ่ายอื่น ยกเว้น งบบุคลากรและงบกลาง ที่ได้ดําเนินงานใช้จ่ายตามแผนงาน งาน โครงการ
จนบรรลุเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน ผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจ
ของรั ฐ และส่ วนราชการได้ ดํ า เนิ น การชํ าระหนี้ ค่ าสาธารณู ปโภคค้ างชํ าระให้ แก่ รัฐวิ สาหกิ จตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เงิน งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว
ไม่รวมถึงเงินงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ เพื่อดําเนินงานตาม
แผนงาน
๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร มีวัตถุประสงค์ให้
ส่ ว นราชการจั ด ทํ า แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น สํ า หรั บ งาน/โครงการใด ๆ เป็ น การเฉพาะ เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร หรือเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน และสนับสนุนการดําเนินงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมิได้
หมายรวมให้นํ าไปสมทบรายการค่าใช้จ่ายที่มีเ งินงบประมาณไม่เ พียงพอ หรือนํ าไปใช้ในการเสริ ม
ภาพลักษณ์ขององค์กรหรือบุคลากร เช่น เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
๓. อนุมัติให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนํามา
จัด สรรเป็น สิ่ง จูง ใจตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่วนที่ สุด ที่ กค ๐๓๐๒.๕/ว ๑๐๑ ลงวัน ที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ และมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการในภาพรวมของส่วนราชการมากกว่า
๓.๗๕ คะแนนขึ้น ไปตามผลการประเมิ นของสํา นักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาเบิ กจ่า ยเงิ นงบประมาณ
ดังกล่าวถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ รับรองว่า เงินงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันดังกล่าวเป็น
เงินเหลือจ่ายตามคํานิยามในข้อ ๑. พร้อมแนบหนังสือรับรองจากรัฐวิสาหกิจดังกล่าวว่า หน่วยงาน
ได้ชําระค่าสาธารณูปโภคค้างชําระเรียบร้อยแล้วประกอบ
๓.๒ คํานวณเงินเหลือจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยระบุรายการให้ชัดเจนว่า เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาบุคลากรและหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร และแต่ละรายการเป็นจํานวนเงินเท่าใด
๓.๓ ในกรณีที่ส่วนราชการประสงค์จะโอนจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิก จ่ายเงินให้หน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (หมายถึงส่วนกลางจะโอนให้ส่วน ภูมิภาค) ให้
ดําเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๔๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๔๘ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
๔. การดําเนินการตามข้อ ๓ ให้ส่วนราชการแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กําหนด ให้

๓๐
กรมบัญชีกลางภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๕. ส่วนราชการจะสามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว
ได้ เมื่อกรมบัญชีกลางได้ดําเนินการในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
๖. ในกรณีที่ส่วนราชการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการพัฒนา
บุคลากร หรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร แตกต่างไปจากรายการค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓.๒ ให้ส่วน
ราชการแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กําหนด พร้อมทั้ง
แนบหนังสือกรมบัญชีกลางที่อนุมัติค่าใช้จ่ายรายการเดิมข้างต้นให้กรมบัญชีกลางทราบ เพื่อดําเนินการ
ในระบบ GFMIS โดยไม่ต้องมีหนังสือขอทําความตกลงเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายกับ
กระทรวงการคลัง
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่คลังจังหวัดนครราชสีมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าว ได้ตรวจสอบดู
ตามรายละเอียดแนบท้าย จากรายชื่อเป้าหมายเงินจูงใจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๑๕ หน่วย
ปรากฎไม่มีรายชื่อของจังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้นจึงเข้าใจได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาไม่มีเงินจูงใจ ที่เกิด
จากงบประมาณปี ๒๕๕๙
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รักษาราชการแทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งแรกขยาย
เวลาถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สําหรับโครงการเรื่องปัญหาการดําเนินโครงการงบประมาณเพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทย
ได้ประชุม Conference เมื่อวานนี้ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ช่วย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ผู้ แ ทน สตง.
ผู้แทน กรมบัญชีกลาง ผู้แทน ก.พ.ร. ได้ร่วมประชุมชี้แจง และให้จังหวัดซักถาม โดยสรุป ประเด็นของ
จังหวัดนครราชสี มา เรื่องการบริหารทรั พย์สินที่เ กิดจากโครงการจากงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ที่จะ
บริหารจัดการให้ถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร ซึ่งตามระเบียบพัสดุ
การให้ยืม ให้รับพัสดุ เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ แต่การบริหารจัดการที่จะให้ถึงเกษตรกรที่
เป็นภาคประชาชนหรือบุคคลธรรมดา ยังมีข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ โดยเมื่อวานได้
ข้อยุติในเบื้องต้นว่า ทางกระทรวงมหาดไทย ได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง และจะตอบแนวทางปฏิบัติ
ให้หน่วยดําเนินการที่จะบริหารสินทรัพย์ หรือใช้ทรัพย์สินของราชการให้เอกชนไปยืมใช้ จะมีวิธีการ
ปฏิบัติอย่างไร ทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการแจ้งเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ในชั้นนี้ ข้อสรุป หน่วย
ดําเนินการคือ ท่านเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง แต่อย่าเพิ่งลงนามในสัญญา อาจมีข้อผูกพันว่า ต้องมีความ
ชัดเจนในเรื่องการบริหารทรัพย์สินที่ เกิดจากโครงการ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
โครงการชลประทานนครราชสีมา : ปัจจุบันฝนเริ่มตกและตกบ่อยขึ้น น้ําเข้าเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
การเฝ้าติดตามคือ อ่างลําตะคอง และอ่างลําแชะ
ปัจจุบันอ่างลําตะคองมีน้ําอยู่ ๒๓% มีน้ําเก็บกัก ๗๓ ล้าน ลบ.ม. มีน้ําใช้การ ๕๐ ล้าน ลบ.ม.
อ่างลําแชะ มีน้ํา ๒๙% มีน้ําเก็บกัก ๘๐ ล้าน ลบ.ม. น้ําใช้การ ๗๔ ล้าน ลบ.ม.

๓๑

ที่ประชุม :

อ่างลําตะคอง ปัจจุบันเนื่องจากฝนตกหนัก และน้ําจะไหลลําเลียงเข้าจังหวัดนครราชสีมา
โครงการชลประทาน ได้ปรับลดการเปิดระบายน้ําลงจากเดิม ๔ ลบ.ม. /วินาที เป็น ๒ ลบ.ม. /วินาที เพื่อลด
กระแสน้ําที่จะเข้ามาจังหวัดนครราชสีมา
อ่างเก็บน้ําขนาดกลางมี ๓ แห่ง ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ําคือ อ่างห้วยตะคร้อ ๑๒% อ่างบึงกระโตน
๒๒ % อ่างห้วยบ้านยาง ๓๐%
ภาพรวมน้ําไหลเข้าอ่าง
อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่ง น้ําไหลเข้า ๗ ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง น้ําไหลเข้า
๔.๒ ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งสิ้น ๑๑.๒๕ ล้าน ลบ.ม.
น้ําใช้การในภาพรวม
ปริมาณน้ําทั้งจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีน้ํา ๔๐% หรือ ๔๘๓ ล้าน ลบ.ม.
น้ําเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ณ วันนี้
อ่างลําตะคอง มีน้ํามากกว่า ๓% เมื่อเทียบกับปริมาณน้ําปีที่แล้ว
อ่างลําพระเพลิงมีน้ํา ๔๙% ปีที่แล้ว ๑๓%
อ่างมูลบน ๔๑% ปีที่แล้ว ๒๔%
อ่างลําแชะ ๒๙% ปีที่แล้ว ๑๘%
อ่างลําปลายมาศ ๕๑% ปีที่แล้ว ๔๕%
ถือว่าขณะนี้ น้ําเข้าอ่างได้ค่อนข้างดีพอสมควร ดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก สําหรับอ่าง
เก็บน้ําขนาดกลาง น้ําทุกอ่างมีมากกว่าปีที่แล้ว
น้ําเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปีนี้กับปีที่แล้ว มีปริมาณต่างกันถึง ๒๐๓ ล้าน ลบ.ม.
ฝนที่วัดจากอ่างเก็บน้ําทุกแห่ง จากค่าฝนเฉลี่ย ๑,๐๓๒ มิลลิเมตร จะมีฝนตกสะสมเข้ามาแล้ว
ประมาณ ๓๘๓ มิลลิเมตร คือฝนตกเข้ามาประมาณ ๓๗.๑% ถือว่าฝนตกค่อนข้างดี
การติ ด ตามปริ ม าณฝนที่ ต กตามอ่ า งเก็ บ น้ํ า ต่ า ง ๆ ฝนมี แ นวโน้ ม ตกมาทางตอนใต้ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
เป็นเขา ตั้งแต่อําเภอปากช่อง วังน้ําเขียว เสิงสาง ครบุรี ฝนตกค่อนข้างดี จะเห็นได้ว่าน้ําไหลลงอ่าง
เพราะฉะนั้น อ่างเก็บน้ํามีการกระจายตัวของน้ําฝนค่อนข้างดี เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าในฤดูฝน ตัวสําคัญ
น้ําไหลและน้ําล้นตลิ่งหรือไม่ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้สภาพการไหลของน้ําในแม่น้ําทุกจุดจะไม่มีความ
ผิดปกติ ยังมีช่องว่างสําหรับลําเลียงน้ําอีกหลายเมตรในจุดต่าง ๆ
รับทราบ

๔.๑.๕ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : สรุปสภาวะอากาศ ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ช่วงครึ่งแรกของเดือน ลมใต้
และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลง
มาเป็นระยะจากนั้นลมเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องทําให้มีปริมาณ
และการกระจายของพื้นที่ฝนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเรื่อยมา โดยมีฝน และฝนฟ้า
คะนองกับมีลมกระโชกแรงบางวัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.ในรอบเดือน
(1–24 พ.ค. 60) มีฝนตก 14 วัน วัดปริมาณฝนรวมทั้งเดือนได้ 177.1 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวม
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 – ปัจจุบัน = 492.6 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับปี 2559 (พฤษภาคม) มีฝนตก
10 วัน วัดปริมาณฝนรวมทั้งเดือนได้87.8 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - พ.ค. 59
= 147.5 มิลลิเมตร
การคาดหมายลักษณะอากาศใน เดือนมิถุนายน 2560
ช่วงต้นและกลางเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและ

๓๒
อ่าวไทยเกือบตลอดช่วง โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่าน
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและ
ต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนในช่วงปลายเดือน ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาด
ผ่านบริ เวณประเทศจีน ตอนใต้ และมรสุมตะวัน ตกเฉี ยงใต้ที่พัด ปกคลุ มจะมี กําลั งอ่ อนลง ส่ งผลให้
ปริมานฝนและการกระจายของฝนลดลงในเดือนนี้
คาดหมายปริมาณฝนยังคงสูงกว่าค่าปกติ มีฝนฟ้าคะนอง ๔๐ – ๖๐% ของพื้นที่ มีฝนตกหนัก
บางพื้ นที่ ส่ วนมากในระยะต้ นและกลางเดือน คาดว่าปริ มาณฝนในเดือนนี้ จะใกล้เคีย งค่าปกติ คื อ
๑๐๔.๕ มิ ล ลิ เ มตร อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด อยู่ ที่ ๓๓ – ๓๕ องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด ๒๕ – ๒๗
องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต/ข้อควรระวั ง ในเดือนนี้อาจมี พายุหมุ นเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้า น
ตะวั น ตก และอาจเคลื่ อนตั วผ่ า นประเทศฟิ ลิ ปปิ น ส์ ลงสู่ ทะเลจี น ใต้ ซึ่ ง ในช่ วงเวลาดั ง กล่ า วมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรง เป็นผลให้บริเวณประเทศไทย
มีฝนตกเพิ่มขึ้น ปีนี้ฤดูฝนเริ่มต้นปกติคือ กลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม
ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ ๕% สําหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
ปริ มาณกระจายตั วของฝนลดน้ อยลงอาจจะทํ า ให้ มีการขาดแคลนน้ํ า ได้ จึ ง ขอให้ พื้น ที่ การเกษตร
เตรียมน้ําสํารองไว้ใช้เพราะอาจมีฝนน้อยในช่วงนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ Thailand 4.0
สถิติจังหวัดนครราชสีมา : ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในเชิง
นโยบาย ในการพัฒนาประเทศ ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ทําไมต้องเป็นไทยแลนด์ ๔.๐
จากพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย จากยุคที่ 1 เป็นยุคไทยแลนด์ ๑.0 มุ่งเน้นการ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยภาคเกษตรกรรม ยุคที่ ๒ ไทยแลนด์ 2.0 มุ่งเน้นเรื่องการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในการนําอุตสาหกรรมเบามาใช้ เน้นเรื่องการใช้แรงงาน การผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ
เพื่อ ส่งออก ยุคไทยแลนด์ 3.0 มุ่งเน้นเรื่องอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิต
น้ํามัน การผลิตแก๊ส ปูนซีเมนต์ เพื่อการส่งออก และยุคไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการนํานวัตกรรมมาใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
จากผลที่ผ่านมา จากการพัฒนาประเทศตั้งแต่ยุคที่ ๑ - ๓ จะติดเรื่องของรายได้ ที่ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ๒) ความไม่สมดุลในการพัฒนา มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
๓) ความเหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง พัฒนาได้ก็จริงแต่จะเกิดคนรวยเป็นกระจุก ความจนกระจายไปทั่ว
๔) สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ณ วันนี้ สถานการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
การปฏิวัติดิจิทัล เศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สภาพอากาศและภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ และความมั่นคงภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ
จากที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ ๓% ความสามารถใน
การแข่งขันอยู่ในระดับที่ ๒๘ ยังด้อยกว่าประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ลําดับ ๑๔ ประเทศสิงคโปร์ ลําดับที่ ๔
เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ข้ามผ่านตัวนี้ไปได้ หรือยังไม่เปลี่ยนแปลง เราก็ไม่สามารถที่จะนําประเทศไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงได้

๓๓
ไทยแลนด์ ๔.๐ จะต้องเป็นอย่างไร ในการพัฒนาตรงนี้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาประเทศให้มี
ความสมดุลใน ๔ มิติ มิติที่ ๑ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ต้องกระจายตัวทุกระดับ มิติที่ ๒ การรักษา
สิ่งแวดล้อม มิติที่ ๓ การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ ซึ่งในทีนี้หมายถึง มนุษย์เป็นหัวใจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ มิติที่ ๔ การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข เมื่อเป็นไทยแลนน์ ๔.๐ แล้ว สังคมต้องมี
ความปรองดอง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะมุ่งเน้น ๔ ด้าน คือ
ด้านการเกษตร เปลี่ยนเป็นเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ผลิตอย่างไรให้เกิดความสมดุล
ต่อการใช้จะเป็นส่วนส่งเสริมด้านอื่น เช่น ราคาผลผลิต
ด้านการส่งเสริม SME ของประเทศไทย ต่อไปจะนําเรื่องนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนเพิ่ม
คุณค่าของสินค้า ซึ่งต่อไป เรียกว่า Smart Enterprises
การสร้างมาตรฐานน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ การบริการก็จะเป็นบริการที่สร้างมูลค่าขึ้นมา
โดยสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างมาตรการการบริการของประเทศไทย เรื่องแรงงาน แรงงานของเราที่
ผ่านมาไม่ค่อยมีทักษะ แต่ต่อมาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ต้องเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นแรงงาน
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
อีกส่วนหนึ่งที่ ต้องขับเคลื่อน คือ การรวมพลังจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน โดยสร้างความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นการร่วมมืออย่างแท้จริง
จะทํ า อย่ า งไรให้ เ ป็ น ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้ ส มบู ร ณ์ แ บบ ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มเรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมที่สําคัญมี ๔ เรื่อง คือ
๑) การปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
๒) การปรับโครงสร้างทางการบริหารด้านเศรษฐกิจ
๓) การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเข้ามา
๔) เรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน
ในส่ วนที่ มีบทบาทสํ า คัญ มาก ที่ เ กี่ ยวข้ องกับส่ วนงานของภาคราชการ ระบบราชการเป็ น
กลไกในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ให้ประสบความสําเร็จได้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สํานักงาน
ก.พ.ร. วางแผน วางรูปแบบการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติกับไทยเลนด์ ๔.๐
ก.พ.ร. กําหนดมาในรูปของระบบราชการ ๔.๐ ว่า
๑) จะต้องเป็นระบบราชการยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน เป็นที่พึ่ง
ของประชาชนได้ ในภาครัฐต้องเป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างและมีความเชื่อมโยง หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน
๒) ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีขีดสรรถนะสูง และมีความทันสมัย
๓) ปัจจัยความสําเร็จ ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องยึดใน ๓ ตัวคือ ๑) การประสาน
พลังประชารัฐ ๒) การนํานวัตกรรมมาใช้ในการดําเนินงานในภาครัฐ ๓) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล
ของหน่วยงาน
สรุปสาระสําคัญไทยแลนด์ ๔.๐
- เป็นโมเดลโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ หรือ New Economy Model
- เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- เน้น การพัฒนาที่สมดุล บนฐานคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สังคมที่อยู่ดีมีสุข ภูมิเสริมสร้างปัญญามนุษย์)
- เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากรมาเป็นการผลิต
บนฐานความรู้ และเทคโนโลยี
- ผนึกพลังจากทุภาคส่วนในการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “พลังประชารัฐ” ความร่วมมือ

๓๔
ระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน
- ปฏิรูปโครงสร้างในทุกมิติ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน
- ให้ความสําคัญกับทุนมนุษย์ : เป็นหัวใจการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ สร้างคนไทย ๔.๐
มีจิตใจงดงาม มีจิตสาธารณะ มีความผิดชอบต่อสังคม มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะ และมีความรู้
- เป้าหมายที่จะเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ ประมาณ ๓ – ๕ ปี
เมื่อเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ สมบูรณ์แบบแล้ว เป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งไว้ คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็น
ประเทศที่มีรายได้สูง และขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐ :
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (ถนนมอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด ๔ – ๖ ช่องจราจร ระยะทาง ๑๙๖ กิ โ ลเมตร วงเงิ น ลงทุ น
๘๔,๖๐๐ ล้า นบาท ค่ าก่อสร้า ง ๗๗,๙๗๐ ล้านบาท ค่า เวนคืน ๖,๖๓๐ ล้านบาท แผนดํา เนิน งาน
ก่อสร้าง ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
โครงการมอเตอร์เวย์ มีทั้งหมด ๔๐ ตอน ในเขตโคราชมี ๒๐ ตอน ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๑๘
โครงการ ยั ง เหลื อ ๒ โครงการ การดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า ง ๑๑ โครงการ อยู่ ใ นสายทางมิ ต รภาพ
ความก้าวหน้า ขณะนี้กําลังดําเนินการก่อสร้าง และเร่งรัดให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างทางหลวง สายอําเภอกบินทร์บุรี–อําเภอปักธงชัย (สาย ๓๐๔)
ทางหลวงสาย ๓๐๔ สายอําเภอกบินทร์บุรี – อําเภอวังน้ําเขียว เส้นเชื่อมผืนป่า มีทั้งหมด ๓ ตอน
เป็นตอน คาบเกี่ยวอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมผืนป่าทับลานคาบเกี่ยวโคราช
สายอําเภอกบินทร์บุรี – อําเภอปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จังหวัดปราจีนบุรี กม.๑๙๑+๘๖๐ –
กม.๑๙๕+๓๑๐ ระยะทาง ๓.๔ กิโลเมตร ผลงาน ๕๖.๖% ขณะนี้ได้เคลียพื้นที่กับผืนป่าเรียบร้อยแล้ว
สายอําเภอกบินทร์บุรี – อําเภอวังน้ําเขียว ตอนที่ ๓ ส่วนที่ ๒ กม. ๒๐๗+๗๖๐ – กม.๒๑๖+๕๖๐
ระยะทาง ๘.๘ กิโลเมตร ผลงาน ๑๙.๖๗๙%
สายอําเภอกบินทร์บุรี - อําเภอวังน้ําเขียว ตอนที่ ๓ ส่วนที่ ๒กม.๒๑๖+๕๖๐ – กม. ๒๒๓+๒๖๙
ระยะทาง ๖.๗ กิโลเมตร โครงการดําเนินงานไปแล้ว ๑๑.๗๖๕%
โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ปัจจุบัน มีโครงการเพิ่มเติมจากตอนที่ได้ก่อสร้างไปแล้วคือตอนใต้ตอนที่ ๑ โดยจะมีตอนใต้ตอนที่ ๒
เริ่มจากทางหลวงหมายเลข ๒ บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ขณะนี้ได้ดําเนินการก่อสร้างผ่านเส้น
สวนสัตว์ งบประมาณ ๙๘๗ ล้านบาท กําลังดําเนินการก่อสร้างเป็นทาง ๔ ช่องจราจร ผลงาน ๒๑.๘%
ตอนเหนือต่อจากมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒ ไปบรรจบเส้นขามทะเลสอ ระยะทาง
๑๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙๙๑ บาท อยู่ในช่วงจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ยังมีทางแยกต่างระดับหมายเลข ๒
จุดตัดของวงแหวนที่มีการก่อสร้าง งบประมาณ ๑,๓๙๔ ล้านบาท โครงการเริ่มดําเนินการแล้ว อยู่ใน
เขตทางไม่ติดกรรมสิทธิ์
ที่จะผลักดันต่อไปคือตอนเหนือตอนที่ ๒ ตั้งแต่อําเภอขามทะเลสอ ไปบรรจบเส้นอําเภอ
โนนไทย ระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๓,๔๐๐ ล้านบาท จะตั้งงบประมาณไปในปี ๒๕๖๑

๓๕
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกประโดก (พีกาซัส) และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก
ขอนแก่น (บิ๊กซี)
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกประโดก (พีกาซัส) ขั้นตอนแบบแล้วเสร็จ
ประชาพิจารณ์แล้ว งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนดําเนินการติดต่อของบประมาณ
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกขออนแก่น (บิ๊กซี) โครงการก่อสร้าง ๘๐๐
ล้านบาท รอผลในการขอประชาพิจารณ์ในปี ๒๕๖๐
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
นครราชสี มา จุ ดรอเลี้ยว มีช่วงเลี้ ยวสั้ นมาก ทางกรมทางหลวงจึงขอขยายช่องรอเลี้ยวให้กว้ างขึ้ น
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ประมาณ ๔๐๐ เมตร
๔.๒.๓ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) :
โครงการก่ อสร้ า งถนนสาย ฉ เริ่ มก่ อสร้ า งมาตั้ง แต่ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ปั จจุ บัน แล้ วเสร็ จ ๑๐๐%
และเปิดใช้แล้ว ถนนสาย ฉ เป็นถนนผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กําหนดเป็นแนวผังเมือง
รวมไว้ กรมทางหลวงชนบทได้วางแผนเข้าสู่พื้นที่มีการเวนคืนตามกฎหมาย เส้นทางเชื่อมตรง ถ้ามา
จากขอนแก่นประมาณเกือบ ๒๐๐ เมตร ก่อนถึงโรงเรียนมหิศราธิบดี เลี้ยวซ้ายเข้ามาเชื่อมเส้นทางจาก
ถนนมิตรภาพเข้ ามาสู่ถ นนสายไปจักราชที่ ๒๒๖ บ้านดอนขวาง ผ่านออกมาเลยดูโฮม ซึ่ง จะทําให้
การจราจรของโครงข่ายทางสมบูรณ์ขึ้น จากถนนมิตรภาพเข้ามาสู่สาย ๒๒๔ คือสายไปโชคชัย ทําให้
ประเภทรถบรรทุ ก ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งและไม่ มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จะเข้ า ไปสู่ ตั ว เมื อ งสามารถออกทางด้ า น
ซ้ายมือ แล้วมาเชื่อมสู่ถนนสายไปโชคชัย เป็นถนนวงแหวนสายในที่สะดวก เป็นถนนเส้นใหม่ มีเขตทาง
ข้างละ ๔๐ เมตร รวมเป็น ๘๐ เมตร เป็นการก่อสร้าง ๓ สัญญาจ้าง งบประมาณ ประมาณ ๑,๔๐๐
ล้านบาทเศษ รวมเส้นทาง ๑๖ กิโลเมตร ๓๓๒ เมตร
โครงการถนนสาย ฉ เป็ น ถนน ๔ เลน ช่ ว งตั ด ทางแยกที่ บ ริ เ วณบ้ า นตะคอง จะมี เ ป็ น
สัญญาณไฟจราจร ส่วนที่ข้ามทางรถไฟ เป็นสะพานข้ามแยกทําให้การสัญจรทิศทางตรงไม่เกิดอันตราย
ในถนนสาย ฉ เส้ น ด้ า นนอกทั้ ง หมดเป็ น วงแหวนสายใหญ่ ข องกรมทางหลวง แต่ ถ นนสาย ฉ เป็ น
๒ เอนกประสงค์ คือ สําหรับคนที่เชื่อมเมืองภายใน และสําหรับเป็นทางเลี่ยงการจราจรได้
ถนนวงแหวน แนวโน้มการพัฒนาต้องการให้เลี่ยงถนนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเมือง แต่ถนนสาย ฉ
เป็นถนนรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นบริเวณที่ลุ่ม มีการออกแบบป้องกันการไหลของน้ําให้
เพียงพอ และประมาณปลายปี ๒๕๖๐ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ถนนเส้นนี้มีการประชาพิจารณ์ให้
เสนอชื่อ โดยสรุปจาก การโหวตคะแนนสูงสุด ใช้ชื่อว่า “ถนนมหิศราธิบดี”
สํ า หรั บ โครงการต่ อ ไปในอนาคตที่ ก รมทางหลวงชนบทได้ ม องถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
พัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการเจริญเติบโตของเมือง เป็นถนนเส้นสุรนารี ๒ จากพีกาซัส
ด้านหลังแม็คโคร ผ่านโรงเรียนสุรนารี ๒ ออกทางเขื่อนคนชุม อยู่ในแผนของปี ๒๕๖๑ ประมาณกลาง
ปี ห น้ า ทํ า เรื่ อ งกฤษฎี ก าเวนคื น มี ก ารเวนคื น ประมาณ ๓๐๐ เมตร ก่ อ นเชื่ อ มเขื่ อ นคนชุ ม
เชื่อมบายพาส โดยจะทําการก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ คาดการณ์ว่าประมาณกลางปีหน้า สัญญาจ้างที่เป็น
รูปแบบการเวนคืนเรียบร้อยก็จะเริ่มทําการก่อสร้างประมาณ ๒ ปี ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร
๒๐๐ เมตร จะมีการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ําบางส่วน มีการวางท่อ ระบบระบายน้ํามากขึ้น โดยจะ
มีระบบระบายน้ําด้านข้างคู่ขนานไปกับคลองส่งน้ําของกรมชลประทาน
ถนนเส้น ง ๕ เป็นเส้นที่เชื่อมจากแยกของถนนเจ้าพระยาพืชไร่ โรงเหล็กราชสีมา พยายามจะ

๓๖
ให้ชุมชนเมือง บริเวณตําบลโคกกรวดเมืองใหม่ บริเวณตําบลสุรนารี ตําบลปรุใหญ่ ใช้เส้นทางของ
ถนน ง ๕ ซึ่งจะพาดผ่านออกไปขนานกับถนนมิตรภาพออกบริเวณเป๊ปซี่ เพื่อให้การสัญจรของผู้ที่ไม่
ต้องใช้ความเร็วในการเชื่อมเมือง ก็มาใช้เส้นทางของชุมชน เส้น ง ๕ เป็นเขตทางข้างละ ๑๕ เมตร ซึ่ง
จะต้องเข้าสู้กระบวนการตามระเบียบการออกแบบ การเวนคืนตามกฎหมายต่อไป
ถนน ง ๑ จะเชื่ อมจากบริ เวณข้ างโรงพยาบาลกรุ งเทพราชสีมา ตรงข้ ามโตโยต้า ไทยเย็ น
พาดผ่านทางขวามือของโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ กลางหมู่บ้านราชพฤกษ์ เชื่อมที่ถนนสาย ๒ เชื่อม
ต่อไปถึงถนนสาย ฉ ต้องการให้ผู้ที่มาจากนอกเมืองเข้าสู่ตัวเมือง เป็นเหมือนเส้นทางที่จะทําให้ห้าง
เซ็ น ทรั ล ห้ า งเทอมิ น อล และห้ า งเดอะมอลล์ เกิ ด การเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ การหมุ น เวี ย นของรถ
เพราะเป็นการสร้างเส้นทางเพิ่มขึ้น เส้นมิตรภาพก็จะแบ่งการจราจรออกไป
ถนนเชื่อมระหว่างเส้น ๒๒๔ บริเวณป่าช้าจีน จากสาย ฉ มาแล้วยูเทิร์น เข้ามาเชื่อมเพื่อมาหา
สาย มทส. คือ สาย ๓๐๔ ยาวประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีช่วงพาดผ่านค่ายสุรนารี ประมาณ ๓ กิโลเมตร
อยู่ระหว่างการขออนุญาตกองบิน กองทัพภาคที่ ๒ และ มทบ. ๒๑ ซึ่งทางกองบิน ๑ ไม่อยากให้ถนน
เส้นนี้เข้าไปอยู่ใกล้และไม่อนุญาต แต่ทาง มทบ.๒๑ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา จะเป็นเส้นระหว่าง
รั้วแดน กองบิน ๑ เส้นนี้วางแผนไว้เพื่อที่จะใช้ระหว่างกองบิน ๑ กับสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเชื่อมตําบล
โพธิ์กลาง ตําบลหนองบัวศาลา สามารถออกมาสู่สนามกีฬา มทส. ได้โดยสะดวก โดยไม่ต้องผ่านตัวเขต
สุรธรรม มีการแก้แบบบางส่วนเพื่อให้สอดรับกับงบประมาณที่ตั้งแผนไว้
การพัฒนาเส้นทางเพิ่มเติมในตัวโคราชยังไม่เคยมี เพื่อเป็นการกระจายตัวของการจราจร
จึงเลือกเส้นทางเหล่านี้เพราะอยู่ในผังเมืองอยู่แล้ว แต่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ
กฎหมายควบคุมอาคาร ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกํากับดูแล อยากให้นํากฎหมายของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้ประกาศแล้วว่า เรื่องการกําหนดเส้นทางที่เป็นถนนผังเมือง ขอให้ร่น
ถอยหรือเว้นระยะไว้ อย่าก่อสร้างหรืออนุญาตการก่อสร้างอาคารใด ๆ ในแนวเส้นทางเหล่านั้น ซึ่งจะ
ให้เกิดการเวนคืนที่มีมูลค่าสูงขึ้น ในอนาคต เส้นทางเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์ ที่จะทําให้บ้านเมืองได้
เติบโต อย่างน้อยก็เกิดการแข่งขันเกิดการสร้างงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาตเจริญ : โคราชจะเป็นเมืองมหานครแน่นอน จะมีความ
เจริ ญ ทางเศรษฐกิ จอย่ า งมาก มี พื้น ที่ เ ศรษฐกิ จ ห้ า งเดอะมอลล์ ห้ า งเทอมิ น อล ๒๑ ห้ า งเซ็ น ทรั ล
และห้า งต่าง ๆ โคราชใหญ่ เป็นอัน ดับ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร เราเป็น ประตูสู่อีสาน และเป็ น
ประตู สู่ ภ าคกลางด้ ว ย เมื่ อ วานท่ า นอธิ บ ดี ก รมท่ า อากาศยาน ได้ ม าเป็ น ประธานการประชุ ม ที่
สนามบินเฉลิมพระเกียรติ ปรากฏว่าพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าร่วมประชุม
กันอย่างหนาแน่น มีความต้องการสายการบินพาณิชย์ ที่จะมาลงที่เฉลิมพระเกียรติ ชาวโคราชมีความ
ตั้งใจในเรื่องการเปิดสายการบินอย่างมาก มีการพูดคุยกัน และจะให้มีการเกิดสายการบินอย่างแน่นอน
ถ้าสายการบินต่าง ๆ อิดออดไม่ตัดสินใจ โคราชจะตั้งสายการบินเอง เพราะจําเป็นต้องมีสายการบิน
ไม่มีไม่ได้ ขณะนี้กําลังติดต่อประสานงานกันอย่างเข้มข้น โคราชจะมีการคมนาคมครบทุกด้าน ในการ
เป็นเมืองมหานครต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๔ ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลียบคลอง (ด้านหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา)
ช่วงถนนช้างเผือก-อ่างอัษฎางค์
ผู้แทนเทศบาลนครนครราชสีมา : ถนนเส้นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ในช่วงเช้าผู้ปกครองรับส่งเด็กนักเรียน ในช่วงเย็นก็ไปรับนักเรียน มีรถตู้จอดคอยรับในช่วงเช้าและช่วง
เลิกเรียน จึงได้มีการประชุมร่วมกับทางโรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วิทยาลัย

๓๗
อาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
กําหนดเส้นทางเป็นแนวถนนกว้าง ๘ เมตร ระยะทางก่อสร้างยาว ๖๒๘ เมตร จะผ่านโรงเรียนสุรนารี
วิทยา ซึ่งเป็นอาคารไม้ทั้งหมด ๗ อาคาร โดยสามารถที่จะรื้อและปรับปรุงได้ ในส่วนของโรงเรีย น
อนุบาลนครราชสีมา มี ๔ อาคาร แต่จะมีอาคารที่สอนภาษา ตึก EP ๑ หลัง ทางเทศบาลนครได้วาง
แนวทาง เพราะมีพื้นที่เอกชนอยู่ ๑ แปลง ก็จะทําการจัดซื้อพื้นที่ของเอกชนเพื่อที่จะหลีกตัวอาคาร
หลังนี้ ในส่วนของ ๓ อาคารเป็นอาคารไม้ ก็ไม่มีปัญหา สามารถรื้อถอนและขยับย้ายได้ ซึ่งเทศบาล
นครจะรั บผิ ด ชอบในส่ วนของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษานครราชสี ม า เป็ น อาคารไม้ ทั้ ง หมด ๖ อาคาร
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ก็ไม่มีปัญหา ในส่วนที่ไปทะลุอ่างอัษฎางค์ เป็นพื้นที่ของการประปา ของ
เทศบาลนคร ในส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหา ขณะนี้รอส่วนราชการที่เป็นโรงเรียนส่งมอบพื้นที่ให้ทางเทศบาล
นคร และเทศบาลนครกําลังเจรจาขอซื้อพื้นที่เอกชนซึ่งมีรายเดียว
ประธาน :

เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นความคืบหน้าการพัฒนาตัวเมือง
นครราชสีมาที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ติดอยู่ตรงภาคเอกชน จํานวนเนื้อที่ไม่มากแต่ราคาค่อนข้าง แพง และ
หากเจรจาเอกชนแล้วเสร็จจะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้เมื่อไร

เทศบาลนครนครราชสีมา : ที่ดินประมาณ ๖๐ ตารางวา กําลังเจรจาต่อรองราคา หากเจรจาแล้วเสร็จก็จะได้
ดําเนินการก่อสร้าง สําหรับทางโรงเรียนก็ได้คุยกันแล้ว และพร้อมจะส่งมอบพื้นที่ให้
๔.๓

ด้านสังคม
- แนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๐
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ผ่านสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่
ผ่านมากฎหมายฉบับนี้อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ เพื่อลงพระปรมาภิไธย หัวใจ
กฎหมายฉบับนี้คือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นองค์กรกลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่
ทํางานด้านเด็กกับเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กเข้ามาแก้ไขปัญหา มาเรียนรู้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ
สมาชิกสภาเด็ก คือเด็กจบ ม.๑ เด็กเข้าเรียน ม.๑ ทั้งในระบบและนอกระบบ จนอายุ ๒๕ ปี
มีการจัด ตั้ งใน ๓ ระดั บ คือ ระดับตํา บลกั บเทศบาล ระดั บอํา เภอ ระดั บจั งหวั ด กฎหมายกํ าหนด
ระดั บตํา บล/เทศบาล ต้ องจัด ตั้ ง ทุกตํ า บล โดยมีเ จ้ า หน้า ที่ ข องกระทรวงพั ฒนาสั ง คม บ้ า นพั กเด็ ก
และครอบครัว เป็นเจ้าภาพหลัก มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมเข้าไปช่วยเหลือ กําหนดว่าให้
นายอํ า เภอเป็ น ที่ ป รึ ก ษา ทุ ก ตํ า บล/เทศบาล ในระดั บ อํ า เภอ ให้ น ายอํ า เภอเป็ น ที่ ป รึ ก ษา ใน
ระดั บ จั ง หวั ด ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ที่ ป รึ ก ษา หลั ง จากกฎหมายฉบั บ นี้ ป ระกาศใช้ คาดว่ า
เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ต้ อ งจั ด ตั้ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ใน ๑๒๐ วั น หลั ง จากที่ ป ระกาศใช้ แ ล้ ว ก็ จ ะมี ก าร
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นระบบ จะมีการประสานทางท้องถิ่น ประสาน
อําเภอ เพื่อจัดตั้งให้เรียบร้อยต่อไป
รับทราบ
ที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นชอบในการจัดทําคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด
ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา)

๓๘
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : การจัดทําคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ปฏิบัติการ
การต่ อต้ า นการทุ จริ ต จั ง หวั ด นครราชสี มา ได้ มอบหมายให้ ค ณะทํ า งานยกร่ า งเพื่ อ เป็ น มาตรการ
สร้างระบบการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในเชิงป้องกัน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่าการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ (ประธานคณะทํางานยกร่างคู่มือฯ)
ความเป็นมา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๖๔/๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๖๕/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- คําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕๔๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา
การดําเนินงาน คณะทํางานยกร่าง ได้พิจารณายกร่างในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเห็นชอบให้ปรับกิจกรรมการ
สร้างครูผู้นําต้นแบบมาเป็นคู่มือจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาดด้วยศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบเชิงป้องกัน ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทํ า งานเพื่ อร่ า งกิ จกรรมสู่ สถานศึ กษา เพราะการพั ฒ นาสู่ ค วามยั่ ง ยื น ได้ นั้ น ต้ องพั ฒ นาที่ เ ด็ ก
นักศึกษา มีการพูดคุยกันและวางกรอบในการทํางาน ติดตามงาน จนได้พิจารณายกร่างเป็นรูปเล่ม
ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว และได้นําเข้าสู่การวิพากษ์หลายขั้นตอน
การวิพากษ์ครั้งที่ ๑ โดย ปปช. ปปท. สตง. ท้องถิ่นจังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา ได้ปรับรูปแบบกระบวนการทั้งหลายเพื่อให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น
การวิพากษ์ค รั้ง ที่ ๕ เข้ าสู่ กรมการจั งหวัด เพื่อที่จะขอความคิด เห็ นในการเสนอแนะแก้ไข
เพิ่ มเติมสู่ ค วามสมบูรณ์ มากยิ่ ง ขึ้ น ร่ า งคู่ มือจั ดกิ จกรรมฯ ในครั้ งนี้ ได้ จัด ทํ า ค่อนข้ า งสมบู รณ์ เ กื อบ
๑๐๐% ซึ่ง หลั ง จากผ่ า นกรมการจั ง หวั ด แล้ ว ก็ จ ะวิ พ ากษ์ โ ดยคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด แล้วจะนํามาปรับเป็นครั้งสุดท้าย และจะพิมพ์เป็นรูปเล่มออกมา
และจัดสรรสู่สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้มีการนําไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนา
ผู้เรียน หลังจากนั้นจะมีการกํากับติดตามเทอมละ ๑ ครั้ง ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
จัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรม คู่มือการจัดกิจกรรมฯ เราวางกรอบการทํางานไว้ ๕ ระดับ คือ ระดับประถมวัย
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
กรอบแนวทางการทํางาน แต่ละหน่วยงาน แต่ละสังกัด จะมีโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ไปสู่ความโปร่งใส สุจริต ในการดําเนินงานต่าง ๆ มีโครงการเรียนคุณธรรม
โครงการโตไปไม่โกง โครงการโรงเรียนสุจริต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ตาม
หลักสูตรต่าง ๆ กรอบคุณธรรมอื่น ๆ
สรุปกรอบคุณธรรมได้ ๖ คุณธรรม ที่ต้องเน้นปลูกฝังให้เกิดขึ้น คือ ความพอเพียง
จิ ต สาธารณะ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความมี วิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบ ความเป็ น ธรรม โปร่ ง ใส
ยุติธรรม และความกตัญญู ที่ต้องปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนได้มีคุณธรรมเหล่านี้ และจะเน้นความ
เป็นโคราชเข้าไปในกิจกรรม เช่น วิถีชีวิตคนโคราช ความเป็นโคราช คําขวัญ นิทานปรัมปรา ของโคราช
เกม การละเล่นโคราช เพลงโคราช บุคคลสําคัญของโคราช วัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย และอื่น ๆ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของโคราช ซึ่งได้หลอมรวมใส่ลงไปในกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้มีความสํานึก มีความรักใน
ความเป็นโคราช เช่น การจัดกิจกรรม เป็นตัวอย่างที่นํามาให้ดูโครงสร้างของกิจกรรม เรื่องความมีวินัย

๓๙

ประธาน :
ที่ประชุม :

คุณธรรมหนึ่งจะมีกิจกรรมที่เสนอแนะไว้ ๓ กิจกรรม ๖ คุ ณ ธรรม ก็ จ ะมี กิ จ กรรมเสนอแนะไว้ ๑๘
กิจกรรม เช่น กิจกรรมของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เรื่อง สังคมดีมาจากวินัย ๒ ชั่วโมง มี
วัตถุประสงค์ มีแนวคิด มีขั้น ตอนดําเนินกิจกรรม มีสื่อการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ การวัดและ
ประเมินผล มีแบบการประเมิน เพื่อให้ครูนําไปสู่การปฏิบัติ มีใบความรู้ประกอบ เพื่อให้ครูนําไปจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน หลังจากนั้นมีการสรุป มีการรายงาน เป็นกระบวนการที่จะติดตามว่าสถานศึกษา
นั้นได้นําไปใช้มากน้อยแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้นํามาปรับปรุงในโอกาสต่อไป
ในการนํ าเสนอวั นนี้ ขอเรี ยนที่ ประชุ มว่ า เพื่ อให้ กรมการจั งหวั ดนครราชสี มาพิ จารณาคู่ มือฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตาม
แนวทางการสร้างระบบการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในเชิงป้องกัน ว่ามีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใช้ประกอบกิจกรรมของโรงเรียน สถานศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา หรือไม่ และมีประเด็นใดที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือเสนอแนะเพิ่มเติม คู่มือฯ นี้ จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
มัธยมศึกษา ท้องถิ่น เทศบาล อบจ. เอกชน มหาวิทยาลัย มีการตั้งเป็นคณะทํางานร่วมเพื่อทําคู่มือ
ชุดนี้ออกมา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทํางาน ที่มีการประชุม มีการวิพากษ์กันหลายครั้ง เพื่อให้มีคู่มือ
นี้ขึ้นมา
เห็นชอบการจัดทําคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๒ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปโครงการ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๗ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดแผนปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๔๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ : โครงการกระทรวงการคลัง ในการเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National
e-Payment ต่อเนื่องด้วยโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งช่วยขับเคลื่อนให้
ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดมากขึ้น โครงการแจกโชคจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นต้นไป โดยแจกทุกวันที่ ๑๖ มิถุนายน เริ่มงวดแรกคือ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งใช้ข้อมูลการทํา
ธุรกรรมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ต่อเนื่องไปทุกเดือนเป็นเวลา ๑๒ เดือน โครงการจะมี
รางวัลทั้งสิ้น ๘๔ ล้านบาท ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะมี ๒ กลุ่มคือ
กลุ่มที่ ๑ ประชาชนผู้ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินไทย เพื่อชําระค่าสินค้าและบริการใน
ประเทศ แต่ไม่รวมธุรกรรม Ecommerce และการโอนเงิน
กลุ่มที่ ๒ ร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ที่ติดตั้งเครื่อง EDC หรือปรับปรุงเครื่อง
เพื่อใช้บริการ ด้านนี้
ผู้ใช้บัตรเดบิ ตจะมีรางวัลสู งสุ ด ๑ ล้ านบาท ในแต่ ละเดื อนจะมี รางวัลทั้ง หมด ๑,๐๐๑
รางวัล รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ ล้านบาท รางวัลรองลงมาตั้งแต่ ๑ แสนบาท – ๒ พันบาท รวมเป็น
เงินรางวัลเดือนละ ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๒ เดือน เป็นยอด ๖๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนร้านค้า
รางวัลที่ ๑ จะได้ ๑ ล้านบาท มีรางวัลย่อยรางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท อีก ๕ – ๓๐ รางวัล/เดือน ผู้โชคดี
จะมีการประกาศรายชื่อทุกวันที่ ๑๖ โดยออกสื่อต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th และผู้
ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้า สิทธิการได้รับรางวัลแต่ละเดือน
ผู้ใช้บัตร ๑ ราย จะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง ๑ รางวัลเท่านั้น ร้านค้าก็เช่นเดียวกัน หากได้รับรางวัล ซ้ํา
กันก็จะให้รางวัลสูงสุดรางวัลเดียว การประกาศรายชื่อ หากผู้มีสิทธิไม่ต้องการรับรางวัลก็ให้แจ้งที่
ธนาคารว่าไม่ต้องการรับรางวัล หากต้องการรับรางวัลก็จะต้องยืนยันกับธนาคาร ซึ่งสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลั ง จะเป็ น ผู้ โ อนเงิ น รางวั ล ให้ แ ก่ ผู้ โ ชคดี เ อง หากติ ด ต่ อ ผู้ รั บ รางวั ล ไม่ ไ ด้
ทางกระทรวงการคลังก็จะเก็บรางวัลรอไว้ ๓ เดือน เพื่อรอผู้มาติดต่อก่อนหมดอายุ
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา : จากการที่สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จํากัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย แบ่งเป็น
๓ ช่วง ช่วงแรก ประธานสหกรณ์ไม่อนุญาตให้สมาชิกเข้าห้องประชุม สมาชิกจึงถามว่าในเมื่อเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญแล้วตัวเองในฐานะที่เป็นสมาชิกทําไมประธานถึงไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม ตรงนี้
เป็ น อํ า นาจของประธานสหกรณ์ จากการตรวจสอบแล้ วปรากฏว่ า สมาชิ กรายนั้ น ถู กมติ กรรมการ
๒ ใน ๓ ขับออกจากการเป็นสมาชิก เนื่องจากเป็นปรปักษ์ต่อสหกรณ์ ช่วงที่ ๒ เมื่อถึงวาระเรื่องการให้
ผู้มารายงานผลการตรวจสอบต่อห้องประชุม ซึ่งมีนายประสิทธิ์ ป้อกระโทก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าไปรายงานผลสรุปต่อที่ประชุม
ซึ่งสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้บอกทางประธานให้อนุญาตให้เข้ามา เพราะจะผิด
ข้อบังคับ เนื่องจากข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เข้ามารายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการ แต่เมื่อผู้ตรวจราชการเข้ามารายงานปรากฎว่าในระหว่างการรายงานผล ใช้คําว่า
ทุจริต อยู่เป็นระยะ ๆ ประธานจึงต้องสั่งให้หยุดการรายงาน ซึ่งในระหว่างนี้มีช่วงการก่อความวุ่นวาย
โห่ ร้อ ง ใช้ ถ้ อยคํ า ที่ ไ ม่ สุภ าพอยู่ เ ป็ น ระยะ จนกระทั่ ง ประธานใช้ อํ า นาจประธานให้ น ายประสิ ทธิ์ ฯ
ออกจากห้องประชุม สุดท้าย วาระการถอดถอนผู้ตรวจสอบ ซึ่งตรงนี้มี ๒ ฝ่าย ฝ่ายเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย ก็มีการโห่กันไปมา สุดท้ายใช้มติที่ประชุมใหญ่ ๙๑/๑ การถอดถอน นายประสิทธิ์ ป้อกระโทก
ออกจากการเป็นผู้ตรวจสวัสดิการ โดยไม่ออกเสียงจํานวน ๗๗ เสียง สุดท้ายการประชุมก็จบด้วยดี
ซึ่งหลังจากนี้คงจะมีเรื่องการร้องเรียนมายังศูนย์ดํารงธรรม ร้องนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งต้องรอรับการ
ชี้แจงต่อไป

๔๑
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมามีโรคระบาด คือโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยประมาณเกือบ ๒๐๐ ราย พบผู้ป่วยชายมากกว่าหญิง
ประมาณ ๑.๔ เท่า อายุผู้ป่วยสูงสุด อายุ ๑๐–๑๔ ปี อายุ ๕–๙ ปี อายุ ๑๕–๒๔ ปี ตามลําดับ อําเภอที่
มีการระบาดในขณะนี้ ได้แก่ อําเภอสีดา โนนสูง เมืองยาง คง เทพารักษ์ และก็ยังกระจายอยู่ในหลาย
อําเภอ และมีหลายอําเภอที่โรคสงบลงแล้ว มาตรการการรณรงค์ มีการดําเนินการทุกวันพุธ รณรงค์
๕ป ๒ข การปรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เรื่องน้ําขัง ปรับเปลี่ยนสภาพน้ํา เช่น ตามแจกันดอกไม้ การปิด
ภาชนะน้ําอุปโภค การปล่อยปลากินลูกน้ํา ที่สําคัญคือต้องดําเนินการทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์ รวมถึงการ
ขัดภาชนะน้ําต่าง ๆ เพราะไข่ของยุงจะติดฝังแน่น และการกําจัดขยะ ฝากนายอําเภอ และ บ้าน วัด
โรงเรียน สถานประกอบการ ต่าง ๆ
โรค มือ เท้า ปาก เกิดในเด็กเล็ก ๐–๔ ปี และ ๕-๙ ปี ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วย ๕๓๗ ราย
ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ จะเป็นช่วงเปิดเทอม โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ก็จะมีโอกาสเกิด
โรคได้ อําเภอที่พบการระบาด คือ อําเภอประทาย สีดา ด่านขุนทด เทพารักษ์ เสิงสาง หากกรณีเด็กมี
ไข้ ต่ํา ๆ หรื อมี ตุ่มน้ํ าบริเ วณฝ่ ามื อฝ่ าเท้ าต้ องให้ นั กเรีย นหยุ ดเรีย น และทุกวัน ต้ องทํา ความสะอาด
ของเล่นที่เด็กจับร่วมกัน เพราะโรคจะติดทางการสัมผัส เชื้ออยู่ได้ ๗ – ๑๐ วัน
โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม พบผู้ป่วยเกือบ ๑,๐๐๐ ราย พบในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
อําเภอครบุรี โชคชัย ห้วยแถลง เสิงสาง โนนแดง ต้องเน้นเรื่องการกินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ
บ่อย ๆ สวมหน้ากาก-อนามัย กรณีเข้าไปในที่ชุมชนแออัด หรือกรณีป่วยเป็นไข้หวัด
โรคไข้หูดับ มีประมาณ ๒๐ ราย เกิดจากการรับประทานอาหารหรือการสัมผัสกับเนื้อหมู
ที่ไม่สุก มีอยู่ที่อําเภอพระทองคํา สูงเนิน เฉลิมพระเกียรติ ประทาย ปักธงชัย และอําเภอเมือง
โรคฉี่ ห นู ปี นี้ มี การระบาดมากขึ้ น กว่ า ปี ที่ ผ่า นมา อยู่ แ ถวอํ า เภอด่ า นขุ น ทด เมื องยาง
วังน้ําเขียว บัวใหญ่ ลําทะเมนชัย โนนสูง เป็นช่วงของการมีน้ําขัง มีบาดแผลแล้วเกิดการติดเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่จะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ จะเริ่มในเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์อายุ ๔ เดือนขึ้นไป เด็กเล็ก อายุ ๖ – ๒ ปี หรือ
กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน หรือธาลัสซีเมีย พวกที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้มี
น้ําหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรั ม ก็จะรณรงค์ฉีดให้ สามารถสอบถามที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ ในเดือน
มิถุนายนจะดําเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ ๗๐% ในเดือนกรกฎาคมจะให้ได้ ๑๐๐% ปีที่แล้วเกิดการ
ระบาดของไข้หวัดใหญ่สูงมาก และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ปีนี้เฝ้าระวังเรื่องไข้หวัดใหญ่ การ
ณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ฝากผู้บริหารทุกหน่วยงาน ทุกอําเภอ เน้นย้ําบุคลากรในสังกัด
โครงการลดเค็ม ลดหวาน
ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๕๐,๐๐ กว่าราย สามารถลด
น้ําหนักได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม อําเภอที่ยังมีเป้าหมายประชาชนเข้าร่วมค่อนข้างน้อย ต่ํากว่า
๓๐% คือ อําเภอสูงเนิน เฉลิมพระเกียรติ วังน้ําเขียว โชคชัย บัวใหญ่ เมืองยาง ปักธงชัย โนนสูง ครบุรี
ประทาย จึงขอความร่วมมือนายอําเภอช่วยรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการช่วยลดโรค
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไตวายเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยจํานวนมาก เป็นภาระในการดูแล
รักษา โรคหัวใจขาดเลื อด อั มพฤกษ์ อั มพาต จากเส้ นเลือดสมองตีบ ถ้ าช่ วยป้ องกัน ในการลดเค็ ม
ลดหวาน ลดเครื่องปรุงรส น้ําหนักถ้าลดได้ก็ดี รับประทานทานแป้งให้น้อยลงในมื้อเย็น ก็จะเป็นการ
ช่วยลดโรคเรื้อรังเหล่านี้ได้
ประธาน : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงขับเคลื่อนประชุมด้วยพระองค์เอง ได้ให้สํานักงาน จังหวัดขับเคลื่อน
เรื่องสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับจังหวัด เพราะโรคพิษสุนัขบ้า
เกี่ยวข้องกับ ๓ ส่วนหลัก คือ สาธารณสุข ดูแลเรื่องคนที่ได้รับพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดูเรื่องการหางบประมาณ ซึ่งต่างคนต่างทําไม่มีการมาคุยกัน จังหวัด จึงให้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา ยุทธศาสตร์ของพระองค์ท่านมี ๗ ยุทธศาสตร์ เราไม่ต้องตั้งถึง ๗ ยุทธศาสตร์
เราตั้งยุทธศาสตร์ป้องกัน ปราบปราม ควบคุมโรค และจะได้จัดประชุม จะได้มีการบูรณา การในระดับ

๔๒
จังหวัด การขับเคลื่อนโรคพิษสุนัขบ้า ทางสาธารณสุขควบคุมเรื่องของคนที่โดนพิษสุนัขบ้า การรักษา
ปศุสัตว์ ดูจํานวนสัตว์ฉีดวัคซีน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะดูว่าท้องถิ่นไหนสนับสนุนอะไร ขออนุญาต
ว่าจะมีคณะกรรมการชุดนี้ในระดับจังหวัดขึ้นมา
คลังจังหวัดนครราชสีมา : การจดทะเบียนคนจน ยอดการจดทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดนครราชสีมา
รวมทั้งสิ้น ๖๐๓,๑๘๕ ราย แยกเป็น คลังจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒,๔๘๕ ราย ธกส. จํานวน
๓๐๖,๒๕๘ ราย ธนาคารกรุงไทย จํานวน ๙๔,๙๙๖ ราย ธนาคารออมสิน จํานวน ๑๙๙,๔๔๖ ราย
รวมทั้งสิ้น จํานวน ๖๐๓,๑๘๕
ราย
ประธาน : หลังจากนี้รัฐบาลจะให้สิทธิอะไรบ้าง
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ในเบื้องต้นจากการศึกษาข้อมูล จะให้สิทธิในเรื่องค่าน้ําค่าไฟ ค่ารถ แต่ตรงนี้ต้องหลังจาก
ตรวจสอบแล้วและได้บัตรออกมาก่อน คนไม่มีบัตรก็จะไม่มีสิทธิ ต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วผ่าน
และได้บัตรของผู้มีรายได้น้อย เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ การลิงค์
ข้อมูลกับสรรพากร ธนาคาร ที่ดิน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ
ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล ๒๑ ชั้น G จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายที่จะเพิ่มจํานวนสัตว์ ๑๐% ปี และเพิ่ม
ประชาชนผู้ เลี้ ยงสัต ว์ ๕% /ปี ท่า นผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดได้กรุ ณาอนุ มัติ งบประมาณ โครงการจั ด
มหกรรมปศุ สั ต ว์ น ครชั ย บุ ริน ทร์ สํ า นั กงานปศุ สัต ว์ จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ กํ า หนดจั ด งานระหว่ า ง
วันที่ ๙ – ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี โดยมี กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น
กิจกรรมเสวนาจาก ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม ผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นการตลาด การ
จั บ คู่ ก ารค้ า ระหว่ า งผู้ ซื้ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น ตลาดกลุ่ ม ผู้ ซื้ อ กลุ่ ม เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งโค-กระบื อ มี ก าร
ประกวดโค-กระบือ แพะ มีการแสดงพันธุ์สัตว์ เช่น วัวสวยงาม ควายสวยงาม มีการออกร้านการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์ และมีการแสดงต่าง ๆ มากมาย และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยจะมีการ
แถลงข่าวการจัดงาน ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมงานแถลงข่าว
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา : ในส่วนของทัณฑสถานทั้ง ๖ แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนเรื่อง
การทํ า ดอกไม้ จั น ทน์ หน่ ว ยงานใดที่ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ต่ ไ ม่ มี แ รงงาน ยิ น ดี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เรื่ อ ง
แรงงาน สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ เ รื อ นจํ า ใกล้ เ คี ย งทั้ ง ๖ แห่ ง โดยมี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมตลอดเวลา ซึ่ ง
ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ : ในส่วนของกรมสรรพสามิต โดยกระทรวงการคลัง เพื่อรองรับ ๒๐ ปี
ข้างหน้า และไทยแลนด์ ๔.๐ เราได้มีการแก้ไขกฎหมายใหม่หมด ๗ – ๘ ฉบับ กฎหมายสรรพสามิตถูก
ยุบแล้ว ซึ่งไม่เคยมีการแก้กฎหมายเลยในระยะเวลา ๘๐ ปี จึงมีการปรับปรุงรูปแบบกฎหมายเพื่อ
รองรับไทยแลนด์ ๔.๐ และ New Economic ไทยแลนด์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสุรา ยาสูบ
พระราชบั ญญัติสรรพสามิตต่ าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องทางด้านเศรษฐกิจ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
กฎหมายสรรพสามิต ๗ – ๘ ฉบับ จะยุบรวมเหลือ ๑ ฉบับ หลักการ เพื่ออํานวยความยุติธรรม อํานวย
ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ลดการใช้ดุลยพินิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บ ป้องกัน
และปราบปราม เรื่องความเป็นธรรม ภาพรวมคือ การเก็บภาษีก็เปลี่ยนไป จากการจัดเก็บภาษีทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น ในประเทศ ปัจจุบัน ก่อนวันที่ ๑๖ กันยายน เก็บภาษีจาก
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ประธาน :

โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าต่างประเทศจะเก็บภาษีจากราคา CIF เพื่อความเป็นธรรม CIF ไม่มีแล้ว
เพราะฉะนั้นจะเก็บจากฐานขายปลีกตามกฎหมายใหม่ เพื่อความเป็นมาตรฐานและเพื่อรองรับ ๒๐ ปี
ข้างหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจ
เรื่องการเข้าถึงกฎหมาย สุรา บุหรี่ เน้นเรื่องรายได้ แต่เรื่องของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เรื่อง
อนาคตที่เปลี่ยนแปลง ใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตมาดูแลเรื่องของสังคมด้วย เพราะฉะนั้นการหา
รายได้เป็นส่วนหนึ่ง กฎหมายใหม่การเข้าถึงเรื่องของสุรา ยาสูบ เรื่องการควบคุม จะเข้าถึงยากขึ้น คน
ที่ จ ะนํ า เรื่ อ งสิ น ค้ า เหล่ า นี้ ม าจํ า หน่ า ยเป็ น ขายปลี ก จะต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมากขึ้ น
เพราะฉะนั้นต้นทุนประกอบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดําเนินการจัดทําโซนนิ่ง เพราะฉะนั้นการ
เข้าถึงเรื่องพวกนี้จะยากขึ้น วันที่ ๑๖ กันยายน จะเปลี่ยนไป การเข้าถึงสุราก็จะยากขึ้น บทกําหนด
โทษต่าง ๆ คนที่จะผลิตหรือคนที่จะขายต้องรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เพราะฉะนั้น รัฐเปิดทางให้
ท่านสามารถทํามาหากินกับเรื่องพวกนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้จําหน่ายก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้น บทกําหนดโทษต่าง ๆ หรือการเข้าถึงยาก จะทําให้สังคมเป็น White Society
- ช่วงใกล้ถึงเดือนกันยายน ขอให้ท่านได้ช่วยสรุปนําเรียนที่ประชุมอีกครั้ง
- มีการแก้เรื่องการประกาศเขตจําหน่ายสุราใกล้เคียงสถานศึกษาหรือไม่ เนื่องจากมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติว่า ในกรณีที่มีการประกาศเขตใกล้สถานศึกษา เช่น กรณีห้างเซ็นทรัล มีร้านอาหารและมี
การจําหน่ายสุราด้วย แต่ไปอยู่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อย่างนี้โดยประกาศเขต
ระยะประมาณกี่เมตร และร้านอาหารจะขายสุราไม่ได้หรือไม่

ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ : มีผู้ประกอบการมาหารือ ได้มีการแนะนําไปในบางส่วน จริง ๆ แล้ว
เรื่องของโซนนิ่งที่ดําเนินการทั้งประเทศ เป็นอํานาจตามมาตรา ๑๔ ของ คสช. โดย ๖ หน่วยงาน
หลัก กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข จากคณะกรรมการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
มีสรรพสามิตจังหวัด เป็นเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ จริง ๆ แล้วอยู่ใน
เงื่อนไขคําสั่ง คสช. เกี่ยวกับเรื่อง ๔ ประเด็นหลัก เป็นแหล่งมั่วสุมเข้าถึงง่ายหรือไม่ มีคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี กรณี เรื่องของสนามบินนานาชาติ กรณีเรื่องโรงแรมในกรุงเทพ เป็นข้อยกเว้นได้
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจจะทําเรื่องชี้แจงเข้ามาแล้ว
มีการทบทวน คิดว่ามีความเป็นไปได้ ถ้าในระดับจังหวัด เสนอผ่านกระทรวง และเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป
ประธาน :

- เดือนต่อไปขอให้ทางโรงพยาบาลมหาราช นําเรื่องความคืบหน้าการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตึกอุบัติเหตุ มารายงานต่อที่ประชุมว่ามีการ
ดําเนินการถึงไหน
- ขอบคุณการรายงานเศรษฐกิจของจังหวัดในทุกระยะ
- ท่านรองณรงค์ วุ่นซิ้ว ให้ความเห็นในวันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเดินทางมาปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งบางครั้งการสื่อสารไปพื้นที่อาจจะน้อย นายอําเภอไม่ทราบเรื่อง จึงขอความกรุณาว่าถ้ามี
ผู้ใหญ่จะเข้าไปตรวจในพื้นที่ นอกจากแจ้งจังหวัดแล้ว ให้แจ้งทางพื้นที่ด้วย แจ้งนายอําเภอ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจ ทางตํารวจจะต้องดูเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ นายอําเภอก็จะ
ได้ไปต้อนรับ ไปดูเรื่องความเรียบร้อย

๔๔
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
.............................................

ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จดบันทึกการประชุม

กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

