รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผูมาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
1. นายวิเชียร
2. นายมุรธาธีร
3. นายจรัสชัย
4. นายศักดิ์ฤทธิ์
5. นายปญญา
6. นายอัสนีย
7. นายณรงคชัย
8. นางสุนีย
9. นายสมเกียรติ
10. นายสุเทพ
11. วาที่ ร.ต.ขรรไชย
12. นางสําเรียง

ทันธิมา
ศิริพร ณ ราชสีมา

13. นางสาวปริยาภรณ

กิ่งโพธิ์

14. นายประภวัต

ธรรมจันทึก

15. นายอนุรักษ

บุญยิ่ง

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
(ประธาน)
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
โยธาธการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
แทนผู อํา นวยการศูน ย ป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
เขต ๕ นครราชสีมา
แทนผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
รก. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหนากลุมโรงงานเครื่องจักรกล

โฆษาศิวิไลซ
ศิลปะสุวรรณ
ปอมเอี่ยม
มานะงาน
ชุนเกาะ
อินทกรอุดม

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอปากชอง
นายอําเภอสีคิ้ว
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
นายอําเภอโนนสูง

นายอําเภอ
16. นายนฤชา
17. นายสุรพันธ
18. นายยงยุทธ
19. นายอํานวยศิลป
20. นายชูศกั ดิ์
21. นายสุรศิษฐ

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
โชคเรืองสกุล
สลักคํา
วงศศรีแกว
เชาววาทิน
หอมศรีประเสริฐ
บุตรเนียร
วิริยะกุลนันท
รื่นถวิล

๒
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นายประพัทธพงศ
นายไพฑูรย
นายธงชัย
นายบัลลังก
นายวิจิตร
นายสมพงษ
นายธีรพล
นายพัลลภ
นายไพรัตน
นายอํานวย
รอยโท อนุชา
นายศักรินทร
นายชนะ
นายเลิศพันธุ
นายนพดล
นายธีระพันธ
นายสุพจน
นายเสกสรร
นายเดชฤทธิ์
นายศิวะเสก
นายสมชาย
นายยุทธนา
นายจารุวัฒน
นายปารเมศ

สํานักงานอัยการสูงสุด
46. นายนิทน
47. นางอําไพ
48. นายอานนท
49. นายอดิศักดิ์
50. นางสาวสิริลักษณ

พราหมณี
มหาชื่นใจ
โอฬารพัฒนะชัย
ไวทยาวันศิริ
กิจวิรัตน
หอมสนิท
สกุลรักษ
สิงหทอง
วิทยาอนุมาส
ปองนาน
ตั้งพาณิชย
เสมหิรัญ
ธรณีทอง
สินบรรเลงเสนาะ
มามาก
นาควิโรจน
แสนมี
จันวงษา
ถิตยฉาย
สินโทรัมย
ปญโญธีรกุล
อาจหาญ
วงศจอม
แสงสวาง
เกตุลุนสงค
ศุกระชาต
จิตตกูล
ทราศิษย
วิริยะดี

นายอําเภอบัวใหญ
นายอําเภอดานขุนทด
นายอําเภอโนนไทย
นายอําเภอโชคชัย
นายอําเภอครบุรี
นายอําเภอจักราช
นายอําเภอหวยแถลง
นายอําเภอคง
นายอําเภอชุมพวง
นายอําเภอประทาย
นายอําเภอขามสะแกแสง
นายอําเภอเสิงสาง
นายอําเภอขามทะเลสอ
นายอําเภอหนองบุญมาก
นายอําเภอแกงสนามนาง
นายอําเภอโนนแดง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว
นายอําเภอเทพารักษ
แทน นายอําเภอเมืองยาง
นายอําเภอลําทะเมนชัย
แทน นายอําเภอพระทองคํา
นายอําเภอสีดา
นายอําเภอบัวลาย
อัยการจังหวัดบัวใหญ
อัยการจังหวัดพิมาย
อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักอัยการภาค ๖ ชวยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหนงอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว
แทน อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)
แทน รักษาการในตําแหนง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นครราชสีมา

๓
51. นายธรรมศาสตร

ขันกิ่ง

52. นายจักรพันธ

จันทนนท

กระทรวงยุติธรรม
53. นายภักดี
54. นายกรรพฤกษ
55. นายวิเชาว
56. นายเกรียงไกร
57. นางมณฑา
58. นางกรรณิกา

ตั้งธรรม
ไมเรียง
สมัครธรรม
ศรีแยม
พิเชฐพงศวิมุติ
วัชรินทร

59. นายไพโรจน
นายวิเชียร
60. นางสินชาย
61. นายพนมพร
62. นายปยพงศ

พุทธิวิศิษฏ
ทองพุม
คุมศรีวงษ
คลายสงคราม
นามสวาง

63. นางตะติมา

นุยฉิม

64. นายปฏิญญา

แกวกระโทก

65. นายจิราวุธ
66. นางมันตา

หวัดชิดกลาง
สังฆรักษ

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
เหลาประทาย
67. พ.ต.อ.สันติ
68. พ.ต.ต.หญิงอุดมลักษณ สวัสดิ์กลาง
69. พ.ต.อ. จุมพลภัทร ปญญาพูนตระกูล
70. พ.ต.อ. คเชนท
เสตะปุตตะ
71. พ.ต.อ. พงษพันธ
บรรจงจิตร
72. พ.ต.ท. โชคชัย
สุทธิฤทธิ์
73. พ.ต.ท. ศุภกร
มาตยสมบัติ
74. พ.ต.ท. ถนัดบุญ
สุวรรณรัตน
75. พ.ต.อ. ทรงยศ
เปยมปฏิภาณ
76. พ.ต.อ. ปริญญา
พรเดชาพิพัฒ

แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
แทน อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ
แทน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมาสาขาบัวใหญ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีค้วิ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขา สีคิ้ว
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองนครราชสีมา
ผกก.สภ.บัวใหญ
ผกก.สภ.ปกธงชัย
ผกก.สภ.ปากชอง
แทน ผกก.สภ.โชคชัย
แทน ผกก.สภ.ครบุรี
แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
ผกก.สภ.จักราช
ผกก.สภ.ประทาย

๔
77. พ.ต.อ. พิชิต
78. พ.ต.อ. นิรันดร
79. พ.ต.ท. อิษฏ
80. พ.ต.อ. ราเชน
81. พ.ต.อ. อนันต
82. พ.ต.อ. ตอศักดิ์
83. พ.ต.ท. นพดล
84. พ.ต.อ. สรวิศ
85. พ.ต.ท. สุรยุทธ
86. พ.ต.อ. สุริยันต
87. พ.ต.อ. ชนัตถ
88. พ.ต.อ. ณัฐพงษ
89. พ.ต.อ. สมชาย
90. พ.ต.ท. เชษทิวัตถ
91. พ.ต.อ. มีชัย
92. พ.ต.อ. ไพบูลย
93. พ.ต.อ. พงษศักดิ์
94. พ.ต.อ. ธนะพัฒน
95. พ.ต.ท. ปราโมทย
96. พ.ต.ท. นิพนธ
กระทรวงอุตสาหกรรม
97. นายประชา
98. นางสาวอํานวย
99. นายสมบัติ

มีแสง
แกวอิน
บุญญะฤทธิ์
ไผเกาะ
พิมพเจริญ
จันทรกานตานนท
ทุนทวีศีลศักดิ์
เพ็ชรคํา
เมฆมังกร
โพนสิงห
กวีขาวฉลาด
เชื้อเดช
บํารุงชัย
จันทศร
กําเนิดพรม
วาสนาม
สุขอิ่ม
พานประทีป
โทนสินธ
ศิริอนันต

ผกก.สภ.โนนไทย
ผกก.สภ.โนนสูง
แทน ผกก.สภ.คง
ผกก.สภ.สูงเนิน
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง
ผกก.สภ.ดานขุนทด
แทน ผกก.สภ.พิมาย
ผกก.สภ.หวยแถลง
แทน ผกก.สภ.เสิงสาง
ผกก.สภ.บานเหลื่อม
ผกก.สภ.หนองบุญมาก
ผกก.สภ.แกงสนามนาง
ผกก.สภ.โนนแดง
แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.วังน้ําเขียว
ผกก.สภ.เทพารักษ
ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย
ผกก.สภ.พระทองคํา
แทน ผกก.สภ.สีดา
แทน ผกก.สภ.บัวลาย

มีธรรม
เขื่อนสันเทียะ
โพธิ์ทอง

กระทรวงพาณิชย
100. นายรณชัย
101. นางสาวเข็มทราย

วิรุฬหรัฐ
ระหาญนอก

พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
102. นางณิชาณี
103. นายจีรังกูร

พันธุงาม
เมืองแกว

แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ (นม.)

แทน ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เขต ๖ นครราชสีมา

๕
104.
105.
106.
107.

นายคมสันต
นางมริษฎา
นางปทมา
นายสมนึก

108. นายบรรจง
109. นางนาตยา
110. นางสาวเบญญาภา

ชิดเชื้อ
แสงพรม
แคนยุกต
โลหณุต
กิติรัตนตระการ
ทฤษฏิคุณ
มะโนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ
111. นางณชลนิภา
112. นายกฤตพล
113. รศ.ดร.ณภัทร
114. นางศรีทอง

ทวินันต
ชุติกุลกีรติ
นอยน้ําใส
ยี่สุนแกว

115. นายชาตรี

ดีทองหลาง

116. นายพิสิษฐ

ชดกิ่ง

117. นายสุวรรณ

จงรัตนกลาง

118. นายธานินทร

ศิริกําเนิด

119. นายถวิล

อรัญเวศ

120. นายสุระศักดิ์

ฉายขุนทด

121. นายศุภพงษา

จันทรังษี

122. นายประมวล

บุญทีฆ

123.
124.
125.
126.
127.

ชุมเมืองปก
ชัยวงษ
เปลงศรีรัตน
นามเกียรติ
อารี

นางพัชราภรณ
นางจิตโสมนัส
นายจิราวุฒิ
นางทวีทรัพย
นางอรุณี

แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร

แทน ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙
นครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๙ นครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 9
แทนผูอํานวยการสําหนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เขต 9 นครราชสีมา
แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
แทน รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
รก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๑
รก.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร

แทน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด

๖
128. นายบุญเลิศ
129. นายสฤษณพงศ

พวงเพ็ชร
เครื่องกลาง

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

วันชัย
นอยวิเศษ
นรารัตน
เพียรเกาะ
คุณชื่น
วิริยะประทีป
สมชาติ
มุงกลาง
ภักดีแกว
รักษาสุวรรณ

นางพรรณี
นายเชิด
นายวิฑูร
นายอนันต
นายพิษณุ
นายวินัย
วาที่ พันตรี วานิช
นางสมจิต
วาที่ ร.ต. นิพนธ
นายภาคภูมิ

นครราชสีมา
ผูอํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
ผูอํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
140. นางศศิฑอณร
141. นายพงศกร
142. นางชูศรี
143. นางชูศรี
144. นางชุติมา
145. นางกันยา
146. นางเอมอร
147. นายวิรัน

สุวรรณมณี
ทิพยะสุขศรี
เปรมสระนอย
เปรมสระนอย
จันทรเทศ
แตเจริญวิริยะกุล
ศรีกงพาน
ทองสุขแกง

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย
ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาโรงละครแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
148. นายภูดิท
149. นายวิบูรณ
150. นางประทิน
151. นายวชิรพล
152. นายพศวีร
153. นายไพรัตน
154. นายสมชาย

ภัทรกุลเชฏฐ
ไชยวรรณ
สีสา
ศุภรภาค
สมใจ
โลหณุต
เจียรทิพยวิไล

เกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา
รก.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สหกรณจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานปศุสัตว เขต ๓
ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๗
155.
156.
157.
158.

นายสุขุม
นายประหยัด
นายอนุศิษฏ
นายสมศักดิ์

ปะทักขินัง
กมลพัฒนะ
วางขุนทด
ทาบโลกา

159. นายโสภิญญา

เกิดสกุล

160.
161.
162.
163.
164.
165.

เติมยศยิ่ง
ศรีออนหลา
นีละนิยม
ประจันศรี
ธาตุทะนะ
วงษแกว

นายสุคนธ
นายประสงค
นางสาวเจริญสุข
นางสาวเสาวนีย
นายสุวัฒน
นางสาวอภิญญา

166. นายพงศสรณ

ขวัญกลาง

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

เมนะรุจิ
ดงทอง
เสาวคตภูมิ
โพธบางหวาย
แกนภักดี
ยาดี
เต็งมงคล
ศรีสวาง
สิริโม
กลึงกลางดอน

นายไตรรงค
นายประสาน
นายเมืองนนท
นายมนตรี
นายฆณิภัค
นางภิรษา
นายพรเทพ
นางลํายอง
นายประณมชัย
นายสันติ

177. นางสุนิสา
กระทรวงการคลัง
178. นายพงศพิตร
179. นายพูนรัตน
180. นางสาวจารุพร
181. นายอภิวัชร

ไสยมาชนม

ฤทธิแสง
กัปตัน
ตามกลาง
มีเสือ

แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

แทน ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวนครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสตว
นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
แทน ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว
แทน หัวหนาศูนยวิจัย และพัฒนาโคนม
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 6
แทน ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 5
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการขยายพันธุพืชที่ ๓ นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี ๓
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
ผูอํานวยการสํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา
แทน หัวหนาสํานักงานองคการตลาดเพื่อการเกษตร
นครราชสีมา
คลังเขต ๓ นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๘
182.
183.
184.
185.
186.

นางอุไรวรรณ
นายกําพล
นายสมชาย
นายสําราญ
นางพรพยงค

กระทรวงคมนาคม
187. นายมานพ
188. นายเกียรติศักดิ์
189. นายสมชาย
190. นายศุภชัย
191. นางสาวธนารีย
192.
193.
194.
195.

นายประวัติ
นายสนิท
นายสมบูรณ
นางอนุชิต

อภัยพงษ
วิทยาอนุมาส
ชูเกตุ
เมืองนิล
บัวศรี

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

อาสิงสมานันท
ดีสีปาน
ตังคโนทาส
เอี่ยมแยม
บัวผดุง

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

ดวงกันยา
รัตนศฤงค
ชัยศิรินิรนั ดร
คุณขุดทด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
196. นางจิรพา
กุลชาติวิชิต
197. นายเกียรติฉัตร
พรายจันทร

สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถานีอุตุนยิ มวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
198. นายจําลอง
แปลกสระนอย

แทน ผูอํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช

กระทรวงการตางประเทศ
199. นางอัจฉรา

จงจิตตพิสมัย

หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
200. นายสุรนิ ทร
201. นางอรวรรณ

แสงไทยทวีพร
กอบวิทยา

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหนากองโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
202. พันโท วรพจ

ปะระมัสโส

203. พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

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

๙
204. นางญาศิณี

สยุมภูรุจินันท

รองหัวหนาสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา
205. นายอนันท
ดนตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครราชสีมา
206. นางสาวภัณฑิลา
เพชรหมื่นไวย
แทน ผูอํานวยการสถานคุมครองสวัสดิการผูเสียหายจาก
การคามนุษย (บานนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา
207. นางเสร
ศรีนรจันทร
แทน ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งบานเมตตา
นครราชสีมา
208. นายทรงศักดิ์
จินะกาศ
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕
209. นางดาหวัน
คมวิชายั่งยืน
210. นายคําพอง
สุดวงงาม
แทน ผูปกครองนิคมสรางตนเองพิมาย
211. นางจิตรทิวา
ไชยพงษ
แทน ผูปกครองนิคมสรางตนเองลําตะคอง
212. นางพิมลวรรณ
จันทรประสพ
แทน หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชน นครราชสีมา
213. นางอรินทรมาศ
กาแกว
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
214. นายแขงขัน
สีตะธนี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงแรงงาน
215. รอยเอก กิจสมพงษ
216. วาที่ ร.ต.กฤษณะ
217. นางสาวมันทิยา
218. นางสาวศรีสอางค
219. นายสุเมธ
220. นายธานี

กลาหาญ
รามาตย
วรธงไชย
แสงสุวรรณ
โศจิพลกุล
พาเขียว

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
ผูอํานวยการศูนยความปลอดภัยเขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
221. นายพิทยา
222. นายสัญญา

แสงรุง
ภักดิ์โพธิ์

แทน ประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

นาคมุจลินท
กันทวงศ
หลักเพชร

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

223. นายบัญชายุทธ
224. นายถาวร
225. นายธนาศักดิ์

แทน ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

๑๐
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
226. นางรุงทิพย
บุกขุนทด
227. นางสาวศุภมาส
228. นายพาณิชย

ภาคอารีย
สินสุข

229. นางสาวเกศกนก

หมีกุละ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
230. นายสุเมธ
อําภรณ
231. นายยี่
232. นายชัยชาญ

ลาภสาร
วงศบุญมี

233. นางจันทนา

ภาคยทองสุข

234.
235.
236.
237.

ชดชอย
ธนะกิจรุงเรือง
สืบปรุ
พันธวิริยกุล

นายณรงควิทย
นางวราวรรณ
นางยุพิน
นายศุภพีระ

รัฐวิสาหกิจ
238. นายสุวัฒน
239.
240.
241.
242.
243.
244.

นายสมใจ
นายสมเกียรติ
นายวัชรินทร
วาที่รอยตรี วีระชัย
นางวิมลลักษณ
นางสาววันเพ็ญ

245. นายประเนาว
246. นายนพดล
247. นางพงศทรัพย

แสงประทีป

ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)
แทน ผูอํานวยการ การกีฬาแหงประเทศไทย ภาค3
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5
แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 5
นครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑
(นครราชสีมา)
แทน ผูอํานวยการสวนสัตวนครราชสีมา
ผูอํานวยการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นครราชสีมา
แทน หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสีมา
แทน หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปา นครราชสีมา

ขนานแกว
อินทรสถิต
ชาติสุนทราวุฒิ
ศรีสาร
หงสเหิน
จันตะเภา

ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๓
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานไปรษณียเขต ๓
แทน หัวหนาไปรษณียจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตนครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 13

สุนทรภักดี
จิตณรงค
อินทรบํารุง

แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จ.นครราชสีมา
แทน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย นครราชสีมา
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

๑๑
หนวยงานอิสระ
248. นายศิริชัย
249. นางปทุมาวดี

วิริยพงศ
นามบุญศรี

250. นายมงคล

ฉัตรเวทิน

ภาคเอกชน
251. นายกิตติพงศ

พงศสุรเวท

องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
252. นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสตร
253. นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสตร
254. นายสันติ
เกิดโมฬี
255. นายสันติ
เกิดโมฬี
256. นายวรพล
ฝายอุปปละ
257. นายชาครีย
ทูลกลาง
258. นายวรพล
ฝายอุปปละ
259. นายจิระวุฒิ
สิริวุลธวัช
ผูเขารวมประชุม
๑ นางธวัลรัตน
๒ นายนิวัต
๓
๔
๕
๖

นายกิตติศักดิ์
นายกิติพงษ
นางพรทิพย
นางสาวปณฑารีย

คํากลาง
รองสวัสดิ์
ธีระวัฒนา
เบี้ยวโกฏิ
ยุทธวารีชัย
โซรัมย

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขต7
แทน ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีสีค้วิ
แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองสีคิ้ว
แทน ปลัดเทศบางเมืองเมืองปก

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด (OSM)
ผูอํานวยกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ผูไมมาประชุม
1. นายอําเภอปกธงชัย
2. นายอําเภอบานเหลื่อม
3. อัยการจังหวัดนครราชสีมา
4. ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
5. ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ
6. ผกก.ฝสส.4 สส
7. ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา
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๑๒
8. ผกก.สภ.สีค้วิ
9. ผกก.สภ.เมืองยาง
10. ผกก.สภ.โพธิ์กลาง
11. ผกก.สภ.จอหอ
12. สารวัตกองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1
หัวตํารวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมา
13. ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส
14. สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
15. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 1 กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
16. สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 2 กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว 2
17. ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
18. ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ
19. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
21. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22. หัวหนาสถานีวิจัยปากชอง
23. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
24. ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว
25. ศูนยผูอํานวยการศูนยฝกอบรมละวิจัยอนามัยชนบท
26. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ตอ.ฉน.
27. หัวหนาอุทยานประวัติศาตรพิมาย
28. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ
29. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ
30. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
31. ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
นครราชสีมา
32. หัวหนาดานกักสัตวนครราชสีมา
33. รักษาการผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวลําพญากลาง
34. ผูอํานวยการนิคมสหกรณขามทะเลสอ
35. ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
36. หัวหนาสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ 3
37. ฝายปฏิบัติการสูบน้ําดวยไฟฟาที่ 3
38. ผูอํานวยการศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา
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๑๓
39. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)
40. ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
41. ประธานกลุมเกษรตรกรจังหวัดนครราชสีมา
42. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
43. ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
44. ผูอํานวยการศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45. ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
46. ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองคการสื่อสารมวลชน
47. หัวหนาสํานักงานนครราชสีมาฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา
48. รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
49. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดนครราชสีมา
50. นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกฯ สาขาภาค ตฉน.
51. ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗
52. หัวหนาอุทยานแหงชาติทับลาน
53. หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญ
54. หัวหนาศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดนครราชสีมา
55. ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเดินรถภาค 2
56. โทรศัพทจังหวัดนครราชสีมา
57. ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. นครราชสีมา
58. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา
59. ผูจัดการธนาคารกรุงไทย
60. หัวหนาสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
61. รักษาการผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจารจรทางอากาศ นครราชสีมา
วิทยุการบินแหงประเทศไทย
62. นายสถานีวิทยุ อสมท. บริษัท อสมท. จํากัด(มหาชน)
63. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
64. ผูตรวจเงินแผนดินภาค 4
65. ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนคราชสีมา
66. เหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
67. หัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติภาคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
68. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
69. ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
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ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๑๔
70. ผูอํานวยการศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
71. นายกเทศมนตรีเมืองปากชอง

ติดราชการ
ติดราชการ

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเปนผูปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทและเปนขาราชการที่ดีของแผนดิน
 แสดงความยินดีกับเกษตรกรดีเดนไดรับพระราชทานโลรางวัลเกษตรกรดีเดนแหงชาติ
สาขาอาชีพปลูกสวนปา ประจําป ๒๕๖๑
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา : กรมปาไมไดดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรดีเดนเปนประจําทุกปโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีผลงานดีเดนในสาขาอาชีพปลูกสวนปา
ซึ่งในสาขานี้ไดมีการเห็นชอบและใหการรับ รอง นางธวัลรัตน คํากลาง อยูบานเลขที่ ๙๑/๑ หมู ที่ ๖ ตําบลวังกะทะ
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนปา ประจําป ๒๕๖๑ โดยได
เข า รั บ พระราชทานโล รางวั ล จากสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในงานพระราชพิ ธี พื ช มงคลจรดพระนั งคั ล แรกนาขวั ญ
ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 แสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทานในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๖๑
วัฒ นธรรมจังหวัดนครราชสีม า : ตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม มอบหมายใหสํานัก งานวัฒ นธรรม
จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การจั ด ประกวดสวดมนต ห มู ส รรเสริ ญ พระรั ต นตรั ย ทํ า นองสรภั ญ ญะ ในงานสั ป ดาห ส ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๖๑ ในการนี้ โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาไดเปนตัวแทน
ระดั บ ภาคเข า ประกวดในระดับ ประเทศ และได เข า รับ โล รางวั ล พระราชทานจากสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร คือ
๑) โรงเรียนเมืองคง ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
มัธยมศึกษา (ประเภททีมชายลวน)
๒) โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง ไดรับรางวัลชมเชย
ระดับประถมศึกษา (ประเภททีมหญิงลวน)
 มอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะหดีเดนระดับจังหวัดประจําป ๒๕๖๐
ผูอํานวยการสถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา : กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสงเคราะห ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดแตงตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยคณะกรรมการสงเคราะหสําหรับสถานพินิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแก
ผูอํานวยการและชวยเหลือกิจการของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ ใน ๓ ดาน จํานวน ๓ ราย ใหเปนคณะกรรมการสงเคราะหดีเดนระดับจังหวัด

๑๕
นครราชสีมา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเปนเกียรติแกผูไดรบั คัดเลือกอันเปนแบบอยางที่ดีของจิตอาสาสวนหนึ่งของ
สังคมและชุมชน จึงมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ แกคณะกรรมการสงเคราะหดีเดนระดับจังหวัด ดังนี้
๑) กรรมการสงเคราะหดีเดนดานจัดหารายได หรือสนับสนุนกองทุนสงเคราะหเด็กและเยาวชน
ไดแก นายวรภพ จํานงจิตร
๒) กรรมการสงเคราะหดีเดนดานการสงเสริมเครือขายการคุมครองสวัสดิภาพเด็กและปองกัน
การกระทําผิด ไดแก นางสาววีนัส จันมา
๓) กรรมการสงเคราะหดีเดนดานการพัฒนา หรือสงเคราะหเด็กและเยาวชน ไดแก นายคําพัน
ครองเกษม
 วีดิทัศนแนะนําแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
(อําเภอปกธงชัย และ อําเภอขามสะแกแสง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑๑ หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
๑) นายสมชาย ชูเกตุ ตําแหนง สรรพากรพื้นที่ยโสธร รักษาราชการแทน
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
๒) นางวราวรรณ ธนะกิจรุงเรือง ตําแหนงผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ (นครราชสีมา)
ตําแหนงเดิม นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
กรมปาไม
แนะนําตัวเพิ่มเติม
๓) นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ ตําแหนงผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม นักสื่อสารมวลชนชํานาญการพิเศษ กลุมผลิตรายการสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
๔) นายสินชาย คุมศรีวงษ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
๑.๒ นโยบาย/ขอสั่งการ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : พยายามทําหนาที่ของราชการสวนภูมิภาคใหดีคือถายทอดนโยบายจากสวนกลางเขามาใหพี่น องสวน
ราชการไดรับทราบโดยใชที่ประชุมแหงนี้และที่ประชุมโอกาสตาง ๆ เพราะรัฐบาลคงไมมีเวทีที่จะถายทอดนโยบายไป
ถึงทุกทานโดยตรง ที่ประชุมแหงนี้จึงมีความสําคัญ จึงอยากถายทอดนโยบายของรัฐบาล สิ่งที่จังหวัดจะตองดําเนินการ
อยางไรเพื่อจะไดเปนแนวทางในการดําเนินงานไปพรอม ๆ กัน เพราะฉะนั้นในการประชุมประจําเดือน จึงอยากขอเชิญ
ทุกทานใหเขารวมประชุม เพื่อเปนการถายทอดนโยบายจากสวนกลางและแนวความคิดเห็นของทางจังหวัด ตลอดจน
ปญหาในจังหวัดเพื่อมาพูดคุยกัน เราพยายามจะใหกระชับในแตละครั้ง แตบางเดือนมีกิจกรรมเรื่องของการมอบรางวัล
เรื่อ งของการมอบใบประกาศ หวังวา ทุกทานคงจะเห็ นใจเพราะถือ เป นที่ ป ระชุม ใหญ ที่สุดของจั งหวั ดนครราชสี ม า
ทุกคนก็อยากไดรบั เกียรติจากที่ประชุมแหงนี้ เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอเขารวมประชุม

๑๖
สําหรับนายอําเภอที่ไมเขารวมประชุมวันนี้ตองสงใบลาดวย จะเริ่มจากนายอําเภอกอน เพราะมีหลาย ๆ เรื่องที่เรา
แจงเปนแนวทางปฏิบัติ บางทีแจงไปเปนหนังสือทานอาจไมทราบ
เรื่ อ งการปกป อ งสถาบั น สํ าคั ญ ของชาติ ยั งเป น เรื่อ งสํ า คั ญ ขอให ท านร ว มกิ จ กรรมโดย
พร อมเพรียงกัน ดวย โดยเฉพาะสวนราชการสวนกลางหลาย ๆ หนวยงาน ไมค อ ยเห็น เข ารวมกิ จกรรม โคราชมี
สวนราชการจํานวนมาก แตการเขารวมกิจกรรมนอยเมื่อเทียบจากสัดสวนของจํานวนขาราชการ จึงขอฝากทานดวยวา
ขอให เขารวมประชุม รวมกิจกรรม เราพยายามจะบันทึกไววาบางสวนราชการไมเคยเห็ นเลย เราขอเชิ ญชวนท าน
รวมดวย โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม จะเปนเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหคอยรับฟงวา
จะใหถือปฏิบัติอยางไร อยากใหถือปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน
เรื่องธงชาติ ไดเนนย้ําทุกครั้ง การประดับพระบรมฉายาลักษณ การตั้งไวนิลตาง ๆ ตองอยูใน
ที่ทเี่ หมาะสม ไมมีการฉีกขาด ชํารุด และตองดูตองเปลี่ยนตลอดเวลา บางหนวยงานธงคอนขางเกาและซีด ขอใหเปลี่ยนใหม
เรื่องการจัดกิจกรรมตาง ๆ ขอใหหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ผูกํากับการสถานีตํารวจ
เข า ไปดู ด ว ยตนเอง อย า ปล อ ยให เจ า หน า ที่ จัด ภาพไวนิ ล คํ า พู ด ต า ง ๆ ที่ ใช เหมาะสมหรื อไม ป ระการใดต อ งดู
การติดตั้งอยูในสถานที่อันควรหรือไมตองไปดู เวลาออกพื้นที่ขอใหชวยกันดูดวย
งานพระราชพิธี จัดใหสมพระเกียรติ ผูเขารวมพิธีตองแตงกายใหถูกตองกับกาลเทศะ
แตงอยางไรที่จะเปนการถวายพระเกียรติ
การสวดเจริญพระพุทธมนตฯ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน สําหรับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เนื่องจากเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา จึงรอการสั่งการอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องปายจิตอาสา ไดไปรับพระราชทานปายจิตอาสาใหมเมื่อวันศุกรที่ผานมา ใหใชปายนี้ใน
การจัดกิจกรรม โดยจะสงปายนี้ไปที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีม า แล วสงทางเว็บไซต ให หนวยงาน
ดาวนโหลดออกไปใชได หามติดรูปหรือขอความอื่นนอกจากนี้เด็ดขาด เปนปายพระราชทาน ตองใชแบบนี้เทานั้ น
นั บแตนี้ไปหามใชรูปอื่น หามเปลี่ยนขอความ และขอใหจัดกิจกรรมขึ้นบอย ๆ จังหวั ดจะจัดกิ จกรรมทุกวัน พุธที่ ๒
ของเดือน สวนราชการก็จะจัดกันตามโอกาสตาง ๆ ทางสํานักงานทองถิ่นฯ นายอําเภอ ตองเนนย้ําไปที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การจัดทําปายมักจะติดรูป ของผูบริหารทองถิ่น และบางครั้งก็เอารูป ผูวาฯ ไปติดดวย เพราะฉะนั้น ตอง
ชวยกันดูดวย และสิ่งที่อยากใหทําคือเรื่องการปลูกตนไม การบํารุงสาธารณประโยชน คลองสวย น้ําใส ขอใหจิต
อาสาชวยดําเนินการ
ในชวงนี้จะมีการรณรงคปลูกตนรวงผึ้ง จะขอใหทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด และปาไม ไดชวยจัดหาพันธุ อยากใหปลูกตามสถานที่ราชการตาง ๆ เนื่องจากหาตนพันธุยาก
เรื่องไทยนิยม ยั่งยืน วันนี้เวลา ๑๕.๐๐ น. เราจะพูดเรื่องไทยนิยม ยั่งยืน กับนายอําเภอและ
หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหลายหนวยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับไทยนิยม ยั่งยืน แตสวนราชการยังไมไดรับแจง
เลย ระดับ นายอําเภอยิ่งไมรูเรื่อง ถึงเวลาไปลงที่อําเภอจะดํา เนินการกัน ไมถูก วั นนี้ จึงมาดู วาแตละสวนราชการที่
เกี่ยวของกับไทยนิยม ยั่งยืน มาเลาสูกันฟงวาตองทําอะไร ทุกคนตองรูเหมือนกันหมด
เรื่องทุกขของชาวบาน ขอรองเรียนตาง ๆ มีเรื่องรองเรียนมาที่จังหวัดไมวาจะผานไปที่
สํานักราชเลขาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี และรองเรียนมาที่ศูนยดํารงธรรมเอง ทุกทานตองชวยเรงรัดอยางนอยใหมี
ผลการปฏิบัติงาน ไมเชนนั้นจะมีการมารองเรียนตอวาเคยมารองเรียนแลวไมทราบผลการดําเนินการ เรื่องของการ
ถวายฎี ก าต อ งเรงรายงานผลการดํ าเนิน การ อย างน อยใหห น วยเหนื อ ได ท ราบว าเราทํา อะไรไปแลว เรื่ องทุ ก ข
ชาวบาน ที่เกิดขึ้นมากตอนนี้คือเรื่องของการหลอกลวง แชรโลกโซ เงินกูนอกระบบ การหลอกลวงในรูปแบบตาง ๆ
ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของติดตามดวย เรื่องมันเทศญี่ปุน ทางเจาหนาที่ตํารวจที่รับผิดชอบเรื่องคดีขอใหเรงรัดดวย
การสอบสวนถึงแมจะมีเจาทุกขมาก ถาไมใชอยูในอํานาจก็ขอใหรายงานกลับ เขามาวาเรื่องเกี่ยวของกั บหลายพื้น ที่
จําเปนตองใหกองปราบรับผิดชอบ ก็ขอใหแจงเรามาดวย เดี๋ยวนี้ชาวบานเมื่อมารองเรียนแลว อีกไมเกิน ๑ เดือน ก็จะ
มาติดตามผล จึงตองมีการติดตามเรื่องนี้อยางตอเนื่อง ตองมีความเคลื่อนไหวและตอบชาวบานได

๑๗
เรื่องการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง ไทยนิยม ยั่งยืน กองทุนหมูบาน
๒ แสนฯ กองทุนหมูบาน ๓ แสนฯ โครงการตามนโยบายรัฐบาล เงินยุทธศาสตรจังหวัด งบฟงกชั่น สิ่งที่เราจะสบายใจ
ที่สุดคือดําเนินการตรงไปตรงมา โปรงใส คือ เปดเผยใหคนรูจักหมด และทําตามระเบียบ ใหคนเขามามีสวนรวมในการ
จัดซื้อจัดจางใหมากที่สุด ไมมีอะไรแอบแฝง ไมมีการหาประโยชน ทุกวันนี้มีขอทักทวงจาก สตง. มีขอรองเรียนของ
ปปช. ปปท. มาทุกวัน หากเราดําเนินการตรงไปตรงมาก็จบ แตหากตั้งใจทําแบบหาผลประโยชนก็แกไขยาก ณ วันนี้
ไมนาจะทําอะไรที่ ไมถูกตอ งแลวเพราะมี การตรวจสอบตลอดเวลา บางหนวยงานอาจยังไม ถึงคิ วของท านแต อยาก
บอกว า มี ก ารถามข อ มู ลมาตลอดเวลา ไม วา จะเป น จาก สตง ปปช. ปปท. วิ ธี ก ารที่ จ ะทํ า งานและยื ด หยั ด ได คื อ
ตรงไปตรงมา และวิธีการคืออยากใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม ใหมีความโปรงใส ถูกตอง
นโยบายจังหวัด
เรื่องการรณรงคเพิ่มจํานวนพื้นที่การเลี้ยงปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัดตองเขามาเปน
หนวยงานหลักในเรื่องนี้ รัฐบาลพยายามใหปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร จึงปรับเปลี่ยนเปนเรื่องของการปศุสัตว และหา
วิธีสงเสริม
การทํางานระดับในอําเภอ โจทย ๑๓ ขอ ที่ใหไว ทานรองผูวาฯ ตองติดตาม นายอําเภอ
ต อ งดํ าเนิ น การเรื่ องของการติ ด ตามงานต าง ๆ ขอความกรุ ณ าหั วหน าสว นราชการอย า ปล อยเรื่องที่ ถ ามท านไป
ฝากทานตามและหาคําตอบมา ซึ่งมัก จะใชเวลาโทรหาทานโดยตรงเพราะอยากทราบคําตอบ การทํ างานขอความ
รวดเร็วดวย เดี๋ยวนี้ชาวบานที่มาตามเรื่องก็ไมอยากใหชา
การแตงกาย ในการประชุมตาง ๆ ขอใหมีความเรียบรอย การประชุมประจําเดือนขอให
แตง เครื่ องแบบ ไดย้ํ ากั บ ทางอํ าเภอแลว การแต งกายวัน จันทรข อให แ ต งเครื่องแบบ บางสวนราชการก็ ไมค อ ย
เรียบรอย ฝากหัวหนาสวนราชการชวยไปดูดวย วันจันทรขอความรวมมือใหแตงเครื่องแบบ การมาประชุมตาง ๆ ก็ให
แตงกายเรียบรอย ทานทองถิ่นจังหวัด ชวยย้ําไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยในเรื่องการแตงกายดวย
การรายงานกรณีเกิดเหตุ ที่เปนเหตุดวน อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือเกิดขอเดือดรอนของ
ชาวบ า น ข อ เรีย กรอ งตา ง ๆ ขอให ชวยโทรศัพ ท มาแจ งผมได เลย โทรเขา เครื่ อ งผมไดเลย แล วจะพิ จ ารณาว า จะ
ดําเนินการอยางไรตอ ขอใหเปนไปดวยความรวดเร็ว บางครั้งสื่อลงขาวกอนแลว เราตั้งใจจะไปในที่เกิดเหตุทุกเรื่องดวย
ตนเองในระยะเวลาที่ทันตอเหตุการณ หากไดรับรายงานเร็วก็จะไปเร็ว ระยะไกลที่สุดประมาณ ๒ ชั่วโมง แตถาผม
ไมไดไปก็จะรับฟงรายงาน เพื่อที่จะรายงานหนวยเหนือตอไป หนวยเหนือจะถามมาที่ผูวาราชการจังหวัดในทุกเรื่อง
เพื่อที่เราจะไดรายงานเชน กองทัพภาคที่ ๒ กอ.รมน. รองนายกรัฐมนตรี ฝายความมั่น คง จะมีการโทรศัพทมาถาม
ถึงแมทานจะมีการรายงานตามสายงานของทานแลวก็ยังถือวาตองรายงานจังหวัดดวย ขอเนนย้ําในเรื่องนี้ เรื่องของ
น้ําเสีย เรื่องการบุกรุก การจับกุม การติดตามตาง ๆ ขอใหทานโทรมาเลย ไมตองเกรงใจ เวลาเทาไรก็โทรได
เรื่องบัตรคอนเสิรตการกุศลของโรงพยาบาลมหาราชตามโครงการ ๑๐๙ ป ๑๐๙ ลาน
เพื่ อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปนโรงพยาบาลที่เปนที่พึ่งทั้งคนในจังหวัด
นครราชสีมาและคนตางจังหวัด วันนี้กําลังสรางตึกอุบัติเหตุตองใชเงินประมาณ ๑,๐๐๐ กวาลานบาท หลวงพอกัณหา
สุ ข กาโม เป น ประธานในการจัด หาทุน ฝา ยพระสงฆ แม ทั พ ภาคที่ ๒ เป น ประธานฝ ายฆราวาส มี การจั ดกิ จ กรรม
คอนเสิรตในวันเสารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลนครราชสีมา จําหนายในบัตรราคา ๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท และ ๓๙๙ บาท ทุกบัตรที่นั่งจะมีเสื้อให ๑ ตัว ทางกองทัพภาคที่ ๒ ขอใหทางจังหวัดชวยจําหนายบัตร
คอนเสิรต จึงขออนุญาตฝากทานชวยจําหนายบัตรคอนเสิรตการกุศลดังกลาว ฝากทานรวมสมทบทุนสรางตึกอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาดวยกัน จึงขอความรวมมือทานรวมจําหนายบัตรเพื่อการกุศลในครั้งนี้
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) : บัตรราคา ๒,๐๐๐ บาท กับ ๑,๐๐๐ บาท จะ
รับมอบเสื้อไดทันที สําหรับบัตรราคา ๓๙๙ รับเสื้อไดที่หนางาน ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. เปนตนไป โดยคอนเสิรตจะมี
ขึ้นในวันเสารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. มีดาราศิลปนมากมาย เปนงานการกุศลที่ศิลปนมีความ
ตั้งใจมารวมชวยกัน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขณะนี้ยังขาดงบประมาณกอสรางอีก ๔๐๐ ลานบาท คนที่มาจัด
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คอนเสิรตคนที่เปนแมงานไมใชเปนคนโคราช เพราะฉะนั้นเราคนโคราชตองมีน้ําใจที่จะตองรวมมือกัน ถึงแมทานจะ
ชวยรับบัตรอะไรมาพอสมควรแลว แตเรื่องนี้ขอเปนเรื่องพิเศษจริง ๆ ที่ตองชวยกัน ซึ่งเปน ส วนโควตาของจังหวัดที่
จะตองชวยกัน จึงกราบเรียนขอใหชวยกันถือวาเปนการชวยพี่นองประชาชน และจะมีกิจกรรมวิ่งการกุศล ๑๐๙ ป ฯ
โรงพยาบาลมหาราช ในวันอาทิตยที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนการวิ่งการกุศลบริเวณกองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งตอนนี้มีคน
สมัครเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก
ประธาน :
คอนเสิรตการกุศล เราจะสงบัตรราคา ๒,๐๐๐ บาทใหทานและรับเสื้อไปไดเลย กรณีบัตรราคา
๓๙๙ บาท ตองนํ าบัตรไปรับ เสื้ อที่ บ ริเวณหน างาน โดยสํา นั ก งานจังหวัด จะนํ าบั ต รและเสื้ อ แจกจ ายให ท า นในที่
ประชุมวันนี้ จึงขอรบกวนทานดวย
ผูบัญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ไดโทรศั พทม าแจ งว าวัน พรุ งนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. เชิ ญ ท า น
ผูการตํารวจ นายอําเภอ ผูกํากับ สรรพากรพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่ อัยการ รวมประชุมเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้นอกระบบ
ที่ ส โมสรรวมเริงไชย ทางกองทั พ ภาคที่ ๒ ได มี ห นั งสื อ เรีย นเชิญ ท า นแล ว โดยขอให แ จงย้ํ าอี ก ครั้ งหนึ่ ง จึ ง ขอให
หนวยงานดังกลาวไปรวมประชุม และเปนการพบกับเจาหนี้นอกระบบดวย เปนงานใหญที่เราจะชวยกันแกไขปญหา
เรื่องการปลูกตนไมบริเวณตนลําน้ํามูล ที่จังหวัดรับนโยบายจากกองทัพภาคที่ ๒ มาดําเนินการ
จะใหทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนําเรียนตอที่ประชุม และเรื่องการสรางอนุสาวรียหลวง
พอคูณขนาดใหญ ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นําเรียนที่ประชุม
จังหวัด เรามีความมุงมั่น จะเปนสมารท ซิตี้ ไอซีดี และไมซซิ ตี้ มอบรองผู วา ราชการจั งหวั ด
รับผิดชอบไปแลว นําเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดบุ รีรัมยไปแลว เรากําลังจะ
ดํ า เนิ น การต อ ที่รองผูวา ราชการจังหวัด เชิญ ประชุม เรื่อ งนี้ ข อความกรุณ าส วนราชการให ท า นช วยทํ าการบ า นให
หนัก ดวย เพราะหลาย ๆ เรื่อง โคราชเราจะถูกลืม อาจเปนเพราะเขาเดินทางมาลําบากหรืออย างไรจึ งไม คอยมี ชื่ อ
จังหวัดนครราชสีมาอยูในเปาหมาย สวนใหญเปาหมายอยูที่ที่เครื่องบินลงงาย สวนราชการสวนกลางจะใชวิธีเดินทาง
สะดวก โคราชเราจะมี ปญ หาอยูเสมอเรื่อ งตกหลน หลาย ๆ เรื่ องไอซีดีต าง ๆ สว นใหญ จะอยู ที่จังหวัด ขอนแก น
เชียงใหม ภูเก็ต เพราะฉะนั้นเราตองสรางเมืองเรา ขณะนี้เรื่องรถไฟฟา ทางการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
จะเขามาดูเรื่องรถไฟฟารางเบาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตอนนี้กําลังรับฟงขอคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ สํานักงาน
จังหวัดตองติดตามการรับฟงขอคิดเห็นจากประชาชนแลวสงคืนไป กฤษฎีกาให รฟม. มารับผิดชอบในพื้นที่จังหวัด
นครราชสี ม า ผ านเรีย บรอ ยก็ จ ะเป นการออกแบบในรายละเอี ย ดการทํ า รถขนส งสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีการศึกษาไวเบื้องตนใน ๓ เสนทาง จะมีความกาวหนาเรื่องของจุดจอดรถไฟความเร็วสูง เมื่อมีจุดจอด
แลวจะตองมีการขนสงสาธารณะอยางไรก็จะตองทําการบานตอไป รถไฟรางคูยกระดับในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โจทยที่จะตองมารับฟงขอคิดเห็นจากประชาชนคือเรื่องของการทุบสะพานลอยหนาโรงแรมสีมาธานี เมื่อทุบเสร็จแลว
จะทําอยางไร เดี๋ยวทางที่ปรึกษาจะมารับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ฝากวาตอนนี้จะ
มีความกาวหนาเปนลําดับที่เราจะตองชวยกัน
เรื่องการจัดงานยาโมที่ผานมามีเงินเหลืออยูประมาณ ๑ ลานกวาบาท จะมีการจัดมอบทุนงาน
ยาโมเปนปที่ ๓ ที่เราไดมอบทุนมาตอเนื่อง คาดวาประมาณปลายเดือนมิถุนายน ก็จะขออนุญาตใหสถานศึกษาจัดเด็ก
นักเรียนมารับทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป นบ านพี่เมื อ งนอ งกับ มณฑลเสฉวน และทางมณฑลจะเชิ ญ จั งหวั ด
นครราชสีมาไปเยี่ย มและไปทําละเอี ยดเพิ่ มเติมระหวางวัน ที่ ๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ เฉิน ตู จึ งอยากเชิ ญ ชวน
ทานใดมีความประสงค จะรวมเดิน ทางไปโดยตองออกคาใชจายเอง เสฉวนเปน มณฑลที่ มี ป ระชากรประมาณ ๗๐
กวาลานคน มาเปนบานพี่เมืองนองกับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีประชากร ๒.๖ ลานคน
เรื่องการเสนอตัวเขาไปเปนมรดกโลกของอุทยานธรณี Geopark ขั้นตอนตอนนี้เราขอใหทาง
กรมทรัพ ยากรธรณี ตั้งกรรมการเขา มาตรวจว าจะผา นหรือ ไม หากผา นระดับ ประเทศก็ จะเสนอเขา คณะรั ฐมนตรี
เมื่ อ คณะรัฐมนตรีเห็น ชอบก็ จะสง คํา ขอขึ้น ทะเบี ย นมรดกโลกเขา ไปยัง UNESCO และ UNESCO จะเข ามาตรวจ

๑๙
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ แตดานแรกคือทางกรมทรัพยากรธรณี จะตั้งกรรมการมาตรวจ สิ่งหนึ่งคือเขาจะ
ไมไดมาตรวจเฉพาะมีอุทยานธรณี มีซากฟอสซิลที่ไหน แตเขาจะมาดูวาชุมชนรับรูหรือไม ฉะนั้นอําเภอที่เกี่ยวของไมวา
จะเป น อํ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ ขามทะเลสอ สี คิ้ว สูง เนิน จํา เป น ต องไปให ค วามรูกั บ พี่ น อ งประชาชนโดยให ท าง
เจาหนาที่ของอุทยานธรณีไปเลาใหเขาฟง แลวเตรียมชาวบานวาถาเขาถามจะตอบเขาวาอยางไร โจทยมี คําถามมีอยู
แล ว เตรีย มคนตอบเท านั้ น ต อ งทํ าให ได อยากให มีก ารเข มเรื่อ งนี้ ผู อํ า นวยการสํ านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ ฯ
ประสานและลงไปติวกับชาวบานบริเวณรอบ ๆ อุทยานธรณี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา : ระหวางวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑ คณะกรรมการจากสวนกลางจะมาดูกอน ถาผานคณะกรรมการสวนกลางแลวก็จะเสนอเขามติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
ทางทีมงานของอุทยานธรณีโคราชกําลังลงพื้นที่ทั้งหมด ๑๒ จุด คาดวาประมาณปลายเดือนมิถุน ายนที่จะนําเสนอที่
ประชุมฯ
ประธาน : อยากใหสวนราชการไดรับรูดวยเผื่อมีการเขาไปสุมถาม จึงขอฝากไวดวย
เรื่องวิสาขบูชา พุทธบารมี ที่หางเดอะมอลลนครราชสีมา ขอขอบคุณอําเภอ สวนราชการ ที่ไป
รวมงาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทอดพระเนตรงานดังกลาวในวัน
ศุกรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการรวมเฝารับเสด็จ
เรื่องการบริจาคโลหิต ไดดูรายงานการบริจาคโลหิตแลวยังไดเลือดนอยมาก เนื่องจากบางครั้งไป
ตรวจแลวพบเลือดลอย จึงขอความกรุณาสวนราชการ อุตสาหกรรมจังหวัด หนวยงานกระทรวงแรงงาน ชวยประสาน
สถานประกอบการ หนวยงานเหลานี้จะมีคนจํานวนมาก จะขอเพิ่มอีกประมาณ ๑๐ แหง ทานแรงงานจังหวัดขอเพิ่ม
อีก ๑๐ แหง ทานอุตสาหกรรมจังหวัดขอเพิ่มอีก ๑๐ แหง สําหรับอําเภอก็ขอเพิ่มดวย เพื่อเปนเปาหมายในการบริจาค
โลหิตเพิ่มขึ้น เลือดที่นําไปรักษาผูปวยก็คือเลือดที่มีการขอรับบริจาคอยางนี้ และเดือนหนาขอใหทางกาชาดนําสถิติ
การรับบริจาคโลหิตที่ไดรับจํานวนมาก ๕ ลําดับแรก มารายงานในที่ประชุมประจําเดือนดวย
เรื่องยุทธศาสตรจังหวัด เราจะตองไปชี้แจงงบประมาณจังหวัดในป ๒๕๖๒ ชวงเดือนมิถุนายน
จะเขาคณะรัฐมนตรี เขาสภา เริ่มวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะมีกรรมาธิการตาง ๆ เชิญเราไปชี้แจง จึงฝากเรียน
ท า นว า จะต อ งทํ า งบประมาณป ๒๕๖๓ ต อ เนื่ อ งไป อยากให ท า นดู ระดั บ อํ า เภอก็ ดู แ ผนของชุ ม ชน/หมู บ า น
แผนหมูบานที่เราไปสอบถามปญหามาจากไทยนิยมฯ มีทั้งหมด ๔๕,๐๐๐ ปญหา อะไรที่จะนํามาทําเปนโครงการและ
ของบประมาณยุทธศาสตรจังหวัดไดก็ใหนําไปทํา งบยุทธศาสตรจงหวัดที่ขาดมากคือเรื่องสังคม สาธารณสุข เด็ก สตรี
คนพิ ก าร การศึ กษา ซึ่ งยั งขาดอยู อยากให นํา งบไปใช เพื่ อ การพั ฒ นา เพื่ อ การดู แ ลคนทั้ งจั งหวัด ไมใชส รา งถนน
อยางเดียว อยากใหใชทุก เรื่อ ง เรื่องการรัก ษาความปลอดภัย ก็ได การรัก ษาความสงบเรียบรอยก็ได อยากใหใชให
กระจายทุกสาขา
เรื่องการผันน้ําจากจากหนองกก อําเภอโนนไทย ไปแกไขปญ หาภัยแลงที่อําเภอพระทองคํา
เนื่องจากน้ําที่หนองกกมีจํานวนมากพอแลวสามารถที่จะไปเลี้ยงอําเภอพระทองคําได ถาเราสามารถที่จะมีทอสงน้ําไป
ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร ก็จะทําใหอําเภอพระทองคําหมดปญ หาเรื่องแลงอีกตอไป พยายามเรงทางชลประทานให
ออกแบบ แตแ บบเสร็จในวัน ที่ป ระชุม คณะรั ฐมนตรี คือวันที่ ๘ พฤษภาคมที่ ผานมา ก็ ไม สามารถนํ าเข าที่ ประชุ ม
คณะรัฐมนตรีได แตตอนนี้ทางทานอธิบ ดีกรมชลประทานรับปากวาจะจัดสรรงบประมาณใหเป น ๒ ครั้ง ในวงเงิน
๑๓๒ ล า นบาท เพราะฉะนั้ น อํ า เภอพระทองคํ า ก็ ห มดป ญ หาภั ย แล ง และจะมี น้ํ า ไปเติ ม ตลอดเวลา ฝากทาง
ชลประทานฝากตามเรื่องนี้ใหดวย
เรื่องการสรางเอกลักษณของจังหวัดนครราชสีมา อยากเชิญชวนทุกทานวาใหทําปายสถานที่
ราชการ ปายตาง ๆ ที่เปนรูปเดียวกันที่เปนเอกลักษณ จะขอใหทางสํานักงานโยธาฯ ชวยออกแบบ ในกรณีที่มีอยูแลวก็
ไมตองทํา กรณีที่จะเปลี่ยนปายตาง ๆ อาจจะเปนซุมประตูชุมพลและเปน ชื่อสถานที่ราชการ ซึ่งปายถนน/ป ายซอย
ตาง ๆ ของทางเทศบาลนครนครราชสีมา ทําไดดี เปนซุมประตูชุมพลแลวมีชื่อถนนอยูขางลาง เพื่อเปนเอกลักษณของ

๒๐
จังหวัดนครราชสีมา ปายตามสถานที่ตาง ๆ ดวย ถาเปลี่ยนขอใหชวยทําใหเปนเอกลักษณ ขอใหทางสํานักงานโยธาฯ
ออกแบบในภาพรวมแลวสงไปใหดวย
เรื่องการเสนอตัวเปนเจาภาพกีฬาเยาวชนครั้งที่ ๓๗ ป ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมาเสนอตัว
เป น เจ า ภาพกี ฬ าเยาวชน ลา สุด เหลื อ อยู ๓ จังหวัด กํ าลั งแขง กัน คือ จั งหวัด พั ท ลุ ง จัง หวั ด อุ ด รธานี และจัง หวั ด
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาพรีเซ็นตขอมูลเกือบหมดแลว แตสิ่งที่ยังขาดคือขอใหชวยกันโหวต จึงขอความกรุณา
ใหทานชวยกันโหวตดวยและสามารถโหวตซ้ําได หนวยงานละ ๑๐ โหวต ขอใหชวยกันดวย
เรื่ องการรับ รูยุท ธศาสตรจัง หวัด คื อ มีก ารมาตรวจข อ มู ล เรื่อ ง PMQA ตอนนี้ค ะแนนเราตก
เรียบรอยแลว สิ่งที่เขาถามคือมีการรับรูเรื่อง PMQA เรื่องยุทธศาสตรจังหวัดมากนอยแคไหน ปรากฎวาเราไมไดใสใจ
ที่ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดสงวายุทธศาสตรจังหวัดมีอะไรบางใหทานทุกวัน อยากใหทานอานดูดวย ตองชวยดูดวย
เขาอาจจะสุมถามไปที่ทานวาทานมีความรูเรื่องยุทธศาสตรจังหวัดอยางไร มีอะไรบาง ทานลองอานดูตอนเชาที่หัวหนา
สํานักงานจังหวัดสงทุกวัน เราพยายามสงเปนอินโฟวไปใหทาน ทานชวยกระจายตอดวย
เรื่องการตรวจเยี่ยมพื้นที่ การเขาไปในพื้นที่ที่มีปญหา อยากจะใหหัวหนาสวนราชการเขาไป
ดวยกรณีที่มีขอรองเรียนตามสื่อ เชน เรื่องเด็กพิการ คนประสบอุบัติเหตุ อยากเชิญหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของไป
รวมดู ไปแกปญหา ไปสั่งการ ตลอดจนไปใหกําลังใจผูที่ที่เดือดรอน
กิจกรรมที่ เชิ ญ ผูวาฯ ไปในพื้น ที่ ฝากนายอําเภอว ากรณี ที่พื้ น ที่ไหนที่ ไปแล วก็ พยายามจะ
เปลี่ ยนไปในพื้น ที่ ที่ไม เคยไป และไปพื้ น ที่ที่ไกล ๆ หนอ ย สํ าหรับ สว นราชการบางครั้งทา นโทรนั ด หมายเวลาได
ตลอดเวลา ชวงเย็นก็สะดวก ชวงกลางวันหากไมติดพื้นที่ก็สามารถเขามาพบไดเลย
โครงการพั ฒนาคุณ ภาพชีวิต ระดับ อําเภอของสาธารณสุ ข บางเรื่อ งหน วยงานไม ต้ังเรื่อง
ขึ้นมา เวลาไปประชุมก็จะถูกถามตลอด เรื่องปาไมก็ถูกถามบอย เรื่องเกษตร การจายเงินชดเชยตาง ๆ เครื่องรูดการด
ของพาณิ ช ยครบหรือยังก็ถูก ถามตลอด เรื่อ งการศึก ษา คือ เวลาเขาไปประชุม ไม ทราบล วงหนาว าจะถูก ถามเรื่อ ง
อะไรบ าง และวัน ที่ ๔ จะเขาไปรับ นโยบายจากทานนายกรัฐมนตรี ตองทํ าการบ านไป จึ งขอให ทานให ขอ มู ล ดวย
โดยเฉพาะเรื่องที่สื่อลง แตดีที่สุดคือการปองกัน แตขอใหสงขอมูลมากอน พยายามจะใสใจทุกเรื่อง ตามทุกเรื่องถามทุก
เรื่อง แตบางทีเรื่องไมอัพเดท จึงขอใหชวยกันดวย
เรื่องที่ไดเนนย้ํากับทางอําเภอเปนการเฉพาะ
เรื่องยาเสพติด เปนเรื่องสําคัญที่ตองติดตามดําเนินการ เรื่องแกปญหาพีมูฟ เกี่ยวกับปกครอง
และสวนราชการอื่น ทั้งเกษตร ปาไม ตองชวยกัน ซึ่งจะมาดูกันวาที่มีการไปรองเรียนที่กรุงเทพฯ มีเกี่ยวของกับจังหวัด
นครราชสีมาหรือไม
เรื่ อ งคา งเก า อย า ให มี ก ารรอ งเรีย นวา เราละเว น ตอนนี้ มี การฟ อ งมาตรา ๑๕๗ มาก ว า
รองเรียนแลวเราไมมีความคืบหนา ไมมีการติดตามเรื่อง เพราะฉะนั้นหัวหนาสวนราชการตองติดตามและรายงานขึ้นมา
อยาติดตามดวยวาจาอยางเดียวไมมีเอกสาร ทานตองตามเรื่องที่มีการถวายฎีกา เรื่องฟองรองกัน ตองใหความสําคัญ
โดยเฉพาะเรื่องไปที่ทองถิ่นจังหวัดจํานวนมาก วิธีการที่ดีคอื สื่อสารกับผูรอ งวาถึงขั้นตอนไหนแลว ใหเขารับรู วาเราไมได
ละเลย
เรื่อ งการดู ดทราย ไมวาจะอุต สาหกรรมจังหวัด เจ าพนักงานที่ดิน จังหวัด นายอํ าเภอ เป น
ประเด็น ที่มีการรองเรียนกันมาก สํานวนที่หนวยงานตรวจสอบถามเรามา เคยไดรับขอรองเรียนหรือไม เมื่อไดรับข อ
รองเรียนแลวทําอยางไร มีการตรวจสอบหรือไม ทราบผลหรือไม ผูบังคับบัญชาทราบหรือไม ถามวาเราละเวนหรือไม
เพราะฉะนั้นตองชวยกัน ปองกันดีกวาฟนฟู
เรื่ อ งการกํ ากั บ ข า ราชการให ทํ างาน กํ า กั บ การแต ง กาย วัน จั น ทร ข อให แ ต งเครื่ อ งแบบ
วันศุกรแตงผาไทยทั้งหมด
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ดูง านในหน าที่ ต า ง ๆ เรื่อ งการอนุ มั ติ การอนุ ญ าตตา ง ๆ ผิ ดปกติ ห รื อ ไม หั วหน า ส ว น
ราชการขอใหชวยดู บางเรื่องอนุมัติมากเกินไปหรือไม ผิดปกติหรือไม ตองคอยดูดวย
เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่สําคัญและตองติดตาม
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบาย/ขอสั่งการ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ) กรณีของทองถิ่น ทุกทองถิ่นตองสมัครโครงการ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อพ.สธ ณ ขณะนี้มีสมัครเขามายังไมถึง ๑๐๐ แหง และปหนาตองครบทุก
ทองถิ่น จึงขอใหทานดําเนินการ หลักการไมมีอะไรยาก จึงขอความรวมมือใหเอาใจใสในเรื่องนี้ดวย เราจะไดรายงาน
ขอมูลไป
เรื่อง Geopark เปาหมายของเราในปนี้ประกาศในระดับประเทศ เวลาที่มีการมาตรวจเขาจะ
ตรวจกระจาย จะถามในระดับนักเรียน นักศึกษา พี่นองประชาชน เพราะโครงการ Geopark เนน Bottom up คือ
พี่นองประชาชนไดประโยชน ไมเสียประโยชน เชน ในเรื่องการประกอบอาชีพ ความเปนอยู และการทองเที่ยว
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) : เรื่องขอสั่งการทานนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ
แจงไปแลว แตบางครั้งหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ อาจดูผาน ๆ จึงขอเนนย้ําขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่สําคัญที่มีการสั่งการดานเศรษฐกิจ เปนเรื่องการกําหนดแนวทางมาตรการสงเสริมอาคารที่จะ
กอสรางใหม ใหมีพลังงานหมุนเวียน ในเรื่องการบริหารราชการมี ๓ ประเด็น คือ ๑) การเรงดําเนินการแกไขปญหา
คูคลองตื้นเขิน ๒) การออกแบบวางผังเมืองของพื้นทุกจังหวัด ๓) การเปดโอกาสใหประชาชนคนรุนใหมเขามามีสวนรวม
เรื่องที่จังหวัดตองดําเนินการมี ๒ เรื่อง คือ
๑) เรื่องการเรงรัดแกไขปญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ํา และปรับปรุง
แนวคันคลองใหมีภูมิทัศนที่สะอาดสวยงามเปนระเบียบ
๒) เรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนคนรุนใหมเขามามีสวนรวมในการใหความเห็น
และขอเสนอแนะ หรือมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศ
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีนี้ไดนําเรียนสวนราชการทราบแลว ขอใหทานพิจารณา
กิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงานทาน อําเภอ ปฏิบัติ สามารถนําขอสั่งการ นโยบาย แนวทาง เขามาปฏิบัติใหเป น
รู ป ธรรม เช น การเป ด โอกาสให ป ระชาชนคนรุ น ใหม เข า มามี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมของท า น เพราะข อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรีจะมีหนวยงานสวนกลางคอยตรวจสอบวาแตละจัง หวัดไดนํา นโยบายเหล านี้ไปปฏิ บัติใหเกิด ผลเป น
รูปธรรมอยางไรบาง อาจดูเปนขอสั่งการกวาง ๆ แตในทางปฏิบัติขอใหดูกิจกรรมโครงการที่สามารถสนองขอสั่งการได
เรื่องที่ ๒ เปน เรื่องของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานขอความรวมมือมาที่
กระทรวงมหาดไทย โดยกองการตางประเทศ ในเรื่องของการปรับเพิ่มระยะเวลาเพื่อดําเนินการตรวจลงตราวีซา และ
ประทับตราการอยูในราชอาณาจักร หรือขออนุญาตทํางาน ปรับปรุงทะเบียนประวัติใหกับแรงงานตางดาว ซึ่งไดมีการ
ตอเวลามา จังหวัดทุกจังหวัดจะมีการจัดตั้งศูนยบ ริการเบ็ดเสร็จใน ๗๖ จังหวัด ซึ่งตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
วัน ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในสวนที่กระทรวงแรงงานขอความรวมมือ กระทรวงมหาดไทย ก็ข อความรว มมื อท าน
ผูกํากับการตํารวจ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด จัดหางาน และนายอํ าเภอทุกอํ าเภอ ชวยเรงดําเนินการตรงนี้
อยารอใกล ๓๐ มิถุนายน ฝากหนวยงานที่เกี่ยวของ นายอําเภอ ประชาสัมพันธเรงรัดใหรีบมาดําเนินการ
เรื่องการเรงรัดเบิกจายงบประมาณ ตอนนี้ ตองเรงรัด กําชับ เราเขาสูไตรมาสที่ ๓
รวมทั้งการดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ซึ่งขณะนี้การกอหนี้ผูกพันเรามีเดทไลน ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๑ ในรายละเอี ย ดตอ งลงทุ กรายการเพื่ อให รูส ถานภาพว าโครงการไหนมี ปญ หาไมส ามารถดํ าเนิ น การได ทัน
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ท า นผู ว า ฯ ได กํ า ชั บ ว า ต อ งเรง รั ด ป งบประมาณ ๒๕๖๑ งบของจั ง หวั ด มี อ ยู ๑๔ หน วยงาน ที่ จ ะเรีย นท า นคื อ
ท านหั วหน า ส ว นราชการ นายอํ าเภอ ช วยกํ า ชั บ เจ า หน า ที่ หากมี เรื่อ งค า งอยู สถานภาพตอนนี้ อ ยู ขั้ น ตอนไหน
e-bidding แลว ไดตัวผูรับจางแลว รออะไรอยู ตองตามอะไรหรือไม เพราะจะตองเซ็นตสัญญาหรือกอหนี้ผูกพันภายใน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถาดูแลวจะไมทันใหรีบนําเรื่องเขามาคุยกัน เราตองขออนุญาตหนวยงานไหน ทานทําไปแลวทิ้ง
ชวงไวนานแคไหน ไมใชทําไปเมื่อ ๒ เดือนที่แลวเขายังไมตอบกลับมา ก็ตองทําตามไปอีกฉบับหนึ่ง เรียนทานวาถาเงิน
ตก กอนนี้มีการอลุมอลวย แตตอนนี้กลายเปนขอบกพรอง เมื่อตอนเสนอขอโครงการ เราบอกพรอมหมด พอถึงเวลามี
เหตุวาไมสามารถดําเนิ นการไดเนื่องจากสถานที่ไมไดรับ อนุญ าตหรือตาง ๆ ขณะนี้ มาตรการของสํานักงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีแลว กลายเปนความบกพรองหากเสนอโครงการโดยที่ไมมีความพรอม ขอเปลี่ยนสถานที่ ขัดแยงกับ
ตอนที่ขอครั้งแรกวามีความพรอม พอถึงเวลาใหงบประมาณมาดําเนินโครงการจริง มีการขอเปลี่ยนแปลง จึงกลายเปน
ความบกพรอง จังหวัดที่ขอโครงการมาแลวหากสงคืนจะมีผลตองบประมาณปตอไปที่จะเหลืองบนอยลง จึงกลายเปน
ขอ บกพรอง กรอบระยะเวลาสิ้นสุ ด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตองกอ หนี้ ต องเซ็น ต สัญ ญา หากดูแ นวโน ม แล วไม ทั น
ประมาณวั น ที่ ๒๐ มิถุน ายน ใหถื อเรื่องมาไดเลย เราจะไดห าทางแก ปญ หา หากมาวั นที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ก็ไม
สามารถแกปญหาได จะทําเรื่องเรงรัดหรืออนุญาตใหไมทัน และไมใชโดนตัดเฉย ๆ แตสงผลถึงปตอ ไป
๑) อําเภอขามสะแกแสง มี ๑ รายการ จํานวน ๑ ลานบาท
๒) อําเภอดานขุนทด ๗ รายการ ๔ ลานกวาบาท
๓) อําเภอโนนไทย ๓ โครงการ ๒ ลานกวาบาท
๔) อําเภอสีคิ้ว ๒ โครงการ ๒ ลานกวาบาท
๕) อําเภอเมืองนครราชสีมา ๓ โครงการ ๘ ลานบาท
๖) อําเภอโชคชัย ๑ โครงการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๗) อําเภอปากชอง ๓ โครงการ ๕ ลานกวาบาท
๘) อําเภอสีดา ๑ โครงการ ๒ ลานบาท
๙) อําเภอโนนแดง ๑ โครงการ ๒.๙ ลานบาท
๑๐) อําเภอโนนสูง ๑ โครงการ ๒ ลานบาท
๑๑) อําเภอบานเหลื่อม ๑ โครงการ ๒.๒ ลานบาท
๑๒) สํานักงาน ปภ. ๑๘ โครงการ ๖ ลานกวาบาท
๑๓) แขวงทางหลวงชนบท ๔ โครงการ ๒๑ ลานบาท
๑๔) สํานักงานปศุสัตว ๑ โครงการ ๑.๒ ลานบาท
รายการที่ ๑ - ๑๓ เปนงบลงทุน ลําดับที่ ๑๔ เปนงบครุภัณฑ เปนแผนงบประมาณป ๒๕๖๑
โครงการเหลา นี้ คือยั งไมไดกอหนี้ผูกพัน สิ่งที่จะขอความร วมมื อ คือ ให ถามเจา หน าที่ ของหน วยงานวาโครงการอยู
สถานภาพไหน เหลืออะไร และแผนภาคของเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ โครงการ จํานวน ๙.๗ ลานบาท ตองกอหนี้
ผูกพันภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปรากฏไมทราบวาสถานภาพเปนอยางไร ทานดําเนินการถึงขั้นตอนไหน จึงขอ
ทราบผลการดําเนิ นการเพื่อเรงรัดกอหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด เปนการตามหนังสื อดวยวาทางกรมศิลปากรได
พิจารณาใหเราอยางไรบาง จะอนุญ าตหรือไม เพราะเราตองกอหนี้ผูกพันภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอใหชวย
แจ งสถานภาพความเคลื่อนไหวของทานวาทานกอหนี้ผู กพั นทันหรือไม เซ็น ตสัญ ญาทัน แตตอนนี้ท านทํ าอะไรอยู
ชวยสงขอมูลใหสํานักงานจังหวัดดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู วาราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า (นายศั ก ดิ์ฤ ทธิ์ สลักคํ า) : ชวงนี้ ส ถานการณ ตา ง ๆ เริ่ มปรั บ เปลี่ ย นไป
ชวงนี้เขาสูฤดูฝนอยางเต็มที่แลว เปดภาคเรียนแลว อยากใหทีมงานของโคราชทุก ๆ หนวยงาน ลองไปปรับ วิธีการ
ทํางานและกระบวนการทํางานวาเมื่อฝนมาอะไรบางที่เกี่ยวของ ที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของสุขภาพ เรื่องของโรคภั ย
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ไขเจ็บตาง ๆ ที่จะมากับฝน และแนวขอสั่งการและนโยบายตาง ๆ ที่มาทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดลอมตาง ๆ
ชวงนี้เปนชวงของการปรับสภาพแวดลอม การปลูกปา ฤดูกาลนี้มีความเหมาะสม เรามีกิจกรรมตาง ๆ ที่เราดําเนินการ
ทั้งเรื่องของจิตอาสา ซึ่งนํามารวมกันจะกอใหเกิดประโยชน และตอนนี้ขอเรียกรอง ปญหาตาง ๆ คอนขางมาก ดังนั้น
ทุกส วนจะต องกลับไปประมวล ไปดําเนิ นการกําหนดยุทธวิธี ดีที่ สุด คื อการแก ไข ป องกั นไมให เกิด ขอ เรียกรอ ง
ทั้งหมดถาแตละสวนไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เราจะสามารถแกไขได ที่สําคัญอยางยิ่งในยุคปจจุบันนี้ สรางความ
รับรูที่ถูกตองใหกับชาวบานเขาใจวาปญหาที่เขาเรียกรองนั้นคืออะไร จะแกไขอยางไร แลวการตอบสนองความตองการ
ตองดําเนินการอยางไร ถาเราสรางใหเขาเขาใจไดทุกอยางเราก็จะสามารถบริหารงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งอยูในชวง
ของการจัดทําโครงการตาง ๆ ทั้งเรื่องโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปนภารกิจของทุกหนวยงาน ที่จะตองถือโอกาสนี้เปน
โอกาสที่จะไปรวบรวมปญหากับรวบรวมความตองการของทุกชุมชน ทุกหมูบานวาตองการอะไร แลวมีขอเสนอแนะ
อะไร เพราะผลสุดทายก็จะยอนกลับมาเขาสูหนาที่หลักของสวนราชการ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
: สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาไดนํารายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๖๑ จํานวน ๔๑ หนา ลงเว็บไซตจังหวัดนครราชสีมา www.nakhonratchasima.go.th ปรากฎไมมีการขอแกไขรายงาน
การประชุม
มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ดานการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จะเสด็จมาทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุและทอดพระเนตรนิทรรศการ
“วิสาขบูชาพุทธบารมี” ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองเอ็มซีซฮี อลลชั้น ๓
หางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จะเสด็จมาทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจําป ๒๕๖๑
ณ หองเอ็มซีซี ฮอลล ชั้น ๓ หางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา ๑๕.๕๐ น. - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งจากทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถึงสนามบินกองบิ น ๑ ผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา อธิบ ดีผูพิ พากษาภาค ๓ แม ทัพภาคที่ ๒ ผูบัญ ชาการตํา รวจภูธรภาค ๓ ผูบังคั บ การกองบิ น ๑ และ
ขาราชการ เฝารับเสด็จ จากนั้นเสด็จประทับรถยนตที่นั่งไปยังหางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา
เวลา ๑๖.๐๐ น. - รถยนตที่นั่งถึงหางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา
รองผูวาราชการจั งหวัดนครราชสีมา (รองฯ มุรธาธีร รักชาติเจริญ ) ประธานคณะกรรมการจัด งานฯ และผูบ ริหาร
หางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา เฝารับเสด็จ

๒๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. - เสด็จออกจากหางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา
- ประทับรถยนตที่นั่งไปยังสนามบินกองบิน ๑
- ประทั บ เครื่ อ งบิ น ที่ นั่ ง ไป ยั ง ท าอ าก าศ ยานก องบั ญ ช าการ
กองทัพอากาศ
เวลา ๑๗.๔๐ น. - เครื่องบินที่นั่งถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ประทับรถยนตที่นั่งเสด็จกลับวังเทเวศร
จึงเรียนที่ป ระชุมเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ จังหวัดไดมีหนังสือเรียนเชิญหัวหน าสวนราชการ
และบุคลากรในสังกัด รวมรับ-สง เสด็จแลว การแตงกาย: ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ที่ประชุม : รับทราบ
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงเปดศูนยการเรียนรู Go Genius Learning Center และทรงเปด
โรงแรมเรนทรีเรซิเดนทซ ณ ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงเปดศูนยการเรียนรู Go Genius Learning Center และทรงเปดโรงแรมเรนทรี เรซิเดนทซ ณ ตําบลพญาเย็น
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เปนการสวนพระองค)
เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง มายังสนาม-เฮลิคอปเตอรชั่วคราวโรงเรียนผานศึกสงเคราะห ตําบล
พญาเย็น อําเภอปากชอง และประทับรถยนตพระที่นั่งไปยังโรงแรมเรนทรี เรซิเดนท
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ประทั บ เฮลิ ค อปเตอร พ ระที่ นั่ ง จากสนาม
เฮลิคอปเตอรชั่วคราวโรงเรียนผานศึกสงเคราะห ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค และ
ประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จกลับวังสระปทุม จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
- พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงเปนองคประธาน
เปดศูนยเรียนรูดานเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจําเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเสารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จไปทรงเปนองคประธาน
เปดศูนยเรียนรูดานเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจําเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ในวันเสารท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบในเบื้องตน ทั้งนี้ จังหวัดจะไดมี
หนังสือเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการและบุคลากรในสังกัด รวมรับ-สง เสด็จ ตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๕
๔.๑.๒ การเตรียมความพรอมเปดศูนยการเรียนรูดานเกษตรอุตสาหกรรม
เรือนจําเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ผู อํานวยการทั ณ ฑสถานเกษตรอุ ต สาหกรรมเขาพริก : ทั ณ ฑสถานเกษตรอุ ต สาหกรรมเขาพริก ไดดํา เนิ น การ
โครงการกํ า ลั ง ใจในพระดํ า ริ ข องพระเจ า หลานเธอ พระองค เจ า พั ช รกิ ติ ย าภา โดยได จั ด ตั้ ง ศู น ย เรี ย นรู เกษตร
อุตสาหกรรมเรือนจําเขาพริกขึ้น ไดดําเนินการใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร อุตสาหกรรม ทั้งด านการปลูกพื ช
และเลี้ยงสัตว ใหกับผูตองขังและเปนที่เรียนรูดานการเกษตรพอเพียงไปพรอม ๆ กัน แกผูตองขั งและบุคคลทั่วไปที่
สนใจ โดยในวั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ได มี ห มายกํ า หนดการในการเป ด เป น ทางการ โดยพระเจ า หลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงเปนองคประธานเปดศูนยเรียนรูดานเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจําเขาพริก ณ
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ การดําเนินการเตรียมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ)
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : ตามที่ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาไดมอบหมาย
ใหสํา นัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ติดตามการเตรียมจัดพิ ธีพ ระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเทพ
วิ ท ยาคม (หลวงพ อ คุ ณ ปริ สุ ทฺ โ ธ) โดยในช ว งกลางเดื อ นพฤษภาคมที่ ผ า นมาได ล งพื้ น ที่ แ ละประสานกั บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
๑) คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
อํานวยการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ โดยไดรับการประสานจากมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเสนอรายชื่อ
เป น คณะกรรมการที่ ป รึก ษา คณะกรรมการอํา นวยการ ขณะนี้สํานั กงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัด นครราชสีม าได
ประสานรายชื่อกับสํานักงานจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมนําเสนอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาฝายสงฆ ประกอบดวย พระธรรมโสภณ พระธรรมวรนายก พระเทพ
รัตนดิลก พระราชสีมาภรณ พระวินัยโมลี พระสีหราชสมาจารมุณี ทานพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ พระภาวนาประชานารถ
พระครูศรีปริยัติวิธาน พระครูพีรเดชธํารง พระครูคชสารวรานุสิฐ
ที่ ป รึ ก ษาฝ า ยฆราวาส ประกอบด ว ย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า
อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาค ๓ แม ทั พ ภาคที่ ๒ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค ๓ อธิ บ ดี อั ย การภาค ๓ แม ทั พ น อ ยที่ ๒
ผู บัญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ผูบังคับ การตํารวจภูธรจังหวัด นครราชสีมา นายกเทศมนตรี น ครนครราชสีม า
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสี มา ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประธานที่ปรึกษา
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแหงชาติ
คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวั ดนครราชสีมา
ดานสังคม ปลัดจังหวัดนครราชสีมา หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรม
จั ง หวั ด นครราชสี ม า นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด นครราชสี ม า รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา ขนสงจังหวัดนครราชสีมา ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ผูอํานวยการ
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ประธานมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ ประธานมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง
สวางเมตตาธรรมสถาน ประธานคณะกรรมการวัดบานไร ไวยาวัจกรวัดบานไร กํานันตํ าบลกุ ดพิมาน ผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เปนกรรมการและเลขานุการ นายอําเภอดานขุนทด เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

๒๖
และได เ พิ่ ม รายชื่ อ ผู ที่ จ ะเข า ร ว มพิ ธี เป น คณ ะอนุ ก รรมการฝ า ยพิ ธี ส งฆ
ประกอบด วย ผูอํ านวยการสํา นัก งานพระพุท ธศาสนาจังหวัด เป นอนุก รรมการ ที มงานชมรมนั กบิณ ที ม งานของ
อนุศาสนาจารย รวมเปนคณะกรรมการฝายพิธีการ
ประธาน : ขอใหติดตามความกาวหนาและนําเรียนที่ประชุมทราบเปนประจําทุกเดือน ในสวนของคณะกรรมการ
ที่เปนผูดูแลเรื่องพินัยกรรม ในสวนของจังหวัดนครราชสีมาจะมีนายอําเภอดานขุนทดเปนกรรมการเรื่องพินัยกรรมดวย
จึ ง ขอฝายนายอํ า เภอด านขุ น ทด เนื่ อ งจากบางครั้ ง จะมี ก ารแอบอ างว า พี่ น อ งประชาชนไม เห็ น ด วยอยากได อั ฐิ
หลวงพอคูณมา แตเราตองทําตามพินัยกรรม และขอใหนายอําเภอมานําเรียนที่ประชุมทราบดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ขอมูลจากระบบ GFMIS สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
งบประมาณป ๒๕๖๑ งบฟงกชั่นของทุกสวนราชการ ๑๙๑ หนวย ไดรับงบประจําทั้ งสิ้น
๑๑,๔๑๔ ลานบาทเศษ เบิกจายแลว ๘,๓๖๙ ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ ๗๓.๓๓ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดของเดือน
พฤษภาคม รอยละ ๓.๖๗
งบลงทุน ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๑๕๔ ลานบาทเศษ เบิกจายแล ว ๖,๓๙๘ ลานบาท
เศษ คิดเปนรอยละ ๕๗.๓๖ ต่ํากวาเปาหมายเดือนพฤษภาคม รอยละ ๐.๔๑
ภาพรวมทั้งสิ้นสําหรับงบฟงกชั่น ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๕๖๙ ลานบาทเศษ เบิกจาย
แลว ๑๔,๗๖๘ ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ ๖๕.๔๔ ต่ํากวาเปาหมายเดือนพฤษภาคม รอยละ ๑.๕๑
การจัดลําดับของประเทศ งบประจํา อยูลําดับที่ ๑๒ งบลงทุน อยูลําดับที่ ๑๓
งบภาพรวมอยูลําดับที่ ๑๒ ของประเทศ
งบกลุมจังหวัด ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๙ ลานบาท ปจจุบันมีการเบิกจายแลว ๗๒
ลานบาท คิดเปนเพียงรอยละ ๑๘.๕๒ ต่ํากวาเปาหมายเดือนพฤษภาคม รอยละ ๔๘.๔๓
งบประมาณกลุมจังหวัด ไดรับงบกลุมจังหวัดรวมแผนภาคทั้งหมด จํานวน ๔๔๕ ลานบาทเศษ
เบิกจายแลว ๖๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๕.๓๐ ต่ํากวาเปาหมายเดือนพฤษภาคม รอยละ ๕๑.๖๕ จัดอยูลําดับที่
๖๔ ของประเทศ
งบสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไดรับงบประจําทั้งหมด
๑๐ ลานบาทเศษ เบิกจายแลว ๕ ลานบาทเศษ งบลงทุนไดรับ ๗๗๔ ลานบาทเศษ เบิกจายแล ว ๘๑ ลานบาทเศษ
คิดเปนรอยละ ๑๐.๕๔ ภาพรวมของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดฯ ไดรับมาทั้งสิ้น ๗๘๔ ลานบาทเศษ เบิกจาย ๘๖ ลาน
บาทเศษ คิดเปนรอยละ ๑๑.๐๕ ต่ํากวาเปาหมายเดือนพฤษภาคม รอยละ ๕๕.๙๐
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป มีเงินกันตั้งแตป ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๕,๖๔๑ ลานบาทเศษ
เบิกจายแลว ๒,๙๕๙ ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ ๕๒
สรุ ป ผลการก อ หนี้ ผู ก พั น งบรายจ า ยลงทุ น ของส ว นราชการในจั ง หวั ด นครราชสี ม า
มีหนวยงานทั้งสิ้น ๑๙๑ หนวย ไดรับจัดสรรงบรายจายลงทุน ๑๓๐ หนวยงาน แบ งเปน ๕,๘๐๐ โครงการ เปนเงิน
๑๑,๑๕๔ ลานบาท มีการกอหนี้ผูกพันแลว ๕,๓๒๒ โครงการ เปนเงิน ๙,๐๒๙ ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ ๘๐.๙๔
สําหรับยังไมกอหนี้ผูกพัน ๔๘๖ โครงการ เปนเงิน ๒,๑๒๕ รอยละ ๑๙.๐๖
งบประมาณที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน หนวยงานที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน ๕ ลําดับคือ
ลําดับ ๑ โครงการชลประทานนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น ๘๖๘ ลานบาทเศษ
ผูแทน โครงการชลประทานนครราชสีมา : คาดวาสิ้นเดือนนี้จะดําเนินการไดแลวเสร็จ

๒๗
ลําดับ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ๖๓๐ ลานบาท
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : เปนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจป ๒๕๖๑ เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรบั การ
จัดสรรงบประมาณ
ประธาน : ฝากทานรองฯ มุรธาธีร ตามงบทองถิ่นฯ
ลําดับ ๓ สํานักงานชลประทานที่ ๘ จํานวน ๑๐๔ ลานบาทเศษ
ลําดับ ๔ งบจังหวัด จํานวน ๙๙ ลานบาทเศษ
ประธาน : ฝากทานรองฯ จรัสชัย ตามงบจังหวัด
ลําดับ ๕ งบกลุมจังหวัด จํานวน ๒๕ ลานบาทเศษ
ผูแทน คลังจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือเวียน ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สําหรับการกอหนี้ผูกพัน หาก
เปนงบประมาณปเดียวจะสิ้นสุด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แตหากเปนงบผูกพันขามปในหนังสือฉบับนี้ไดระบุไวเพียงวา
ใหเรงกอหนี้ผูกพันเปนลําดับแรก
ประธาน : ขอฝากใหตามดวย ขอใหมีการดําเนินการดีขึ้นกวาเดิม
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ สถานการณน้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผูแทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณน้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๑ อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง รวมทั้งสิ้น ๒๗ อาง ณ วันนี้มีน้ํารวมอยูที่ ๖๙๔ ลาน ลบ.ม.
คิดเปน ๕๗% น้ําใชการได ๖๓๒ ลาน ลบ.ม. คิดเปน ๕๕% ของความจุเก็บกัก ๑,๒๑๗ ลาน ลบ.ม.
ภาพรวมอางเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําอยูในเกณฑปกติ คือ ๓๐-๘๐% และมีอางเก็บน้ําที่
มี ป ริ ม าณน้ํ า น อ ยกว า ๓๐% จํ า นวน ๑ อ า ง ได แ ก อ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยตะคร อ ซึ่ ง อยู ระหว า งการก อ สร า งขุ ด ลอก
อางเก็บน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอางเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ํามากกวา ๘๐% มีจํานวน ๖ อางฯ คือ อางฯ หวยยางพะไล อางฯ ลําเชียงไกรตอนบน อางฯ ลําสําลาย อางฯ สันกํา แพง อางฯ หวยทับครัว และอ างฯ ห วยเพรียก และ
อางเก็บน้ําที่มีน้ํามากกวา ๑๐๐% มี ๑ อางฯ คือ อางฯ หวยสะกาด
ในสวนของอ างเก็ บน้ําที่ มีน้ํามากกว า ๘๐% ได แกอ า งเก็บ น้ํ าที่ ตอ งมีก ารเฝา ระวั ง
ทางชลประทานไดมีแผนระบายน้ําเพื่อใหอยูในชวงระหวาง ๖๐% -๗๐% ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบปริมาณน้ําปนี้และปที่แลว ปจจุบันมีน้ํามากกวาปที่แลว ๒๐๗ ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําเฉลี่ยของอางเก็บน้ําขนาดใหญ อยูที่ ๕๘% อางฯ ลําตะคองมีปริมาณ
๑๘๖ ลาน ลบ.ม. คิดเปน ๕๙% อางฯ ลําพระเพลิง มีน้ํา ๙๔ ลาน ลบ.ม. คิดเปน ๖๑% อ างฯ มูลบน ๗๔ ลาน ลบ.ม.
คิดเปน ๕๓% อางฯ ลําแชะ มีน้ํา ๑๑๗ ลาน ลบ.ม. คิดเปน ๔๓% อางฯ ลําปลายมาศ มีน้ํา ๖๖ ลาน ลบ.ม. คิดเปน ๖๘%
อางเก็บน้ําขนาดกลาง มีปริมาณน้ํารวมอยูที่ ๖๕%
น้ําทาไหลเขาอางเก็บน้ํา ๔.๙๘ ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําทาสะสม ตั้งแตตนป ๒๓๘ ลาน ลบ.ม. คิดเปน ๑๙% ของน้ําทาสะสม
ปริมาณน้ําฝนที่ตกเมื่อวาน จะตกอยูที่อําเภอจักราช อําเภอหวยแถลง และอําเภอสีคิ้ว
โดยมีปริมาณฝนรวม ๕ มิลลิเมตร ฝนสะสมเฉลี่ยตั้งแตตนป ๓๘๔ มิลลิเมตร
สภาพน้ําในลําน้ําอยูในเกณฑปกติ
การเตรียมความพรอมในการรับมืออุทกภัยของชลประทาน ไดมีการตรวจสอบสภาพ
อาคารชลประทาน ซึ่ ง ได ต รวจสอบแล ว จํ านวน ๘๒ แห ง และได มี ก ารติ ด ป า ยไวนิ ล รวมถึ ง รายชื่ อ ผู ติ ด ต อ ของ
ผู รั บ ผิ ด ชอบประจํ าอาคารชลประทาน ในสวนของจุด ติ ดตั้ งเครื่อ งสูบ น้ํ า ที่ น้ํ า ท วมประจํ าจํา นวน ๑๐ จุด ในเขต
นครราชสีมา ๔ จุด เขตลําตะคอง ๓ จุด และเขตทุงสัมฤทธิ์ ๓ จุด

๒๘
ประธาน : ฝากติดตามสถานการณน้ํา และตองพรองน้ํากรณีมีปริมาณน้ําเกินคาเฉลี่ย เชนอางฯ ลําตะคอง ณ
วันนี้มีปริมาณน้ําเกือบ ๖๐%
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : สภาวะอากาศเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ลมใตและลมตะวันออก
เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดชวง ทําใหพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีฝน และชวงปลายเดือนอิทธิพลของลม
ตะวันออกเฉียงใตและลมใตมีกําลังแรงขึ้นทําใหมีฝนเพิ่มขึ้นในชวงทายของเดือน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสภาวะอากาศคือปรากฎการณเอลนีโญ อยูในสถานะเปน
กลางและยังคงเปนกลางตอเนื่องถึงชวงปลายป ซึ่งจะทําใหปริมาณฝนในบานเราอยูในเกณฑของคาเฉลี่ยคือจะมีฝน
เปนปกติ
ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คาเฉลี่ย ๑๕๔.๑ มิลลิเมตร เดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑ วัดได ๑๒๒.๑ มิลลิเมตร มีฝนตก ๑๙ วัน
คาดหมายลักษณะอากาศเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ในชวงตนและกลางเดือนบริเวณ
จังหวัดนครราชสีม าจะมีฝนตก ๓๐-๔๐% ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักบางแห งในบางวัน จากนั้น ชวงปลายเดือ น
ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพั ดปกคลุม ทะเลอัน ดามัน และ
ประเทศไทย โดยจะมีกําลังคอนขางแรงเปนระยะ ๆ และจะมีกําลังออนลงในชวงปลายเดือน ประกอบกับในบางชวงจะ
มีรองมรสุมพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเลื่อนขึ้นไปพาดผานตอนใตของประเทศจีน
ในชวงปลายเดือน
เดือนมิถุนายนมีปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ย คือ ๑๐๔.๕ มิ ลลิเมตร คือ ๕% อุณ หภูมิ
เฉลี่ยใกลเคียงคาเฉลี่ยคือ ๒๙.๑ องศาเซลเซียส
ขอควรระวัง เนื่องจากเดื อนมิถุนายนเปนชวงตนฤดูฝน อาจจะมีเรื่องของพายุหมุน
เขตรอนกอตัวในทะเลจีนใตทําใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังแรงขึ้นสงผลทําใหบานเรามีฝนเพิ่ม มากขึ้น จึ งขอให
ติดตามพยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ในชวงตนฤดูฝนจะมีเรื่องของปริมาณฝน พื้นที่ฝนจะคอนขางมากในชวงตนฤดูฝน
และวันเฉลี่ยจะมากในชวงตนฤดูฝน แตจะนอยลงในชวงกลางเดือนมิถุนายน - กลางเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นพื้นที่
ฝนและปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในชวงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ขอใหระมัดระวังฝนที่ตกสะสม น้ําทวมขัง และน้ําหลาก
ในพื้นที่ในชวงแรก ๆ ที่มีฝนตกชุก
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ดานเศรษฐกิจ
-ไมมี๔.๓ ดานสังคม
๔.๓.๑ การรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนผูตรวจการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา : ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดใหมีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูตรวจการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัติฯ ไดกําหนดวาในการเลือกตั้ง สส. หรือ สว. ในแตละครั้งให
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จั ด ให มี ผู ต รวจการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง กกต. แต ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในแต ล ะจั ง หวั ด

๒๙
ในระหวางเวลาที่ มีก ารดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของเจาหนาที่ ที่เกี่ ยวข องกั บการ
เลือกตั้ง หรือตรวจสอบการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง และพรรคการเมือง รวมทั้งการกระทําที่เปนการ
ฝาฝนกฎหมายทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตเที่ยงธรรม
คุณสมบัติผูตรวจการเลือกตั้ง เปนไปตามลักษณะที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการคัดเลือกในระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ อั ย การจั งหวั ด ๑ คน ผู บั งคับ การตํ ารวจภู ธ รจั ง หวั ด หรือ ผู แ ทนที่ มี ชั้ น ยศตั้ ง แต พั น ตํ ารวจเอกขึ้ น ไป
ประธานสภาทนายความจังหวัด ๑ คน ผูมีอํานาจทําการแทนองคการเอกชนที่จดรับรองกับ กกต. ผูแทนระดับจังหวัด
ของสภาองคก รชุ ม ชนระดับ จังหวั ด ๑ คน ประธานหอการคา ประธานสภาอุ ต สาหกรรม ประธานชมรมธนาคาร
พาณิชยจังหวัด และ ผูอํานวยการสํานักงาน กกต. เปนกรรมการและเลขานุการ
กรอบระยะเวลาในการคัดเลือก จะเปดรับสมัครวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยไมมี
วันหยุด สถานที่รับสมัครของจังหวัดนครราชสีมาคือ สํานักงาน กกต. ประจําจังหวัดนครราชสีมา ตําบลจอหอ อําเภอ
เมืองนครราชสีมา และไมเกินวันที่ ๑๐ กรกฎาคม คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก็จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครให
เหลื อ ๑๖ คน หลั ง จากนั้ น จะส ง ไปยั ง สํ า นั ก งาน กกต. ส ว นกลาง กกต.ส ว นกลางก็ จ ะเสนอให ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือกใหเหลือ ๘ คน และแตงตั้งภายในเดือนกันยายนใหเปนผูตรวจการเลือกตั้ง และขึ้นบัญชี
ไว ๕ ป
เมื่อ มี การเลื อกตั้ง สส. หรือ สว. จะมีก ารพิ จารณาแต งตั้ งบุ ค คลที่ ได ขึ้นบั ญ ชี ไว ๕ ป เพื่ อ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจการเลือกตั้งแตละจังหวัด โดยจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไมเกิน ๕ เขต จะแตงตั้ง ๕ คน
จังหวัดที่มี ๖ - ๘ เขตการเลือกตั้ง จะแตงตั้ง ๖ คน จังหวัดที่ มี ๙ - ๑๑ เขตการเลื อกตั้ ง จะแตงตั้ง ๗ คน สําหรับ
จังหวัดนครราชสีมา มี ๑๕ เขต เหลือ ๑๔ เขต จะมีผตู รวจการเลือกตั้ง ๘ คน
โดย กกต. จะจับสลากผูที่ขึ้นบัญชีในแตละจังหวัด มาเปนผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด ๒ คน สวนที่เหลือจะมาจากผูตรวจการเลือกตั้งที่ไมไดมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด ในสวนของ
จัง หวั ด นครราชสีมา ในกลุมจังหวัด นครราชสีมาจะมีอ ยู ในเขตการเลือ กตั้ ง ที่ ๗ โดยมีจั ง หวั ดนครราชสีม า ชั ย ภู มิ
บุรีรัมย กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด ดังนั้นใน ๘ คน มี ๒ คนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดจะไดปฏิบัติหนาที่อยูใน
จังหวัดนครราชสีมา สวนอีก ๖ คนจะมาจากจังหวัดที่เหลือ
อํานาจหนาที่จะมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในกรณีที่มีประกาศการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะไม
เกิน ๓๐ วัน กอนมีพระราชกฤษฎีกา และจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่เมื่อ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือกรณีที่มี
เหตุจําเปนสั่งเลือกตั้งใหมก็จะตอไปอีกไมเกิน ๖๐ วัน กรณียุบสภาก็ภายใน ๑๐ วันนับแตวันมีพระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้ง
คาตอบแทน ผูตรวจการเลือกตั้งมีอัตราคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และจะ
จัดผูชวย ๘ คน ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการทํางานใหกับผูตรวจการเลือกตั้ง มีคาเบี้ยลี้ยงวันละ ๔๐๐ บาท คาที่พัก
วันละ ๑,๕๐๐ บาท คาพาหนะวันละ ๑,๐๐๐ บาท จายตามจํานวนวันที่ปฏิบัติงานจริง
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอความรวมมือประชาสัมพันธตอไปดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ - ผลการพัฒนาฟนฟูลําตะคอง
ประธาน : เรื่องฟนฟูลําตะคองไดขอใหทานรองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด และเทศบาลนครนครราชสีมา ไปรวมดู
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา : การพัฒนาฟนฟูลําตะคอง
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รองฯ มุรธาธีร ประธานคณะทํางานพัฒนาฟนฟูลําตะคอง ชวงที่ ๑ ไดลงพื้นที่รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงใหผูแทนเทศบาลนครนครราชสีมารายงานผลตอที่ประชุม และผูอํานวยการสํานักงาน

๓๐
สิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ รายงานผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ลําตะคอง
ตอนลาง ใหที่ประชุมไดรับทราบ
ผูแทน เทศบาลนครนครราชสีมา : โครงการฟนฟูลําตะคองเพื่อปองกันน้ําทวม ในสวนของเทศบาลนครนครราชสีมา
ไดดําเนินการเปน ๓ ชวง คือ
ชวงที่ ๑ บริเวณหมูบานเวนิสปารค ถึงหางเดอะมอลล ระยะทาง ๓,๒๔๕ เมตร
ชวงที่ ๒ บริเวณมิตรภาพซอย ๔ ถึงชุมชนสําโรงจันทร ระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร
ชวงที่ ๓ บริเวณอางอัษฎางค ถึงวัดศาลาลอย ระยะทาง ๔,๔๐๕ เมตร
เริ่มดําเนินการมาตั้งแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน ไดดําเนินการถึง
บริเวณคอนโดซิตี้ปารค เหตุความลาชาเนื่องจากตนไมใหญกีดขวางการขุดลอก
ผูอํานวยการสํ านักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ : การตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิ ษในพื้น ที่ ลุม น้ํ าลําตะคอง โดย
ท า นผู วาราชการจัง หวั ด นครราชสีม ามี น โยบายที่ จ ะแก ไขฟ น ฟู คุ ณ ภาพน้ํ า ในลํ า ตะคอง โดยพื้ น ที่ ลํา ตะคองทาง
กรมควบคุมมลพิ ษประกาศคุณภาพน้ําเปน ๒ ชวง ตั้งแตชวงที่ลําตะคองจรดกับ ลําน้ํามูลที่ตําบลพะเนาขึ้นมาจนถึง
ฝายคนชุม เปนชวงที่ ๑ เรียกวาลําตะคองตอนลาง และถัดขึ้นไปจากฝายคนชุม ไปถึงขนงพระ เปน ชวงที่ ๒ เรียกวา
ลําตะคองตอนบน
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําพบวาลําตะคองมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาอยาง
ตอเนื่อง มีการทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ไดเขาติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย
กั บ แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ลํ า ตะคองตอนล า งมาตั้ งแต ป ๒๕๕๗ แหล งกํ า เนิ ด มลพิ ษ ที่ อ ยู ในบริ เวณ
ลํ า ตะคองตอนล า ง ข อ มูล เบื้อ งต นพบว า บริเวณโซนลํ า ตะคองที่ หา งไประยะ ๑ กิโลเมตร ซึ่ง มีทั้ งหมด ๗๘ แห ง
แบงตามชวงที่ทานผูวาฯ ไดมอบหมายไวคือ ชวงที่ ๑, ๒ ,๓ เปน ๑๗ แหง ๒๑ แหง และ ๔๐ แหง รวมทั้งหมด ๗๘
แหง
ในเขตลํ า ตะคองตอนล า งซึ่ ง อยู ในเขตเทศบาลนครนครราชสี ม า ส ว นใหญ เป น
แหล งกํ า เนิ ด มลพิ ษ ประเภทอาคาร ก และ ข ที่ ดํ าเนิ น การอยู การติด ตามตรวจสอบที่ ผ า นมาทั้ งหมด ๗๘ แห ง
ตรวจสอบไปแลว ๖๖ แหง เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษ ๕๘ แหง เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายน้ําทิ้ง ๑๗ แหง
คิดเปน ๒๙% น้ําทิ้งไมผานมาตรฐาน ๔๑ แหง คิดเปน ๗๑% สําหรับสวนที่ยังไมไดตรวจสอบเหลืออีก ๑๒ แหง
การระบายน้ําทิ้งที่ไมผานมาตรฐาน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ไดดําเนิ นการ
ออกคําสั่งใหมีการแกไขปรับปรุงระบบบําบัดนําเสียใหสามารถบําบัดน้ําใหไดมาตรฐาน ซึ่งทั้ง ๔๑ แหง ไดดําเนินการ
สั่ งการใหมีการปรับปรุงแก ไขแลว สวนอีก ๒๔ แหง อยูระหวางคํา สั่งหรือระหวา งการปรับปรุงแก ไข ให คําปรึกษา
แนะนํา เพื่ อใหผูประกอบการหรือแหลงกําเนิดมลพิษไดมีการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหน้ําที่ทิ้งออกไดมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะไดติดตามสวนที่เหลือตอไป และขณะนี้ไดมีการหารือกับอาจารยมหาวิทยาลัย ที่จะเปน
ศูน ยชวยเหลือการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํากับแหลงกําเนิดมลพิ ษหรือผูประกอบการที่มีอาคาร
ขนาดใหญเพื่อชวยกันดูแลในเรื่องของน้ําทิ้งออกตอไป
ประธาน : สําหรับ ๒๔ แหง เราก็ตองติดตามกันตอไป หากมีปญหาเรื่องการใชกฎหมายขอใหแจงใหทราบดวย
และขอใหเรียนเชิญรองผูวาราชการจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตทั้ง ๒๔ แหง ไปรวมดูดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
- เผยแพรผลงานของเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพปลูกสวนปา ประจําป ๒๕๖๑
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา : เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา
อาชีพปลูกสวนปา ประจําป ๒๕๖๑ นางธวัลรัตน คํากลาง ราษฎรตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร เอกเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีที่ดนิ
จํานวน ๒๔ ไร เปนที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑

๓๑
การริเริ่มปลูกสวนปา เหตุจูงใจ สภาพพื้นที่เดิมทําการเกษตรเชิงเดี่ยว
ปลูกออย ขาวโพด ประสบปญหาภาวะหนี้สิน เนื่องจากราคาพืชเกษตรตกต่ํา ดินขาดความอุดมสมบูรณและแหงแลง
จึงมีแนวคิดตองการปลูกตนไมเพื่อฟนฟูสภาพดินและระบบนิเวศนใหมีความอุดมสมบูรณ โดยใชประโยชนจากที่ดิน
จํานวน ๒๒ ไร ใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีแนวคิดปลูกปารูปแบบวนเกษตร
การเตรียมพื้นที่ จะไมไถพรวนเพราะไมตองการเปดหนาดิน แนวคิดทํา
การเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไดทําการปลูกแบบวนเกษตรมาตั้งแตป ๒๕๔๗ - ปจจุบัน การเตรียมหลุมปลูก ไมใสปุย
เพราะตองการปลอยตามธรรมชาติและลดรายจายคาปุย และหลังปลูกก็ไมใสปุยเชนเดียวกันเพราะอาศัยเศษซากพืช
ใบไมใหทับถมคลุมดินและยอยสลายตามธรรมชาติ มีการลิดกิ่งปละ ๑ ครั้ง และตัดสางไมบางสวนเพื่อนําไปเผาถาน
สําหรับไมที่ปลูก คือ สัก มะคาโมง กฤษณา พะยูง สะเดา ขี้เหล็ก ตะเคียน
ประดู ชิงชัน ยางนา ตะกู แดง ไผ ไผซางนวล
รายรับ-รายจาย ของสวนปา ในรอบปท่ผี านมา มีรายจายประกอบดวย
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาแรงงาน บริจาคถานเพื่อการกุศล รวมเปนเงินประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท/ป
มีรายรับ จากการปลูกสวนปา ประกอบดวย ขายถาน ขายถายผลไม
ขายสมควันไม ขายหนอไมดอง ขายหนอไมนึ่ง ขายเห็ดชนิดตาง ๆ ขายกิ่งไผ ขายปุยหมัก ขายผลไมจากสวนปาวนเกษตร ขายพืชสวนครัวจากสวนปาวนเกษตร ขายน้ําสมุนไพร (ฝางและน้ําเสาวรส) คาที่พักโฮมสเตย คาตอบแทน
วิทยากร รวมประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท
นางธวัลรัตน คํากลาง : ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานโลรางวัล เกษตรกรดีเดน แหงชาติ สาขา
อาชี พ ปลู กสวนป า ประจําป ๒๕๖๑ ซึ่งนับ เป นพระมหากรุณ าธิคุณ ลนเกลา ล น กระหม อ ม เปน เกี ยรติ อัน สู งสุ ดแก
ขาพเจาและวงศตระกูลอยางหาที่สุดมิได การปลูกตนไมตองปลูกที่ใจคนกอนจะปลูกลงดิน หากไมมีใจรักเราจะปลูก
ตนไมสักตน ก็จะไมมีการดูแล การปลูกตนไมไมจําเปนตองปลูกเปนสวนปาที่ยิ่งใหญ แตสามารถเริ่มตนไดจากการปลูก
ลงกระถางเปนลําดับแรกเพื่อการวัดใจการดูแลกันกอน แรงบัลดาลใจในการปลูกสวนปาคือ จะทํายั งไงใหมีปาอยูใน
พื้น ที่ของเราเอง เปนโอกาสดีที่ไดพื้นที่ที่เปนมรดก การเริ่มที่จะปลูกตน ไมแตละตนถาเริ่ มตนกอนผลตอบแทนของ
ตนไมที่จะใหเรามาก็เร็ว ไมตองรอวัยเกษียณ ถาเราเริ่มตนตอนอายุยังไมมาก ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติก็จะตอบ
ผลโดยเร็ว หากใครสนใจตองการปลูกปาทุกคนไมตองรอวาจะเกษียณกอนถึงจะเริ่มตนปลูก ถาเราชอบและรักเราลง
มื อ ทํ าเลย เพราะกวาจะเกษียณก็จะไดเห็น ผลผลิต เห็น ต น ไมข องเราเติบ โต วั น เกษี ย ณเราก็จ ะไดอ ยูกับ ป าอยูกั บ
ธรรมชาติ ทุกอยางพรอมในวันเริ่มตนชีวิตวัยเกษียณ จึงฝากวาเราปลูกใหปลูกที่ใจกอนแลวจึงคอยปลูกลงดิน
ผูอํานวยการสํ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสี มา : กองทัพภาคที่ ๒ ประสงคจะ
ปลูกตนไมบ ริเวณลําน้ํามูล สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ จึงจัดพื้นที่ ณ บริเวณบานซับเจริญ ตําบลโคกกระชาย
อําเภอครบุรี เนื้อที่ ประมาณ ๘๐ ไร โดยจะดําเนินการปลูกประมาณปลายเดื อนมิ ถุนายน ๒๕๖๑ โดยทางกองทัพ
ภาคที่ ๒ จะกําหนดวันเวลาอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ รายงานความคืบหนาการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
ตําบลหนองบัวศาลา ที่ไดรับผลกระทบจากบอขยะ
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : ความเปนมาคือ จังหวัดนครราชสีมาไดรับแจงจากอําเภอเมืองนครราชสีมาวาเมื่อวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ไดรับการรองเรียนจากราษฎรบานหนองปลิงใหม หมู ๙ ตําบลหนองบัวศาลา ที่พักอาศัยอยูใกล
บอขยะ ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากกลิ่นเหม็นของขยะและยังมีแมลงวันจํานวนมากเขาไปในหมูบาน ซึ่ง
จากการตรวจสอบพบวาบอขยะดังกลาวสงกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันเปนจํานวนมากตามที่ราษฎรไดรองเรียนจริง จึงได
แจงใหเจาหนาที่ของบริษัทผูรับผิดชอบบริหารโครงการบอขยะซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมา

๓๒
เพื่อสอบถามถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น และไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาโดยใหบริษัท นําสารอีเอ็มพนจาก
เดิมสัปดาห ละ ๑ ครั้ง เพิ่มเปนสัปดาหละ ๒ ครั้ง และเทศบาลนครนครราชีมาแจงวา จะนําคณะแพทยเขามาตรวจ
สุขภาพของราษฎรในพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมาไดรายงานผลความคืบหนาการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรในพื้นที่กรณีดังกลาวดังนี้
๑) การแกไขปญหากลิ่นเหม็นบอขยะ เทศบาลนครนครราชสีมาไดดําเนินการฉีดพนสาร
อีเอ็มทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง (เชา กลางวัน เย็น) และไดฉีดพนน้ําสมควันไมเพื่อทําลายไขแมลงวันไมใหมีการแพรกระจาย
ของแมลงวัน
๒) การออกตรวจสุขภาพประชาชนพื้นที่บานหนองปลิงใหม หมู ๙ ตําบลหนองบัวศาลา
ไดประสานกับองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา และผูใหญบานหนองปลิงใหม หมู ๙ กําหนดจัดหนวยแพทย
เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพประชาชน ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๔ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ดําเนินการเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๖๑ ณ ที่ทําการผูใหญบานหนองปลิงใหม มีประชาชนในพื้นที่เขารับการตรวจสุขภาพจํานวน ๔๑ คน ไมพบโรค
ทางเดิ นหายใจหรือโรคผิวหนัง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีประชาชนในพื้น ที่เขารับ การตรวจ จํานวน
๔๑ คน ไม พ บโรคทางเดิ น หายใจหรื อ โรคผิ ว หนั ง ครั้ ง ที่ ๓ วั น ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ และครั้ง ที่ ๔ วั น ที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓) การปรับปรุงทัศนียภาพ โดยการปลูกตนไมเพื่อเปนพื้นที่ฉนวนปองกันผลกระทบกับ
ชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมาไดนําตนไมจากศูนยเพาะชํากลาไมจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน เพื่อปลูก
เพิ่มเติมในบริเวณโดยรอบศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ไดดําเนินการปลูกตนแคนา ซึ่งมีความสูงประมาณ ๒ - ๓ เมตร
จํานวน ๑๖๐ ตน บริเวณพื้นที่ฉนวนเพื่อปองกนผลกระทบกับชุมชน
๔) การเฝาระวังผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลนครนครราชสีมาได
ดําเนินการตรวจติดตามและวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินป ละ ๒ ครั้ง โดยดํ าเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๕๕ จนถึง
ปจจุบัน
ประธาน : ทางเทศบาลนครนครราชสีมาตองดูแลชาวบานตอไป และฝากทางอําเภอเมืองไปดูดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๙ นครราชสีมา :
เรื่องที่ ๑ เรื่องคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเปนกลไลบริหารจัดการรูปแบบการดําเนินงานการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการติดตามหรือเสริมการทํางาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทั้ง ๓๓๓ กองทุน ใน ๓๒ อําเภอ
เรื่องที่ ๒ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ภาพรวมของการเงินการบัญชีของจังหวัดนครราชสีมา
- ยอดเงินคงเหลือยกมาจากป ๒๕๖๐ จํานวน
๘๖ ลานบาท
- เงินรายรับจาก สปสช.ป ๒๕๖๑ จํานวน
๑๑๒ ลานบาท
- ประมาณการเงินสมทบจาก อบต.ป ๒๕๖๑ จํานวน
๔๒ ลานบาท
- ประมาณการรายรับป ๒๕๖๑ จํานวน
๒๔๒ ลานบาท
- เปาหมายการจายเงินป ๒๕๖๑ จํานวน
๒๑๗ ลานบาท
- จํานวนเงินที่เบิกจายแลว ป ๒๕๖๑ จํานวน
๗๑ ลานบาท
- เงินรายรับป ๒๕๖๑ คงเหลือ จํานวน
๑๗๐ ลานบาท

๓๓
- เงินเปาหมายการจายป ๒๕๖๑ ตองเรงเบิกจาย
๑๔๖ ลานบาท
กองทุนที่ยังไมสมทบเงินกองทุนรวมกับ สปสช. มีทั้งหมด ๕๐ กองทุน และกองทุนที่ยังไม
เบิกจายเงิน ยอดเงินยังเปน 0 บาท มีทั้งหมด ๓๒ กองทุน
เรื่องที่ ๓ การดําเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (LTC) พบวายังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมสมัครเขารวมดําเนินงานดูแลผูสูงอายุจํานวน ๓๒ แหง และ
กองทุน ๑๕ แหง ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเรื่องการสําเนาบัญชีธนาคารและเอกสารอื่น ๆ ทําใหผูสูงอายุที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ยังไมไดรับการดูแลรวมทั้งหมด ๓๕๑ คน
เรื่องที่ ๔ การดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย ประกอบดวย สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๙ นครราชสีมา สํานักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สสส.) ศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ภาคอีสาน (สช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร และสภาองคกรชุมชน (พอช.) เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเครือขายใน
การพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคใหเกิดการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ไดอยางมี ประสิทธิภาพ โดยจั งหวัดนครราชสีมา
มีพื้น ที่ดําเนินการทั้งหมด ๒๕ ตําบล ใน ๑๖ อําเภอ ตามประเด็นการขับเคลื่อนงานของกองทุนหลักประกัน สุขภาพ
แห ง ชาติ เขต ๙ นครชั ย บุ ริน ทร ๗ ประเด็ น ได แ ก ๑) เกษตรอิน ทรีย และอาหารปลอดภั ย ๒) การจั ดการขยะ
๓) แอลกอฮอล (เด็ ก เยาวชน อุบั ติเหตุ ) ๔) ผูสูงอายุ ผูพิ การ ๕) รา นยาเพื่ อ สุข ภาพชุ มชน ๖) สุข ภาพพระสงฆ
๗) ตํ าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ธรรมนูญ สุข ภาพ/ธรรมนูญ ตําบล) เพื่อให เกิดการมีสวนรวมในการจัดทํ า
แผนงานโครงการ
จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาติดตามกํากับสงเสริมการดําเนินงานของ สปสช. เขต ๙
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวนโหลดจากเว็บไซต www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผูวาฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
๖.๒ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑
๖.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
- สถานการณระบาดวิทยา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๖.๕ สํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา
- การประกวดเสนไหม ผาไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑหมอนไหม
ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑
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๖.๖ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการสรางความรูความเขาใจรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน : นําเรียนเนนย้ํากรณีการจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งไดเคยมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
แจงใหทราบแลว หลักการคือ ไมใหจัดพื้นที่ จัดสถานที่ เกินเลยฐานะและตําแหนง เชน ผูวาราชการจังหวัด รองผูวา
ราชการจังหวัด หั วหนาสวนราชการ นายอํา เภอ ไปรวมงาน มีระเบีย บปฏิ บัติ วาใช โต ะ เกาอี้ อย างไร โดยเฉพาะ
อย างยิ่ง เรื่องการนั่งเกาอี้ แตบางครั้งเมื่อไปถึงงานแลวเจาของงานจัดไวเราจึงแก ไขไมทัน จึงฝากนายอําเภอช วยดู
ไมใหจัดเกาอี้โดด ขอใหจัดรวม และไมจัดเกาอี้สีทอง ฝากดวยวาไมใหใชเกาอี้สีทอง ไมใชผาตาดทอง ใหใชผาขาว
ไมมี คนมาถือเตาสําหรับ การกรวดน้ํา ตองวางที่ โต ะ ขอใหถือ ปฏิบัติดวย ทางสํ านั กงานพระพุ ทธศาสนาจั งหวั ด
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตองแจงระเบียบปฏิบัติกับทางวัดตาง ๆ ดวย
ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกป องคการอนามัยโลกถือเปน วัน
งดสู บ บุ ห รี่ โ ลก ป นี้ มี คํ า ขวั ญ ว า “Tobaco and heart disease” หรื อ รั ก ษ หั ว ใจห า งไกลบุ ห รี่ โดยสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมารวมกับหนวยงานสาธารณสุขอําเภอเมือง จัดนิทรรศการ โดยในวันนี้มีสื่ออุปกรณตาง ๆ
แจกอยูทบี่ ริเวณดานหนาทางเขาหอประชุมเปรมติณสูลานนท จึงรณรงควาใหทุก ๆ วันเปนวันงดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพ
ของตัวเอง ถึงแมจะใชบุหรี่ไรควัน ก็ยังมีนิโคตินสามารถทําลายผนังหลอดเลือดหัวใจได สื่อตาง ๆ สามารถรับบริการ
และรับการบําบัดไดที่สาธารณสุข ทั้งน้ํายากบวนปาก ชาชงดอกหญาขาวสําหรับผูที่ตองการ ลด ละ เลิก บุหรี่
เรื่ อ งที่ ๒ ช ว งนี้ เป น ช ว งฤดู ฝ น มี อ ากาศแปรปรวนจึ ง ทํ า ให เกิ ด การเจ็ บ ป ว ยเป น ไข ห วั ด
สถานการณ โรคไขห วัดใหญ ข องจั งหวัด นครราชสีม า มี ผูเสี ย ชีวิต ๑ ราย อายุ ๖๘ ป เป น ราษฎรอํ า เภอประทาย
ไปทํางานที่จังหวัดสระบุรี แลวมาเสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมา
หนวยบริการสาธารณสุขมีวัคซีนที่จะฉีดปองกันไขหวัดใหญใหกับกลุมเสี่ยงทั้งหมด ๗ กลุม คือ
๑) หญิงตั้งครรภ อายุ ๔ เดือนขึ้นไป เด็กอายุ ๖ เดือน - ๒ ป
๒) ผู ป วยที่มีโรคเรื้อ รัง โรคหัวใจ โรคหื ด ไตวาย หรือ ผู ป วยมะเร็งที่อยูระหวา งการไดรับ เคมี
บําบัด ผูปวยเบาหวาน ผูปวยที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดทางสมอง
๓) กลุมผูสูงอายุ ๖๕ ปขึ้นไป
๔) กลุมผูพิการทางสมองที่ชวยเหลือตัวเองไมได
๕) กลุมผูปวยธาลัสซีเมีย
๖) ผูปวย HIV ที่มีอาการ
๗) คนอวนหรือผูที่มีน้ําหนัก ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
โดยวัคซีนจะสามารถคุมกันโรคไขหวัดใหญไดในระยะเวลา ๑ ป และปองกันได ๓ สายพันธุ โดย
จะเริ่มฉีดใหวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ จึงขอความรวมมือชวยประชาสัมพันธใหกับกลุมเสี่ยงในพื้นที่
ไปรับบริการฉีดวัคซีน
เรื่องไขเลือดออก ตั้งแตเดือนมกราคม - ปจจุบัน มีผูปวยไขเลือดออกจํานวน ๑๘๒ ราย เสียชีวิต
๑ ราย จึงฝากเรื่องการรณรงคปองกันลูกน้ํายุงลาย ซึ่งในสวนของสาธารณสุขและอําเภอทุกอําเภอไดมีการดําเนินการ
อยู แ ล วโดยผา นการขั บ เคลื่อ นของ พชอ. ที่ มีอ ยู ในอํา เภอ ซึ่ งแต ล ะอํ าเภอมี ศู น ย EOC เป น หน วยบั ญ ชาการโดย
นายอําเภอเปน ประธาน ไดมีการประชุมและมีการรณรงคในหมูบ าน ในส วนของสาธารณสุขมี การรณรงคกิจกรรม
Big Cleaning day ทุกวันพุธ ในแตละหลังคาเรือน มีการตรวจแตละหลังคาเรือนวามีลูกน้ํายุงลายหรือไม มีการตรวจดู

๓๕
บ านที่ มีผู ปวย มี ก ารทําลายแหลงเพาะพั นธุยุง ทั้งกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ตา ง ๆ ซึ่งไดดําเนิน กิ จกรรมมาอย าง
ตอเนื่อง
เรื่อง พชอ. ในสวนของอําเภอไดรับทราบและขับเคลื่อนมากอนแลว คณะกรรมการระดับจังหวัด
มีทานผูวาฯ เปนที่ปรึกษา เราจะทําพรอมกันทุกอําเภอในเรื่องของมหัศจรรย ๑,๐๐๐ วัน ใหเด็กโคราชฉลาดถึง ๔.๐
เด็ก โคราชฉลาดไอคิวเกิน รอย ดูแลตั้งแตตั้งครรภ ไดรับ การดูแ ลลูกเกิด มารอดและน้ํา หนัก มากกว า ๒,๕๐๐ กรั ม
มีพัฒนาการสมวัยใน ๑,๐๐๐ วัน จะมีการดูแลตั้งแตตั้งครรภ ตอนคลอด และหลังคลอด ดูพัฒนาการเด็ก เพื่อมุงหวัง
อนาคตขางหนาเด็กโคราชจะฉลาดไอคิวเกินรอย เปนโครงการที่จะดําเนินการรวมกัน สําหรับ พชอ. ของแตละอําเภอ
สวนใหญนายอําเภอไดขับเคลื่อนในเรื่องของสุขภาพทุกเรื่อง
ประธาน : ขอใหนําวัคซีนมาใหบริการหัวหนาสวนราชการดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : การกอสรางรูปหลอหลวงพอคูณขนาดใหญ ทางสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา รวมกับ กอ.รมน.จว.นม. และหนวยงานที่เกี่ยวของ จะไปดูสถานที่บริเวณลําตะคอง
ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาไดจัดโครงการ
ผ าป าเพื่ อการศึก ษา เนื่องจากวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีม าไดกอตั้งมาครบรอบ ๘๙ ป ในวัน ที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ จึงไดจัดทําโครงการผาปาเพื่อพัฒนาอาคารหอพักของนักเรียนนักศึกษา ถนนโดยรอบ โรงอาหาร
ที่จอดรถ รวมถึงภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งมีพื้นที่ ๖๘๐ ไร ตั้งอยูที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมการ
รองรับนักศึกษาที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น เปนลูกหลานของเกษตรกรที่เขามาเรียนในโครงการเกษตรปฏิรูป นักศึกษาจะอยู
หอพั ก อยูกับ วิ ทยาลั ยฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขณะนี้ อาคารมี ส ภาพชํา รุดทรุด โทรม จึงได จัด ทํ า โครงการผ า ป า เพื่ อ
การศึกษา จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการรวมทําบุญ ซึ่งไดมีหนังสือนําเรียนทุกทานในวันนี้ และขอเรียนเชิญรวม
พิธีทอดผาปาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งในงานชวงบายมีการปลูกตนไมตามรอยพอ ทั้งหมด ๓๐๐ ตน เพื่อเปน
แลนดมารคการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาดวย
ประธาน : ขอบคุณผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ที่ไดสรางใหวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงเรื่องการ
จัดดอกไม
ที่ประชุม : รับทราบ
ผูอํานวยการ สํานักงาน ททท. นครราชสีมา : ตามที่ทานผูวาฯ ไดใหนโยบายว าทําอยางไรในชวงฤดูฝนนี้คนนอก
พื้นที่จะเขามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทาง ททท. ไดเชิญบริษัทนําเที่ยว
๒๐ บริษัท และสื่อมวลชน เดินทางเขามาประชุมที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมมีมติวาประมาณวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม
๒๕๖๑ โดย ๕ สมาคมจะขายทั ว รม าพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ ริน ทร บุ รีรัม ย และจั งหวั ด นครราชสี ม า โดยจะมาจั ง หวั ด
นครราชสี ม าในวั น ที่ ๔ - ๕ สิ ง หาคม ซึ่ ง จะเน น ๑) แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ ยั ง ไม เคยไป อาทิ ปราสาทหิ น พนมวั น
วัดหมื่นไวย สินคา OTOP ที่ศูนยดานเกวียน และพิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน ซึ่งไดประสานกับพัฒนาการจังหวัดวาจะ
ใหนักทองเที่ยวแวะลงชุมชน และในขณะที่เดินทางมาครั้งนี้ในสวนของประธานหอการคาไทยจะทําในเรื่องของเสนทาง
ที่ทางจีน ทางฉงชิ่ง จะเขามาในพื้นที่ซึ่งไดเขามา ๒ รอบแลว โดยรอบที่ ๓ กําลังทําโปรแกรมขาย เริ่มจากเมืองฉงชิ่ง
มาหลวงพระบาง มาหนองคาย พักอุดร ๑ คืน เที่ยวอุดร พักขอนแกน ๑ คืน เที่ยวขอนแกน และเดินทางมาโคราช
พักในตัวเมืองโคราช ๑ คืน พักที่ปากชอง ๑ คืน เดินทางถึงกรุงเทพฯ และบินกลับ จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
............................................

๓๖

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

จดบันทึกการประชุม
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูตรวจบันทึกการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

