รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑

นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(ประธาน)

2

นายณรงค์

วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

3

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

4

ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

5

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

6

นายณรงค์ชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

7

นายสุนีย์

บุตรเนียร

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

8

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
๕ นครราชสีมา

๑๐

นางศิริแข

ขันทองคํา

แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา

11

นายวีรศักดิ์

ศรีโสภา

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

12

นางอรุณรัตน์

ชิงชนะ

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

13

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต
๔ (นม)

14

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
15

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

16

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๒
17

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

18

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

19

นายพิรัช

แจ้งนคร

แทน นายอําเภอโนนสูง

20

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

21

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

22

นายปราโมทย์

พงษ์กระโทก

แทน นายอําเภอโชคชัย

23

นายสุรพันธ์

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

24

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

25

นายธีรพล

สกุลรักษ์

นายอําเภอห้วยแถลง

26

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

27

นายพีรวัฒน์

ธีระวัฒนา

แทน นายอําเภอชุมพวง

28

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

29

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

30

นายธรรมธรรศ

ทองสําโรง

แทน นายอําเภอเสิงสาง

31

ว่าที่ ร.อ.อานนท์

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

32

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓3

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓4

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓5

จ.ส.อ.ประจักษ์ชัย

ชนะภัย

นายอําเภอโนนแดง

36

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

37

นายอภิชาติ

ธนะมัย

นายอําเภอวังน้ําเขียว

38

นายไพศาล

ผลฟัก

นายอําเภอเมืองยาง

39

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

40

นายอํานวยศิลป์

มานะงาน

แทน นายอําเภอพระทองคํา

๓
๔1

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

๔2

นายธีระพันธ์

นาควิโรจน์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔3

นายประเสริฐ

เอมรื่น

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔4

นายพศุฒม์

แวววุฒินันท์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔5

นางอําไพ

ศุกระชาติ

อัยการจังหวัดพิมาย

46

นางบุญศรี

ทองดี

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 7 ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัด
สีคิ้ว (ปากช่อง)

47

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

48

พตท. ชัยวัฒน์

เชื้อจันทึก

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการ
ในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

49

นางสาวกัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการจังหวัดแขวงจังหวัดนครราชสีมา รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
50

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

51

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

52

นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

53

นายนิพันธ์

จําเนียรพันธุ์

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

54

นางฑิฆัมพร

วิเชียรเชื้อ

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๔
55

นางสุกรี

วุยแก้ว

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

56

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา

57

นายอาณัติ

สีหวัฒนะ

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

58

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

59

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

60

นางเสาวนีย์

แดขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สาขาพิมาย

61

นางพนมพร

คล้ายสงคราม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จ.นม.

62

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

63

นายวัชรินทร์

คงแก้ว

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

64

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

65

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
66

พ.ต.อ. บุญส่ง

ขุนแขวง

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

67

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

68

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

69

พ.ต.ท. ไพจิตร

ค้ายอด

แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่

70

พ.ต.ท. วิทวัส

แสงสว่างสถิตย์

แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย

71

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

72

พ.ต.อ. ทรงวุฒิ

ไสยบุญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

73

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

๕
74

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี

75

พ.ต.ท. ถนัดบุญ

สุวรรณรัตน์

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

76

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

77

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ประทาย

78

พ.ต.อ. พฤทธิ์

บุญปก

ผกก.สภ.โนนไทย

79

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

80

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

ผกก.สภ.คง

81

พ.ต.ท. พัฐพน

ศิริวัฒน์

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

82

พ.ต.อ. อนันต์

พิมพ์เจริญ

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

83

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

84

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

85

พ.ต.ท. ช่วงโชติ

ขอพรกลาง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

86

พ.ต.อ. วิศาล

ลิ้มณรงค์

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

87

พ.ต.ท. มนัส

ชมเชย

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

88

พ.ต.ท. ฐิตินันท์

วรรณสาร

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

89

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

90

พ.ต.อ. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

91

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.โนนแดง

92

พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์

อินทร์ใย

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

93

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

94

พ.ต.ท. วรโชติ

สุกใส

ผกก.สภ.เทพารักษ์

95

พ.ต.ท. สงกรานต์

ปัญญาภาค

ผกก.สภ.เมืองยาง

96

พ.ต.ท. สุพจน์

ศรีโชค

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

97

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

๖
98

พ.ต.ท. กวินสิทธิ์

พัฒน์กิตติสกุล

ผกก.สภ.สีดา

99

พ.ต.ท. นิพนธ์

ศิริอนันต์

ผกก.สภ.บัวลาย

คําเจริญ

ผกก.สภ.มะเริง

101 นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

102 นางรุ่งทิพย์

อิฐรัตน์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

103 นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

104 นายนคร

บุตรดีวงศ์

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

105 นายเรืองศิริ

ต.วัฒนผล

แทน หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

106 นางณิชาณี

พันธุ์งาม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

107 นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

108 พญ.สุวรรณี

เรืองเดช

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

109 นางมริษฎา

แสงพรม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

110 นายธนณัฏฐ์

สากระสันต์

แทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

111 นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

112 นายศราวุธ

สุขมาก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

100 พ.ต.อ. ปริญญา
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
113

นายวานิตย์

สิมงาม

แทน ศึกษาธิการภาค 14

114

นางสาววธุกานต์

บุญยนิตย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๗

115

นายณัฏฐ์ปวินท์

ดีศาสตร์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

116

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

117

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นม. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

118

นายชาตรี

ดีทองหลาง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

119

นายพรหมินทร์

ศรีหมื่นไวย

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

120

นายสุเทพ

พวงเกาะ

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

121

นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

122

นายสุระศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

123

นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

124

นายประมวล

บุญฑีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

125

นายสุประณีต

ยศกลาง

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

126

นายสําราญ

หงษ์กลาง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

127

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

128

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

129

นายบุญรอด

แสงสว่าง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

130

นางพุทธิภา

ศักดิ์ทินวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

131

นางสายฝน

เจริญภูมิ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา

132

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

133

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

134

นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

135

อรุชา

สิงห์กลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

136

นายวินัย

วิริยะประทีป

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

137

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

138

นายรัฐพล

จันทร์แก้ว

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

139

นายภาคภูมิ

รักษาสุวรรณ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
140

นางทิพย์สุชา

เตตานัง

แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

141

นางปริญญา

สุขใหม่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

142

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

143

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

144

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9

145

นายสุเทพ

สุวรรณศรี

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
146

นายปรีชา

กลีบสุข

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

147

นางธัญธิตา

ศรีสุระ

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

148

นางบุญศรี

พิทยาภักดี

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

149

นางสาวกนกอร

รัตนพันธุ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

150

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

151

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๘

๙

152

นายสมชาย

เจียรทิพย์วิไล

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

153

นางสาวสุภาพ

สังขไพฑูรย์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

154

นายพิศิษฐศักดิ์

โชตะมังสะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8

155

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

156

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง
จ.นม.

157

นายโสภิญญา

เกิดสกุล

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

158

นางสาวพจนา

วรนาม

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

159

นายสมศักดิ์

ทาบโลต

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

160

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา

161

นางปัทมา

จรทะผา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

162

นายจิระ

อะสุรินทร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

163

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

164

นายประยงค์

ปุนบุตรดา

แทน หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

165

นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

166

นายสามารถ

น้อยบุญญะ

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

167

นางวนิดา

พรโสภิณ

แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

168

นางนิติมา

ศุขสุทธิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นม.

169

นางเสาวนีย์

ไชยเมือง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

170

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

171

นายศักดิ์สุดา

แสนแก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา

172

นายสุเชษฐ์

ภูมิวัฒนา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต
๔ นครราชสีมา

๑๐
173

นายประสิทธิ์

ไชยวัฒน์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

กระทรวงการคลัง
174

นางสาวมัณฑนี

กิตติวิจนสกุล

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

175

นางสาวพักตร์บวร

ทองฉลวยรัตน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ 3

176

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

177

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

178

ชุลีวรรณ

แสวงสุข

แทน สรรพากรภาค ๙

179

นางประไพรัตน์

นาผล

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

180

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

181

นายสําราญ

เมืองนิล

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

182

นางกาญจนา

ศรีคราม

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 4 (นครราชสีมา)

กระทรวงคมนาคม
183

นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

184

นายเกียรติศักดิ์

ศิริปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 10

185

นายอนุวัฒน์

เรืองเดชาวิวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

186

นายสุรเชษฐ

ขวดหรีม

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2

187

นางวิมลมาน

สุวรรณรัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

188

นายประวัติ

ดวงกันยา

ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

189

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

190

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
191

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

192

นายเกียรติฉัตร

พรายจันทร์

รก.ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ
193

นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
194

นายสุรินทร์

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

195

นางสาวเสาวนีย์

ปราชคุ้มวร

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
196

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

197

นางสาวสุพรรณ

พันธุ์พยัดม์

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
198

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

199

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

200

ว่าที่ ร.ต. สันทนา

ศรีโพธิ์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

201

นายสุภวัฒน์

หนูพริก

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

202

ว่าที่รต.ไพรัช

กังวานเลิศปัญญา

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

203

นายเกรียงศักดิ์

ศิริจรูญวงค์

แทน หัวหน้าสนง.เคหะชุมชนนครราชสีมา

204

นางอรินทร์มาศ

กาแก้ว

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

205

นายแข่งขัน

สีตะธนี

ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงแรงงาน
206

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

207

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

208

นายอิทธิ

คงวีรวัฒน์

แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

209

นางสาวพัชราวรรณ

นาควัชระ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

210

นางธนิษฐ์นันท์

นิ่มวงษ์

แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นม.

สํานักนายกรัฐมนตรี
211

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

212

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นม.

213

นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา

14

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

215 นางกัญญา

มโนเสงี่ยม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

216 นายพาณิชย์

สินสุข

สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นม.

217 นายชอบ

สร้อยจิตต์

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
218 นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

219 นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

220 นางพูนทรัพย์

นากุดนอก

แทน ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 นม.

221 นางนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นม.)

๑๓

222 นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

223 นายธีรศานต์

ทองแก้ว

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

224 นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม.

225 ปัทมา

พันหมวด

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

226 นายสําเริง

ทาสันเทียะ

แทน ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาค ตฉน.) จ.นม.

227 นายมงคล

ตรีกิจจานนท์

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

228 นายอุตสาห์

ฝาชัยภูมิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์ เขต 3

229 นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

230 นายสุชาติ

เรือนใหม่

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 (ศปร.2)

231 นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์นครราชสีมา

232 นายวีน้อย

ริงคะนานนท์

ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. นครราชสีมา

233 นายธัมพร

ทามาก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

234 นายสุวัฒน์

ปราชญาวงศ์

แทน ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
นครราชสีมา

235 นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

236 ว่าที่ ร.ต.ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี

แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

237 นายธนินท์รัฐ

เมธาศศิสิทธิ์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

238 นางสาวนุชจิรา

อยู่ยอด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นครราชสีมา

วงศ์จร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
239 นายชัชวาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
240 นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

241 นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

242 นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

243 นายสันติ

เกิดโมฬี

รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

244 นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษศักดิ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

245 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

246 นางนงคราญ

สุคนธสาคร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

247 นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

248 นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

249 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

250 นางนงคราญ

สุคนธสาคร

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

๑๔

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2

นายสมภพ

มุกดาสนิท

แทน
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

3

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

4

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

5

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

6

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

จ่าจังหวัดนครราชสีมา

7

นายอนุวรรตน์

จันทร์สุขเกษม

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

8

นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
1

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

2

นายอําเภอสูงเนิน

ติดราชการ

3

นายอําเภอปักธงชัย

ติดราชการ

4

นายอําเภอโนนไทย

ติดราชการ

5

นายอําเภอเทพารักษ์

ติดราชการ

6

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสํานักงานอัยการ

ติดราชการ

7

ภาค 3 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

ติดราชการ

8

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

9

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ติดราชการ

10

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

11

ผกก.ฝสส.4 สส

ติดราชการ

12

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

ติดราชการ

13

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

14

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

15

สว.กก.2 บค.ส.1

ติดราชการ

16

ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

17

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

18

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

19

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

ติดราชการ

20

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส.

ติดราชการ

21

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

22

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

23

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

24

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ติดราชการ

25

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

ติดราชการ

26

ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

27

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

28

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

29

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ติดราชการ

๑๕

30

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

31

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ติดราชการ

32

รก.ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ติดราชการ

33

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

34

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

35

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

36

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

37

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

38

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ติดราชการ

39

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

40

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ติดราชการ

41

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

42

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

43

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

44

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ

45

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3

ติดราชการ

46

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

ติดราชการ

47

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

48

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

49

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5

ติดราชการ

50

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

51

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

52

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ติดราชการ

๑๖

53

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

54

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

55

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

56

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

57

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

ติดราชการ

58

ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.นม.

ติดราชการ

59

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นครราชสีมา)

ติดราชการ

60

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ติดราชการ

61

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

62

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

63

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา (กฟฝ)

ติดราชการ

64

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

ติดราชการ

65

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

66

ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

ติดราชการ

67

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

ติดราชการ

68

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต 3

ติดราชการ

69

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

70

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ติดราชการ

71

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาค ตฉน.

ติดราชการ

72

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

73

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดราชการ

74

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗

75

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

76

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

77

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค 13

ติดราชการ

78

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

79

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ติดราชการ

80

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

81

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

82

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

83

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

84

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา

ติดราชการ

85

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

86

สนง.กส.ทช.เขต 7

ติดราชการ

87

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

88

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

89

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ

ติดราชการ

90

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

91

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

๑๘

๑๙
 มอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง อายุต่ํากว่า ๒๓ ปี ชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์
นครราชสีมา (ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลจังหวัดนครราชสีมา)
- ตามที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง อายุต่ํากว่า ๒๓ ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ สนามเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา โดยมีทีมเข้าแข่งขันจาก ๑๓ ประเทศ ผลการแข่งขันปรากฏว่า
ทีมญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และทีมเวียดนาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศ
อันดับ ๒ การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักกีฬาและทีมงานต่างประทับใจในการต้อนรับที่อบอุ่นของชาว
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจึงมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนดังนี้
๑. นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จํากัด
๒. ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช
๓. นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
๔. นายพาณิชย์ สินสุข ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
๕. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
๖. เทศบาลนครนครราชสีมา
๗. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
๘. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๙. บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จํากัด
๑๐. นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสีมาธานี
๑๑. บริษัท บัญชากรุ๊ป จํากัด
 มูลนิธิโรคหัวใจ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท
(ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลจังหวัดนครราชสีมา)
- คณะกรรมการมูลนิธิโรคหัวใจ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติอนุมัติเงินดอกเบี้ยเงินฝากของมูลนิธิฯ
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกอบด้วย
๑. เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล และอุปกรณ์จัดท่าขึ้นขาหยั่งแบบพิเศษ
จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย HYPO-HYPERTHERMIA จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒ รายการ เป็นเงินจํานวน ๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท
 คุณบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอนเทียร์กรุ๊ป จํากัด บริจาคเตียงผ่าตัดให้แก่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑๐ เตียง
เป็นเงิน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- คุณบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอนเทียร์กรุ๊ป จํากัด บริจาคเตียงผ่าตัด
ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑๐ เตียง เป็นเงิน
๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐
 แสดงความยินดีกับบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
- ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริวัฒ นาพรรณวดี เพื่ อรณรงค์ ป้องกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในกลุ่ มเด็ กและเยาวชน อายุ
๖–๒๔ ปี ซึ่งเด็กเหล่านี้อยู่ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ทัณฑสถาน สถานพินิจ และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน และในเรือนจําต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหารณรงค์เรื่องยาเสพติด และเนื่องด้วยวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นงานมหกรรมรวมพล
คน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมาได้มีการนําเสนอผลการดําเนินการ จังหวัด TO BE
NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศูนย์ การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งจั งหวั ดนครราชสีมามีบุคลากรและชมรม TO BE
NUMBER ONE ได้รับรางวัลระดับประเทศ และรับโล่พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกําลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล จึงมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลดังนี้
๑. นายสุชาติ วิชชาวุฒิ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารดูแลสถานประกอบการ
๒. นางสุภิญญา พินทุวัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัล
ระดับเพชร
๓. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล และทีมงานชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง อําเภอเสิงสาง
ผ่านการประเมินมาตรฐานพร้อมเป็นระดับยอดเพชร ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับประเทศคนแรกของประเทศและเป็น
คนแรกของจั ง หวั ด นครราชสี มาเมื่ อปี ๒๕๕๖ และสนั บสนุ น กิ จกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด ชุมชน และขยายผลไปยังต่างอําเภอ ต่างจังหวัดด้วย
มอบโล่บุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้
๑. นายมานิตย์ นิจกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง อําเภอโชคชัย ประเภท
ผู้นําชุมชน
๒. นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอหนองบุญมาก
ประเภทบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น
 รับมอบดอกดารารัตน์สําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๓,๔๗๙ ดอก และโบว์สีดํา จากโรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา : ขอขอบคุณมูลนิธิโรคหัวใจ ที่กรุณามอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โรคหัวใจ และคุ ณบุ ญ ยิ่ ง เจริ ญ ฐิ ติ วงศ์ บริ ษัท เอนเที ย ร์ กรุ๊ ป จํา กั ด ได้ บริ จาคเตีย งผ่ า ตั ด พิ เ ศษให้ กับ
โรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็นกุศลนี้ และขอแสดงความ
ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล และขอบคุณ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาที่จัดทําดอกดอกดารารัตน์ สําหรับพระราชพิธีฯ จังหวัดนครราชสีมาตั้งเป้าหมายไว้จัดทํา
ดอกไม้จันทน์จํานวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก ขณะนี้จัดทําแล้วประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ เศษ หน่วยงานที่ดําเนินการจัดทําแล้ว
ขอให้จัดเก็บให้ดี อย่าให้เกิดการชํารุดเสียหาย
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐” (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ ๔ กรกฎาคม เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนดอนแซะ หมูที่ 9 ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์นําอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบให้แก่
โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศพัฒนาดีขึ้น

๒๑
วันที่ 5 กรกฎาคม ที่วัดหนองสองห้อง ตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา นางณัฏฐินีภ รณ์
จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่
ประชาชนบ้านหนองสองหอง จํานวน 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ลมกรรโชกแรง
ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนทั้ง 20 หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย
วันที่ 7 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา หม่อมหลวง ปนัดดา
ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษเรื่องบทบาทผู้นํานักศึกษากับการเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ําให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุม เปรียบเสมือนสมาชิกในสังคมที่ทุกคนย่อมต้องมีบทบาท
หน้าที่ตามสถานภาพของตน
วั น ที่ 7 กรกฎาคม ที่ ก องการสั ต ว์ แ ละเกษตรกรรมที่ 2 อํ า เภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกซ้อม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติการรองรับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล
วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายวิ เชี ยร จัน ทรโณทั ย ผู้ว่าราชการจัง หวัด นครราชสี มา เป็น ประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ ร่วมพิธีเพื่อรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
วันที่ 13 กรกฎาคม ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมืองนครราชสีมา พระธรรมโสภณ เจ้าอาวาส
วัดสุทธจินดาวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส
นําประชาชนชาวจังหวั ดนครราชสี มาร่วมในพิ ธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
จํานวน 61 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วั น ที่ 13 กรกฎาคม ที่ อ่ า งเก็ บ น้ํ า ลํ า เชี ย งไกรตอนล่ า ง ตํ า บลบั ล ลั ง ก์ อํ า เภอโนนไทย จั ง หวั ด
นครราชสีมา พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน 5๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล และยังเป็นการเพิ่มปริมาณ อนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ําให้กับประชาชน
วั น ที่ 14 กรกฎาคม นายศั ก ดิ์ ศิ ริ หยวกฉิ ม พลี ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า นํ า คณะ
สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
ศึกษาดูงานศูน ย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ณ ศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพี ยงบ้ านหนองหอย ตํ าบลหนองหอย อํ าเภอพระทองคํ า
จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์สาธิตการทําผ้าบาติก OTOP อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วั น ที่ 19 กรกฎาคม ที่ ส ถาบั น พั ฒ นาฝี มื อแรงงานภาค 5 อํ า เภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายธนพล จัน ทรนิ มิ รองผู้ ว่า ราชการจัง หวัด นครราชสี มา เป็ น ประธานในพิธีเ ปิด การแข่ง ขั นฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
ครั้งที่ 27 ระดับภาค เพื่อเป็นเวทีสําหรับเยาวชนได้แสดงคามสามารถด้านทักษะฝีมือในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับ
ฝึกอบรมมาในแขนงต่างๆ
วันที่ 21 กรกฎาคม ที่บ้านมะเกลือเก่า ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นาย
มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
พระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิต
วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายจเร พันธุ์เปรื่อง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลตํารวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษ

๒๒
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนายวรรธนพงศ์ คําดี ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ฯ ประชุมชี้แจงและแนะนํา
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่หน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 กรกฎาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานน์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทร
โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเสื้อยึดคอโปโลสีดํา พระราชทาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิ
รันดร์” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอ เพื่อนําไปมอบให้แก่ประชาชนในการสวมใส่ในกิจกรรมสาธารประโยชน์
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ)
: ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัด นครราชสีมาได้เ ดินทางไปแก้ปัญ หาน้ําไหลหลากที่ อําเภอเทพารักษ์
ซึ่งมีราษฎรติดอยู่ยังออกมาไม่ได้ประมาณ ๕๐ คน จึงได้มอบหมายให้ดําเนินการประชุมแทน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายดํารงค์ นําพาโชคชัย ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
ตําแหน่งเดิม วิศวกรโยธา ส่วนวางแผนสํานักพัฒนาแหล่งน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
๒) นางกาญจนา ศรีคราม ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค ๔ (นครราชสีมา)
ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยภาค ๑ (เชียงใหม่)
๓) นายสุประณีต ยศกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า ฝากเรื่ อ งไว้ เรื่ อ งที่ ๑ โครงการ ๙๑๐๑ เป็ น โครงการที่ มี
ความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เพราะเป็นโครงการในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ เป็นโครงการแรก
ในปีแรกในรัชกาลที่ ๑๐ เป็นโครงการที่ลงไปในพื้นที่แล้วจะเกิดการผิดพลาดไม่ได้ มีการใช้จ่ายเงิน
โดยไม่ผ่านส่วนราชการ จะส่งตรงไปยังพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการทํางาน
ที่รวดเร็ว ฉับพลัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ได้มีการดําเนินโครงการทันตามที่ท่าน
นายกรัฐมนตรีสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการในระดับพื้นที่ แต่ขอ
เรีย นว่ าเป็น เรื่องเร่ง ด่วนจริ ง ๆ และจั งหวั ดนครราชสีมาเป็น จัง หวั ดที่มีโครงการเสนอเข้ าไปถึ ง
๑,๐๗๐ โครงการ จํ า นวนมากที่ สุด ในประเทศไทย และจั ง หวั ด ที่ เ สนอรองลงมาคื อ ๖๐๐ กว่ า
โครงการ โดยได้ มีการจั ด พิ ธีเ ปิ ด การสั มมนาขั บเคลื่ อนโครงการ ๙๑๐๑ เมื่ อสองสั ปดาห์ ที่แ ล้ ว
ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินทางมาเปิดการสัมมนา ขณะเดียวกัน
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มาให้นโยบายที่เขื่อนลําตะคอง ท่านมีความ
มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่อง ไม่ใช่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนทุกคนก็
หันหลัง แต่จะมีการหมุนเวียนงบประมาณอย่างต่อเนื่องได้ เป็นโครงการ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อ
ชุมชน ไม่ต้องผ่า นระเบี ยบการเบิกจ่ายของทางราชการ แต่ส่วนราชการจะทํา หน้าที่ในการช่วย
ติดตาม ดูแล แนะนําพี่น้องประชาชนว่าติดขัดอะไร เพื่อไม่ให้เกิดความรั่วไหล ไม่โปร่งใส หรือผิด

๒๓
วัตถุประสงค์ เราได้งบประมาณ ๙๐๐ กว่าล้านบาท ภายในวันที่ ๓๑ นี้ จะต้องมีการเบิกออกไปครั้ง
หนึ่งคือ ๔๐๐ กว่าล้านบาท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การระดมงานที่ขะมักเขม้น การระดมแรงงาน
ไม่ต่ํากว่า ๕๐% ของแต่ละโครงการ
เรื่องที่ ๒ การสํารวจผู้มีรายได้น้อย เมื่อเดือนที่ผ่านมามีการสํารวจไปทางหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องรีบเก็บข้อมูล จํานวนผู้มีรายได้น้อยของโคราชเป็นอันดับ ๒ ของการสํารวจทั้ง
ประเทศ อั น ดั บ ที่ ๑ จํ า นวน ๖๖๐,๐๐๐ กว่ า คน คื อ กรุ ง เทพมหานคร รองลงมาคื อ โคราช
๖ แสนกว่าคน ในจํานวนของโคราชจะต้องมีการสํารวจข้อมูลใหม่ ถึงจะนําไปจัดทํางบประมาณ
ไปทํ า โครงการรายได้ เพราะที่ สํา รวจไว้ เ ดิ มไม่ พอ กระทรวงการคลั ง จึ ง ต้ องออกมาสํ า รวจใหม่
การสํารวจนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักงานสถิติจังหวัดกําลังดําเนินการ
เร่งสํารวจ อาศัยทาง ผู้อํานวยการ กศน. นักเรียน นักศึกษา ๓,๐๐๐ กว่าคน ได้ระดมลงไปพื้นที่เพื่อ
สํารวจข้อมูล เพราะฉะนั้นหากเห็นนักศึกษา กศน. เข้าสํารวจในพื้นที่ขอให้ช่วยให้ความร่วมมือใน
การตอบคําถาม สําหรับข้อมูลขอให้ถูกต้อง ตอบตามความจริง เพราะต้องรีบส่งการบ้านทั้ง ๖ แสน
กว่าฉบับภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
การดํ า เนิ น งานของรั ฐ บาลในช่ วงนี้ มีความรวดเร็ ว เฉี ยบขาด เมื่ อเช้ า ในที่
ประชุมนายอํ า เภอได้พูด กัน ถึ ง การรายงานข้ อมู ลกลับเข้า มาในเรื่องต่ าง ๆ ก็ ข อกํ า ชับว่ า ขอให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานได้ให้ความสําคัญกับการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา ระบบ
การรายงานข้อมูลมี ๓ เวอร์ชั่น ๑) เป็นระบบแมนนวล ๒) ระบบแมนนวลบวกดิจิทัล แต่ตอนนี้
ไทยแลนด์ ๔.๐ จะฟังทางดิจิทัล ทางอินเทอร์เน็ต แล้วจะพิสูจน์ข้อมูลกัน จะไม่ฟังอย่างเดียวในเรื่อง
ที่ชี้แจง จะเปิดข้อมูลดูเลย เพราะฉะนั้นให้หน่วยงานกลับไปดูข้อมูลเดิม ๆ ที่เคยรายงานไว้ จังหวัด
นครราชสีมาเจอในเรื่องการประเมินผลงานที่ผ่านมา ในผลงานรอบแรกว่ากันไปตามการรายงาน
ปกติ จึ ง ขอให้ หัวหน้ า ส่ วนราชการได้ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บข้ อมู ลที่ ต้ องรายงาน และต้ องตรงเวลา
เราทํางานกันหนัก แต่ผลการประเมินรอบแรกไม่ผ่าน รอบที่ ๒ นี้ เป้าหมายอย่างเดียวคือต้องผ่าน
ในเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน เพราะรู้ว่าเราทํางานกันหนักมาก ณ ขณะนี้ได้มีการฟอร์ม
รูปแบบรายงาน มีการทักท้วงในบางเรื่อง และผ่านในรอบที่ ๒ แต่อยากจะให้เป็นการผ่านมาตรฐาน
ในเกณฑ์สูง เพราะเราทํางานกันหนัก ข้อมูลที่ต้องผ่านภายในเดือนกรกฎาคม บางหน่วยที่ยังไม่ได้ส่ง
ข้อมูล หรือข้อมูลไม่เรียบร้อยรีบประสานกับสํานักงานจังหวัดในการส่งข้อมูล นี่คือสิ่งที่ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กําชับมา
เรื่องการถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ ต้องระมัดระวังเรื่องการ
เดินทาง ขอให้ สํารวม เรียบร้ อย และเป็นข้ อสังเกตว่าในช่ วงนี้การทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องพิธีหรื อ
พระราชพิ ธี อ ย่ า คิ ด เดาไปเอง ท่ า นต้ อ งได้ รั บ การยื น ยั น ที่ ถู ก ต้ อ งมาจากหน่ ว ยเหนื อ เท่ า นั้ น
เพราะฉะนั้นช่วงเวลาไหนให้แต่งชุดอะไรก็ต้องแต่งตามนั้น ท่านต้องแต่งกายตามที่มีการสั่งการตาม
กําหนดเวลา เพราะเราต้องส่งรูปรายงานไปยังหน่วยเหนือด้วย
และในช่วงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะมีการลงนามถวายพระพรที่หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ และตามอําเภอต่าง ๆ ขอให้มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
คําถาม ๔ ข้อ จากนายกรัฐมนตรี ตัวเลขของจังหวัดนครราชสีมายังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่น จึงขอให้ไปช่วยกันตอบคําถามที่ศูนย์ดํารงธรรม จะได้มีสถิติในการตอบแต่ละวัน ต้อง
รายงานประจํา ติดตามรายงานอยู่ตลอดทุกวัน จึงขอให้เราได้มีความตื่นตัวตลอด ท่านใดที่ยังไม่ได้
ไปตอบคําถามก็ขอเชิญให้ไปตอบ เพื่อให้ข้อมูลมีความเคลื่อนไหว
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ดูให้เป็นไปตามกําหนดเวลา
ที่มีข้อกําหนด

๒๔
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม :

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยนําลงเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา
ww.nakhonratchasima.go.th

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
รั ก ษาการหั ว หน้ า
: ด้ วยจั ง หวั ด นครราชสี มากํ า หนดจั ด งานเฉลิ มพระเกี ย รติ สมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หัว
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘
นครราชสีมา
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์
(นายนิวัต รองสวัสดิ์) พิธีทําบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีกําหนดการดังนี้
๑.วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถวายพระราชกุ ศ ลพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชบรมนาถบพิ ต ร และถวายพระพรชั ย มงคลกั บ ถวายพระราชกุ ศ ล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานที่ ศาลาการเปรียญวัด
สุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมืองนครราชสีมา เวลา ๑๗.๓๐ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อม
กัน ณ บริเวณพิธี เวลา ๑๘.๐๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
การแต่งกาย ชุดสีดําล้วน
๒.วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสาร-อาหารแห้ง)
สถานที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เวลา ๐๖.๓๐ น. ข้ า ราชการ พ่ อ ค้ า ประชาชนพร้ อ มกั น ณ บริ เ วณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและเข้าประจําโต๊ะตักบาตร พระสงฆ์จํานวน ๙๙ รูป พร้อม ณ ปะรําสงฆ์
บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวั ดนครราชสี มา ประธานใน
พิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว /ประชาชน
ชุดสุภาพไว้ทุกข์

๒๕

ประธาน
ที่ประชุม

๓. พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
สถานที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้นํ าทางศาสนา และผู้มีเกีย รติพร้อมกั น ณ บริ เวณพิธี เวลา ๐๘.๑๕ น.
ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาพุทธ
พิธีดุอาร์ขอพร ศาสนาอิสลาม/พิธีอธิษฐาน ศาสนาคริสต์/ พิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา
ศาสนาซิกข์ โดยจังหวัดนครราชสีมาไม่มีพิธีทางศาสนาพราหมณ์
๔. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สถานที่ หอประชุ ม เปรมติ ณ สู ล านนท์ ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี /ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคลใน
สมุดลงนาม/ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม การแต่งกาย ข้าราชการ
เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ /ประชาชน แต่งกาย
สีดําล้วน
๕. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. หน่วยงานต่าง ๆ
จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ การแต่งกาย ชุดสุภาพพร้อมปฏิบัติงาน
แต่ละช่วงเวลาการแต่งกายไม่เหมือนกันขอให้ดูกําหนดการและแต่งกายให้ถูกต้อง สําหรับกิจกรรม
บํ า เพ็ ญ สาธารณประโยชน์ ชุ ด สุ ภ าพพร้ อ มปฏิ บั ติ ง าน โดยพี่ น้ อ งประชาชนจะเป็ น สวมเสื้ อ
พระราชทาน
รับทราบ

๔.๑.๒ การดําเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
ผูแ้ ทน เกษตร
: กระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้จัดทํา “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ
จังหวัดนครราชสีมา บารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” เพื่อเทิดพระเกียรติล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ท่าน
๙ หมายถึ ง ในหลวงรั ช กาลที่ ๙, ๑๐ หมายถึ ง ในหลวงรั ช กาลที่ ๑๐ และ ๑ หมายถึ ง ปี ที่ ๑
ในรัชกาลปัจจุบัน
หลักการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน และกระจายรายได้ให้
เกษตรกรในช่วงว่างเว้นจากการทํานา และให้เกษตรกรนําความรู้ต่อยอดโครงการให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักการในการดําเนินโครงการ ๙๑๐๑
เป้าประสงค์ เน้นการดําเนินการเพื่อ
๑) พัฒนาการเกษตรตามความต้องการของชุมชน โดยให้มีการคิดล่างขึ้นบน คือให้
เกษตรกรมีการร่วมคิด ร่วมดําเนินการ จากปัญหาที่เกิดในชุมชน
๒) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนมีการกระจายรายได้ในชุมชน
๓) เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ เ กษตรกร โดยการจ้ า งแรงงานเกษตรกร และการซื้ อ วั ส ดุ
ในชุมชน
๔) เพื่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกมาตรฐานสินค้าจาก
ผลผลิตที่เกิดขึ้น
๕) เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ เกษตรกรในชุมชนทั้งหมด โดยเน้นที่เกษตรกร
ที่มีรายได้น้อย และเกษตรกรทั่วไป ให้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา ต้องมีส่วนร่วมในการ

๒๖
ดําเนินการโครงการร่วมกัน ต้องทั่วถึง โปร่งใส มีการจ้างแรงงาน กระตุ้นรายได้ของชุมชนและ
โครงการต่อยอดสู่ความสําเร็จต่อไป
เป้ าหมายดํ า เนิ น การจั ง หวั ด นครราชสี มา จํ า นวน ๓๖๑ หมู่ บ้า น ในพื้ น ที่ ๓๒
อําเภอ ๒๘๗ ตําบล ๓,๗๓๙ หมู่บ้าน
กลุ่มเกษตรกรผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ๙๑๐๑ ในชุมชน เน้นชุมชนที่ดําเนินการ
เรื่องศู นย์เรีย นรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพสิน ค้าการเกษตรหลัก และ สปก.ที่ เป็นเครือข่ายใน ๓๒
อําเภอ ซึ่ง มีกิจกรรมในการดําเนิ นการใน ๘ กรอบกิจกรรม คือ กิจกรรมด้า นการผลิตพื ชและ
พัน ธุ์ พืช ๑๗% กิ จกรรมการผลิ ต ปุ๋ ย อิน ทรี ย์ ๔๐% กิ จกรรมการจั ด การศั ต รู พืช ๒%
กิจกรรมฟาร์มชุมชน ๒% กิจกรรมการแปรรูป ๘% กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ๒๔% กิจกรรมด้านการ
ประมง ๗% ที่เหลือเป็นกิจกรรมปรับปรุงบํารุงดิน ๐.๐๙%
การดําเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ จังหวัดนครราชสีมา
- ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการใน ๓๖๑ ชุมชน จํา นวน ๑,๐๗๐ โครงการ วงเงิ น
๘๓๒,๐๕๑,๖๖๐ บาท เฉลี่ยชุมชนละ ๒.๓๑ ล้านบาท แยกเป็นค่าวัสดุ ๔๖% ค่าแรงงาน ๕๓%
คณะกรรมการระดับอําเภอนุมัติและได้รับความเห็นชอบจาก CBO ครบทุกโครงการ
ขั้นตอนที่ดําเนินการหลังจากการประชุมชี้แจงโครงการ
๑) มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ประธานชุมชนของ สปก.
เพื่อดําเนินการตามโครงการในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน
๒) มีการจัดทําเวทีชุมชน จัดทําเวทีประชาคม เพื่อนําเสนอโครงการ
๓) ชุมชนนําเสนอโครงการเสนอแก่คณะกรรมการระดับอําเภอ ซึ่งมีนายอําเภอเป็น
ประธานในการอนุมัติเห็นชอบโครงการ
๔) ส่งโครงการนําเสนอจังหวัดตรวจสอบเพื่อนําเสนอ CBO ให้ความเห็นชอบ (๗-๘
ก.ค. ๖๐)
๕) CBO เห็นชอบโครงการพร้อมแจ้งจังหวัดให้ทราบ (๘ ก.ค. ๖๐)
๖) จังหวัดแจ้งอําเภอเพื่อดําเนินการ (๘ ก.ค. ๖๐)
๗) จังหวัดแจ้งโอนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
-สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดสรรงบประมาณให้กับคณะกรรมการระดับชุมชน
(๑๒ ก.ค. ๖๐)
-สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทําข้อตกลงกับคณะกรรมการระดับชุมชน
(๑๔ ก.ค. ๖๐)
-คณะกรรมการระดับชุมชนโอนเงินให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนเพื่อดําเนินการตาม
โครงการ (๑๘ ก.ค. ๖๐)
๘) จั ง หวั ด แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มติ ด ตามให้ คํ า แนะนํ า เนื่ อ งจากท่ า นผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดนครราชสีมามีความห่วงใยในการดําเนินโครงการ จึงได้สั่งการให้สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา จัดทําคําสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามให้คําแนะนํา
ผลที่จะเกิดจากการดําเนินโครงการ
- เกษตรกรในชุ ม ชนได้ รั บ ประโยชน์ ไ ม่ น้ อยกว่ า ๓๘๕,๑๒๖ ราย ใน ๒๓๔,๖๕๐
ครัวเรือน
- เกษตรกรมีการกระจายรายได้หมุนเวียนรายละประมาณ ๒,๕๐๐ บาท มูลค่ากว่า
๕๘๗ ล้านบาท
- กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้และสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไปได้

๒๗
ประธาน

โครงการนี้ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเมื่อไร

ผูแ้ ทนเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ๕๐%
นครราชสีมา
ซึ่งขณะนีจ้ ังหวัดนคราราชสีมาเบิกจ่ายได้ ๓๕% มากที่สุดในประเทศ แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย ที่ยังไม่
ถึงเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าแรงงาน หากจะเบิกจ่ายทุกวันก็มีปัญหาเรื่องการโอนเงิน จึงใช้วิธี
๘ วันโอนเงินครั้งหนึ่ง หรือ ๕ วันแล้วแต่ชุมชนกําหนด และคาดว่าวันนี้จะเบิกจ่ายได้มากขึ้น และ
ได้มีการเร่งรัดไปที่ชุมชนทุกแห่งด้วย
ประธาน

ต้องเตรียมการตั้งรับการเบิกจ่ายให้ดี ให้ทันตามกําหนดเวลา กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ท่านมีความชื่นชมทางอําเภอสีคิ้ว ที่ได้ทําโครงการเลี้ยงแพะ ผู้นํากลุ่มบอกว่าจะมีการ
หมุ น เวี ย นและจะมี ร ายได้ ม ากขึ้ น กว่ า แพะเนื้ อ หมุ น เวี ย นได้ ห ลายรอบ ไม่ ใ ช่ พ อหมดเวลา
ทําโครงการแล้วก็จบ จะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ไม่ทิ้งโครงการ อย่างไรก็ตาม
ท่านผู้ว่าราชการจังวัดนครราชสีมา เน้นย้ําว่า ต้องไม่มีเรื่องการหักหัวคิว การชักหัวคิด ทั้งสิ้น
เด็ดขาด ต้องเป็นโครงการที่สะอาดที่สุด ทางจังหวัดก็จะมีทีมงานนําโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ไปสุ่มตรวจตามโครงการต่าง ๆ นอกจากกลุ่มของจังหวัดไปตรวจ ก็จะมีกลุ่มจากที่
อื่นมาสุ่มตรวจด้วย

ทีป่ ระชุม

รับทราบ
๔.๑.๓ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล
(สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑)

: การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖
รั ก ษาการหั ว หน้ า
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ ตึ กบั ญ ชาการ ๑ ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล ผู้ บริ ห ารระดั บสู ง รองนายกรั ฐ มนตรี
โดยกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ฯ เพื่ อ นํ า เสนอ
นครราชสีมา
(นายนิวัต รองสวัสดิ์) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่สะท้อนร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ สศช. เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้ข้อคิดเห็นในลักษณะให้การกําหนดเป้าหมายของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสอดคล้องกับระดับชาติ ตัวอย่างเช่น เรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ในประเด็นของกลุ่มจั งหวัด และจัง หวัด จะให้ความสํา คัญยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิ จ
เป็นหลัก ผู้บริหารจึงให้พยายามบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านอื่นด้วย โดยเฉพาะด้าน
ความมั่นคงและด้านสังคม
สาระสํ าคั ญ กลุ่มจั งหวั ดภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ า ง ๑ คื อ แผนพัฒ นากลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลาง
การเกษตร อุ ต สาหกรรม ผลิ ต ภั ณฑ์ ไหม และท่ องเที่ ย วอารยธรรมขอม และการค้ า ชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๑)การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
๒)การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมขอม และ
ผลิตภัณฑ์ไหม ๓)การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน
ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ประธานอนุกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น ๒ ประเด็นคือ
๑) การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน สามารถขยายการ
พัฒนาจากในปัจจุบันได้อีก จึงให้กลุ่มจังหวัดได้วางเป้าหมายการเติบโตในทุกประเด็นที่เป็น

๒๘

ประธาน

ที่ประชุม

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด
๒) ต้องทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ ๔
ใน ๒๐ ปี)
เป้ า หมายที่ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ควรจะดํ า เนิ น การสอดคล้ อ งตามเป้ า หมาย
ระดั บ ชาติ คื อ เรื่ อ งนโยบายสํ า คั ญ เช่ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ไม้ การบริ ห ารจั ด การขยะตกค้ า ง
ขยะสะสม ขยะครัวเรือนต่าง ๆ เป็นนโยบายระดับชาติที่ต้องการให้เชื่อมโยงระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
โดยสรุปจากการประชุมดังกล่าว ขอให้ทุกกลุ่มจังหวัดตั้งเป้าหมายและดําเนินการให้สอดคล้องกับ
เป้า หมายของระดับชาติ เพราะแต่ละกลุ่มนําเสนอตามแนวทางที่กลุ่ มถนั ด มี ทั้งเข้าเป้าหมาย
ของชาติและไม่เข้าเป้าหมาย ท่านจึงสั่งการในภาพรวมว่า ขอให้ทุกกลุ่มช่วยกันปรับให้เข้าแนวทาง
ของระดับชาติให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งก็มีข้อคิดเห็นของผู้ใหญ่
แต่ละท่าน แต่โดยรวมก็คือขอให้ตรงตามเป้าหมาย
รับทราบ
๔.๑.๔ แจ้งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐
เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําน้ํา (สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา)

ผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา
นครราชสีมา

ประธาน
ที่ประชุม

คลังจังหวัด
นครราชสีมา

: คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความ
เสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือ สิ่ ง อื่ น ใดล่ วงล้ํ า ลํ าน้ํ า โดยที่ ผ่า นมา มาตรา
๑๘ ของ พ.ร.บ. การเดิน เรื อในน่า นน้ํ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ บทบัญ ญัติ มาตรา ๑๘
กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างเข้าไปเหนือนํา ในน้ํา และ
ใต้ น้ํ า ของแม่ น้ํ า ลํ า คลอง บึ ง อ่ า งเก็ บ น้ํ า ทะเลสาบ อั น เป็ น ทางสั ญ จรของประชาชนหรื อ ที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้กําหนดแจ้งให้เจ้าท่าทราบภายใน ๑๒๐ วัน คือภายในวันที่ ๒๒
มิถุ น ายน ๒๕๖๐ แต่ ข้ อเท็ จจริง ที่ ผ่า นมาปรากฏว่ า มี ปัญ หาด้ านความพร้ อมของการบั ง คั บใช้
กฎหมายของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เอง รวมทั้ ง ปั ญ หาด้ า นการรั บ รู้ ข องประชาชน ปั ญ หาของการ
ประกอบอาชี พ อย่ า งเช่ น กระชั ง เลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า หรื อ การอยู่ อ าศั ย ของประชาชนที่ อ ยู่ ริ ม น้ํ า
คณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง ออกคํ า สั่ ง ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เพื่ อ ขยายเวลาในการแจ้ ง เจ้ าท่ า
ออกไปอี ก ๖๐ วั น คื อ ถึ ง วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๖๐ โดยผู้ ที่ ม าแจ้ ง ภายในกํ า หนดวั น ที่ ๑
กัน ยายน ๒๕๖๐ จะได้ รับยกเว้ น โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง และให้ ยื่ น เอกสารขอ
อนุญาตต่อเจ้าท่าให้ถูกต้อง ภายใน ๑๒๐ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ให้มาแจ้งเจ้าท่าภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
เป็นเรื่องสําคัญ มีคําสั่ง คสช. เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้และไม่ให้เกิด
ความผิดพลาด หากเกินกําหนด ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จะกลายเป็นความผิด
รับทราบ
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา)
- สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น ๒๔,๗๘๐.๗๘๕ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ย

ประธาน
คลังจังหวัด
นครราชสีมา

๒๙
๒๐,๐๖๙.๙๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๙ (ในภาพรวมคณะคิดตามเร่งรัดฯ ได้กําหนด
เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐)
รายจ่ ายลงทุน ๙,๐๙๘.๗๘๕ ล้ านบาท เบิกจ่า ย ๖,๙๖๒.๒๗๗ ล้ า นบาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ ๗๖.๕๒ (เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๗๑)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
งบประมาณจังหวัด ๔๑๘.๘๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓๒.๓๘๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๔๙ (เป้าหมายสิ้นสุด ก.ค.๖๐ ร้อยละ ๘๐)
รายจ่ายลงทุน ๓๔๙.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐๐.๗๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๗.๔๓ (เป้าหมายสิ้นสุด ก.ค.๖๐ ร้อยละ ๗๑)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
งบประมาณ ๓๔๘.๙๙๙ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ย ๒๒๙.๕๒ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ
๖๕.๗๗ (เป้าหมายสิ้นสุด ก.ค.๖๐ ร้อยละ ๘๐)
รายจ่ายลงทุน ๒๕๘.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘๔.๖๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๑.๔๘ (เป้าหมายสิ้นสุด ก.ค. ๖๐ ร้อยละ ๗๑)
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖,๖๐๒.๖๑๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๓๔๕.๗๔๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๖
- ประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสํ า หรั บ เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยของ
ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ เมื่ อ ส่ ว นราชการได้ ท ราบยอดเงิ น ที่ จ ะดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ทราบยอดเงิน หมายถึง จํานวนเงินที่คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาและนําเสนอสภานิติบัญญัติ
เข้าวาระที่ ๒ ท่านสามารถนํายอดนั้นมาเข้าขบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยตั้งแต่ประกาศจนถึง
ขั้นตอนได้ผู้รับจ้าง จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ ได้
ใช้บังคับและได้รับเงินประจํางวดแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนปีที่แล้วมา เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายใน
ปี ๒๕๖๑ มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน
มีการจัดกิจกรรม “ตลาดประชารัฐ” โดย คบจ.โคราช ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการ
จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า อุ ป โภค-บริ โ ภค ราคาถู ก เช่ น ข้ า วสารกิ โ ลกรั ม ละ ๒๐ บาท เพื่ อ เพิ่ ม รายได้
ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
ยอดเงินปี ๒๕๖๑ จะทราบประมาณเมื่อไร
ตรงนี้เข้าเป็นวาระ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกได้ทราบเงินแล้วและดําเนินการถึงขั้นตอนได้
ตัวผู้รับจ้างแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะปลายเดือนกันยายนก็จะประกาศแล้ว และ ๑ ตุลาคม ก็สามารถ
เซ็นต์สัญญาได้เลย แต่ทั้งนี้แล้วแต่การเข้าวาระของสภา
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(โครงการชลประทานนครราชสีมา)

ผู้อํานวยการ
โครงการ
ชลประทาน
นครราชสีมา

: สถานการณ์น้ํา ณ วันนี้ มี น้ําเต็มอ่างรวม ๗ อ่ าง เนื่องจากฝนตก ปั จจุบันได้
ดําเนินการระบายน้ําบางส่วนแล้วเพราะเตรียมรับสถานการณ์ฝน แต่ในหลายแห่งยังติดปัญหา
เรื่องเกษตรด้านท้ายน้ํา เกษตรด้านท้ายน้ําได้ปลูกข้าวไว้จึงระบายน้ําได้ไม่เต็มที่ และเนื่องจาก
ฝนตก แต่ก็ประสานการระบายน้ําตลอดเวลา คงเหลืออ่างเดียวคืออ่างห้วยเตยไม่สามารถระบาย
น้ําลงด้ายท้ายได้เลย เพราะด้านท้ายอ่างห้วยเตยกําลังเพาะปลูกข้าวอยู่
สถานการณ์น้ํายังอยู่ในเกณฑ์ดี น้ําในแม่น้ํายังไม่ล้นตลิ่ง ห่างตลิ่งมากกว่า ๑ เมตร
ขึ้นไปทุกจุด ปัจจุบันเฝ้าประสานงานกับทุกอําเภอเพื่อที่จะระบายน้ํา หากดูจากสภาพฝนเมื่อวาน

๓๐

ประธาน

ฝนค่อนข้างตกหนักในหลายพื้นที่ มีฝนตกหนักใน ๑๐ อําเภอ ได้แก่ อําเภอบัวใหญ่ ชุมพวง
ลําทะเมนชัย โนนแดง คง ประทาย บัวลาย สีดา แก้งสนามนาง และอําเภอเมืองยาง ได้มีการ
เฝ้าติดตามสถานการณ์ควบคู่กับการระบายน้ําตลอดเวลา
อําเภอเทพารักษ์ อ่างลําเชียงไกรตอนบนน้ําเต็มอ่างแล้ว ขณะนี้ได้ระบายน้ําต่อเนื่อง
แต่เ นื่องจากบริ เวณอ่า งลํา เชีย งไกรตอนบนมี ประตูระบายน้ํา เล็ กมาก จึ งระบายน้ํา ลงข้างล่า ง
ได้น้อย จึงเตรียมการลักน้ําในช่วงที่ฝนตกลงมา เมื่อวานฝนตกที่อําเภอเทพารักษ์ ประมาณ ๙๐
มิลลิเมตรเท่านั้น ซึ่งพยายามเข้าไปควบคุมสถานการณ์ด้านท้าย
อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอบัวใหญ่ อําเภอสีดา เกิดฝนตกหนักประมาณ ๒๐๐ กว่า
มิลลิเมตรขึ้นไป
อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ อ่างลําตะคอง ตอนนี้มีน้ํา ๒๖% ๘๐ ล้าน ลบ.ม. น้ํายังไม่
เข้าอ่าง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วน้ํามีมากกว่า
ค่าเฉลี่ยอ่างขนาดใหญ่ มีน้ําสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยปีที่แล้ว แต่ยังอยู่อยู่ไม่เกิน ๖๐%
ยัง มีพื้นที่ รับน้ํา มากพอสมควร อ่ างขนาดใหญ่ยั ง ไม่ น่า เป็ นห่ วง ที่น่ าเป็น ห่วงคื ออ่า งลํ าตะคอง
ที่ยังมีน้ําไม่มาก
อ่ า งขนาดกลาง ๒๒ แห่ ง มี ป ริ ม าณน้ํ า สู ง กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ทุ ก แห่ ง มี ก ารเฝ้ า ติ ด ตาม
สถานการณ์ตลอด
น้ําต้นทุนสูงกว่าปีที่แล้ว ๓๒๒ ล้าน ลบ.ม.
สภาพโดยรวมของลํ าน้ํ า ที่ ชลประทานตั้ง จุ ดตรวจสอบไว้ ยั งถื อว่า น้ํ า มีโอกาสที่ จะ
ระบายลงแม่น้ําได้อีกมากพอสมควร
ดูแล้วฝนจะตกทางตะวันออกของโคราช ที่น่าเป็นห่วงคือฝนตกแต่น้ําไม่เข้าอ่างลําตะคอง

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑.๗ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา)
ผู้อํานวยการ
สภาวะอากาศในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานี
ช่วงครึ่งแรกของเดือนสมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและ ประเทศไทย
อุตุนิยมวิทย มีกําลังปานกลาง โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ช่วงกลางเดือน ร่อง
า
มรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในทะเลจีนใต้
นครราชสีมา ตอนกลาง ซึ่งได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนตาลัส (TALUS) เคลื่อนตัวทางวันออกขึ้นฝั่งประเทศ
เวียดนามในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๖ กรกฎาคม จากนั้นเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาว แล้วอ่อนกําลังลงเป็น
พายุดีเปรสชั่นบริเวณจังหวัดน่านในช่วงบ่าของวันที่ ๑๗ กรกฎาคม และสลายตัวไปในช่วงตึกของวัน
เดียวกันบริเวณชายแดนประเทศพม่ากับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพายุลูกนี้ได้ก่อให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณ
กว้างในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่
ในรอบเดือน ๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วัดปริมาณฝนได้ ๔๕.๒ มิลลิเมตร มีฝนตก ๙ วัน
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๘๘๕ มิลลิเมตร
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมี
กําลังแรงเป็นระยะ ๆ กับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบาง
ช่วง ซึ่ งประเทศไทยจะมีฝนตกชุมหนาแน่ นกับมีฝนตกหนั กหลายพื้น ที่แ ละหนักมากบางแห่ง อาจจะ
ก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ คาดว่าปริมาณฝนรวมจะต่ํากว่า
ค่าปกติ (๑๕๗.๒ มิลลิเมตร) เล็กน้อยประมาณ ๑๐%
ในรอบเดื อนกรกฎาคม (๑ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) วั ด ปริ มาณฝนรวมได้ ๑๐๒.๘
มิลลิเมตร มีฝนตก ๑๒ วัน

๓๑
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ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๙๔๒.๖ มิลลิเมตร
ข้อควรระวัง
ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก เคลื่อนตัว
ผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลนจีนใต้ซึ่งจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและ
อ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น เป็นผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนตกหนัก
ถึง หนั กมาก ซึ่ ง อาจจะก่ อให้ เ กิ ด สภาวะน้ํ า ท่ วมฉั บพลั น น้ํ า ป่ า ไหลหลาก และน้ํ า ล้ น ตลิ่ ง ได้ บางพื้ น ที่
โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและที่ราบลุ่ม และมีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนบางลูกจะเคลื่อนเข้ามาใกล้
หรือเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รับทราบ

๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือโครงการเน็ตประชารัฐ
(บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน))
ผู้แทน บริษัท ทีโอที
: รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะนําพา
จํากัด (มหาชน)
ประเทศไทยเข้ า สู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้ ว ยการนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลเข้ า มามี บทบาทสํ า คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ง ขัน ในเวที โลก ประกอบกั บกรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพั ฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ และแผนพั ฒ นาดิ จิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั ง คมของ
ประเทศได้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ สํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ให้ มี
ประสิทธิภาพสูง สุด ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ ทุกคนเข้า ถึง ได้ มี ความพร้อมใช้ และอยู่ในปั จจั ย
สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น แต่ในการ
ขยายโครงข่ายในพื้นที่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทําให้ผู้บริการระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุให้เกิด
ความเหลื่อมล้ํากับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ทุกชุมชนที่เป็นกลุ่มหมู่บ้าน
เป้าหมายซึ่งอยู่ห่างไกลการคมนาคม ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
๒) ลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายซึ่งอยู่ห่างไกล ในการ
เข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อันนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมาย ในการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ฯลฯ
บริษัท ทีโอทีฯ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลฯ ในการดําเนินการขยาย
เครือข่ายเทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วนําแสงทั้งประเทศ รวมจํานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยจังหวัด
นครราชสีมา ดําเนินการจํานวน ๑,๒๐๐ กว่าหมู่บ้าน
โครงการฯ ได้ดําเนินการมาแล้วประมาณ ๖ เดือน จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการ
แล้ว ๖ หมู่บ้าน และได้เปิดใช้งานแล้ว โครงการของจังหวัดนครราชสีมาจะต้องเสร็จสิ้นภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในการดําเนินการได้ติดตั้งเครือข่ายไปที่อําเภอขามสะแกแสง โนนสูง โนนไทย ซึ่ง
ได้ดําเนินการติดตั้งและใช้งานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ดําเนินการอยู่ในพื้นที่อําเภอชุมพวง พิมาย
บัวใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด

๓๒
โครงการ ณ วันนี้ ได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
เรียนหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์กรณีที่ท่านเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่
แล้วมีปัญหาเรื่องระบบสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ รบกวนไปที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน
จะมีอินเทอร์เน็ตที่ลงทะเบียนซึ่งใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วินาที ก็จะสามารถใช้งานได้ ที่ความเร็ว
๓๐ /๑๐ เมก โดยขั้นตอนดําเนินการ ๑) เปิด wifi ๒) เห็นหน้าสีขาว ใส่เลขบัตรประชาชน
๓) กด สมัคร ๔) รอ sms ประมาณ ๑๕ วินาที ๕) ยอมรับเงื่อนไขการใช้ ก็สามารถใช้งานได้
บริ ษั ท ที โ อที ขอความร่ ว มมื อ ในการอํ า นวยความสะดวกในการเข้ า พื้ น ที่
โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกน้ําท่วมมาก เราเข้าไปในพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องรถติดหล่ม จึงอาจจะมีการ
ร้องขอความช่วยเหลือในการลากจูงเข้าไปในพื้นที่ด้วย
ประธาน
ทีโอที
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ณ ขณะนี้ จั ง หวั ด นครราชสี ม านี้ ใ ช้ ไ ด้ กี่ อํ า เภอ กี่ ห มู่ บ้ า น และดํ า เนิ น การครอบคลุ ม พื้ น ที่ กี่
เปอร์เซ็นต์
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ มี ก ารส่ ง มอบ ๒๐๐ กว่ า หมู่ บ้ า น ในพื้ น ที่ อํ า เภอโนนสู ง โนนไทย
ขามสะแกแสง สําหรับเดือนนี้มีการส่งมอบและมีการเปิดใช้งานแล้วคือ อําเภอบัวใหญ่ ชุมพวง
พิมาย ซึ่งตามแผนงานโครงการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๐ – ๓๐% เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด โดยกําหนดต้องแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๒๐๐ กว่าหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล
รับทราบ

๔.๒.๒ สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา)
ผู้แทน จัดหางาน
: จังหวัดนครราชสีมามีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทํางานรวมทั้งสิ้น ๒๒,๖๗๙ คน
จังหวัดนครราชสีมา แยกเป็น แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ถึง ๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นแรงงานที่มี
พาสปอร์ต วีซ่า ถูกต้อง จํานวน ๙,๔๐๐ กว่าคน และเป็นแรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพู ๑๑,๐๐๐
คน ซึ่งในกลุ่มนี้จะต้องไปดําเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
จากการขยายตั วในภาคเศรษฐกิ จของจั ง หวั ด นครราชสี มา การลงทุ น ขนาดใหญ่
ทั้ ง ด้ า นการค้ า อุ ต สาหกรรม และการพั ฒ นาประเทศ เช่ น การขยายถนน รถไฟรางคู่ รถไฟ
ความเร็วสูง ทําให้มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ หรือกึ่งไร้ฝีมือจํานวนมาก จึงเกิดการ
ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว
การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระราชกําหนดฉบับนี้มีการเพิ่มโทษสําหรับ
ผู้ที่ฝ่าฝืนการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย ซึ่งเพิ่มโทษขึ้นสูงมาก ทําให้นายจ้างและคนต่างด้าว
ตื่นตระหนก มีคนต่างด้าวในบางจังหวัดเดินทางกลับภูมิลําเนาเป็นจํานวนมาก นายจ้างบางส่วน
เลิ ก จ้ า ง ทํ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี น างจ้ า ง/สถน
ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทํางานในทุกประเภทกิจการของตนมากที่สุดในภาคอีสาน
หั ว หน้ า คณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ อ อกคํ า สั่ ง ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว โดยมีสาระสําคัญให้มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๒ แห่ง
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้นายจ้างเร่งดําเนินการจ้างคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด และห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทําหรือไม่กระทําการโดย
มิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หากพบการกระทําดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา

๓๓

ที่ประชุม

ดําเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
โดยในระหว่างนี้นายจ้างต้องนําแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารใด ๆ
ทั้งสิ้น ไปแจ้งความต้องการจ้างที่ ศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว ซึ่งจะมีอยู่ทุกจังหวัด
รวมทั้งหมด ๑๑๐ แห่ง ศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
โดยศู น ย์ รั บ แจ้ ง การทํ า งานของคนต่ า งด้ า ว จะรั บ แจ้ ง คนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และ
เมี ย นมาร์ ที่ ไ ม่ มี เ อกสารใด ๆ เป็ น การแสดงตน เป็ น ผู้ ที่ ลั ก ลอบเข้ า มา หรื อ วี ซ่ า หมดอายุ
ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ ให้นายจ้างนํามาแจ้งการทํางานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และจะดําเนินการ ๑๕ วันทําการ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เมื่อ
นายจ้างนําคนต่ างด้าวมาแจ้งการทํางานที่สํานั กงานจัดหางานจังหวัดแล้ว ก็จะมีกระบวนการ
ขั้นตอนต่อไป โดยที่นายจ้างจะต้องนําแรงงานต่างด้าวมาตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ว่าเป็น
นายจ้ างลูกจ้า งกั น จริ งหรือไม่ เมื่อพิ สูจน์ทราบแล้วว่า จริง ทางศูน ย์ฯ ก็ จะออกหนั งสื อรั บรอง
เพื่ อ ให้ ค นงานต่ า งด้ า วไปพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ โดยคนงานเมี ย นมาร์ มี ศู น ย์ พิ สู จ น์ สั ญ ชาติ อ ยู่ ใ น
ประเทศไทย ๖ ศู น ย์ ๕ จั ง หวั ด ที่ จัง หวั ด สมุ ทรสาคร ๒ ศู น ย์ จั ง หวั ด สมุ ทรปราการ จั ง หวั ด
เชี ย งราย จั ง หวั ด ตาก และจั ง หวั ด ระนอง ส่ วนคนงานกั มพู ช า จะดํ า เนิ น การพิ สูจน์ สัญ ชาติ ที่
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าตั้งอยู่ที่ไหน สําหรับคนงานลาว ต้องเดินทาง
กลับไปพิสูจนสัญชาติที่ประเทศลาว หลังจากนั้นเมื่อพิสูจน์สัญชาติได้แล้วให้ไปขอวีซ่าที่สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล และให้มายื่นขอรับใบอนุญาตทํางานที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัด สําหรับศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีนายจ้างมายื่นจํานวน ๕๐๑ ราย โดย
นายจ้างไม่จําเป็นต้องมาด้วยตนเองสามารถมอบหมายผู้แทนได้ นําเอกสารบัตรประจําตัวของ
นายจ้าง และรายละเอียดของคนต่างด้าว กรอกแบบฟอร์ม ยื่นคําร้องขอจ้างไว้ จากนั้นขั้นตอน
การคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้างจะต้องมาด้วยตนเอง นําตัวคนต่างด้าวมาด้วยที่ศูนย์รับแจ้งฯ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในจํานวนที่รับแจ้งไปแล้ว ๕๐๑ ราย ในเวลา ๓ วัน
นายจ้ า งยื่ น ขอจ้ า งคนต่ า งด้ า ว ๑,๘๒๐ ราย และคาดว่ า เมื่ อ ปิ ด ศู น ย์ รับแจ้ ง ฯ ปิ ด ในวั น ที่ ๗
สิ ง หาคม ๒๕๖๐ จั ง หวั ด นครราชสี ม าจะมี น ายจ้ า งมายื่ น ขอแจ้ ง แรงงานต่ า งด้ า วประมาณ
๒๐,๐๐๐ คน สําหรับขั้นตอนการรับแจ้งและการคัดกรองจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะมี
ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนทําเอกสาร หนังสือเดินทางของประเทศต้นทาง
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกําหนดเวลา กฎหมายจะเริ่มใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ หากฝ่าฝืนโทษจะหนัก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้
ข้อสังเกต และกําชับห้ามให้มีเรื่องการหักค่านายหน้า ค่าหัวคิวต่าง ๆ ห้ามมีการอ้างจังหวัดหรือ
บุคคลต่าง ๆ ขออย่าให้มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ ขอให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
และขอให้ประชาสัมพันธ์กันให้ทั่วถึง
รับทราบ

รักษาการหัวหน้า
สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา

๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดนครราชสีมา (สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อตอบสนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยตั้งคณะทํางาน ๕ ชุด ประกอบด้วย

ประธาน

๓๔
ชุดที่ ๑ คณะกรรมการอํานวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ
มีรองผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา (ด้ า นเศรษฐกิ จ) เป็ น รองประธานกรรมการ มี หัวหน้ า
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจังหวัดได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ในการ
ดํ า เนิ น โครงการ และขณะนี้ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ จะต้ อ งก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้
ชุดที่ ๒ คณะกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ด้านสังคม) เป็นประธาน ปศุสัตว์เขต ๓ เป็นรองประธาน
ทําหน้าที่กําหนดแนวทางและงบประมาณการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ชุดที่ ๓ คณะกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรองประธาน
ชุดที่ ๔ คณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ด้านความมั่นคง) เป็นประธาน ท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรองประธาน
ชุ ด ที่ ๕ คณะกรรมการด้ า นการจั ด ระบบศู น ย์ พั ก พิ ง สั ต ว์ โดยรองผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด
(ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธาน ปศุสัตว์เขต ๓ เป็นรองประธาน
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จุดศูนย์กลางดําเนินการที่จังหวัด
นครราชสีมา เป็นจังหวัดในพระปณิธานของ ศาสตร์จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะมีการประชุม มีการดําเนินการรายเดือน ซึ่งการประชุม
ที่อําเภอปากช่อง พระองค์ท่านจะเป็นองค์ประธานอยู่เสมอ เราจึงต้องใส่ใจและติดตามเรื่องนี้
อย่างใกล้ชิด

ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๔.๓.๒ - ขอความร่วมมือปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บท
การแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้
- การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา)
เรื่องขอความร่วมมือปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
: จังหวัดนครราชสีมาได้มีแผนงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้
กําหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ ๑ ล้านไร่ ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘)
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ และในการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทําลายป่าจังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มี
การพิจารณามาตรการแนวทางการดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่กําหนด ปรากฏว่าในปี
๒๕๕๙ มีการเพิ่มพื้นทีสีเขียวได้ ๗,๒๒๗ ไร่ ยังขาดเป้าหมายอีก ๙๒,๗๒๗ ไร่ ในปี ๒๕๖๐ นับ
จนถึงเดือนปัจจุบัน มีการเพิม่ พื้นที่สีเขียวทั้งหมด ๑๐,๓๒๖ ไร่ ยังขาดอีก ๘๙,๖๓๔ ไร่ จึงจะครบ

๓๕
ตามเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครราชสีมาบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนงาน จังหวัดได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการ อันดับแรก ขอจากหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่เป้าหมาย คือ สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานที่ดินจังหวัด ขอให้
ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกต้นไม้
จังหวัดได้มีหนังสือเพื่อแจ้งเน้นย้ําอีกครั้ง หนังสือลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และ ได้ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ตลอดจนภาค
ประชาชน ขอให้ช่วยสรุปการดําเนินการปลูกต้นไม้ในช่วงที่ผ่านมา และที่จะดําเนินการปลูกต่อไป
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้พูดในที่ประชุมว่า “เราปลูกกันเยอะมาก และแรงงานยัง
ครบถ้วน จึงอยากให้รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัด”
ได้มีการออกแบบฟอร์มการปลูกต้นไม้/ปลูกป่า แจ้งขอความร่วมมือไปยังส่วน
ราชการต่าง ๆ และขอให้รายงานผลให้จังหวัดทราบด้วย
เรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บท
การแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้
: สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย แจ้ง
ผลการประชุมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากแผนแม่บท การ
แก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๐ และได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนิน การตามมติที่ประชุมเพื่อหา
แนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ซึ่งคําสั่งนี้ได้สั่งการ
ให้ดําเนินการปราบปราม จับกุม ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการทํา
ให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า และต่อมาก็มีคําสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ คําสั่งนี้เป็นข้อยกเว้นการปฏิบัติ
ตามคําสั่งที่ ๖๔/๒๕๕๗ ใช้เฉพาะสําหรับประชาชน
ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทํา
กิน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม ๆ ที่เคยบุกรุก นอกจากนี้ยังมีวิทยุ
สั่งการของ กอ.รมน. ลง
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีแนวทางพิจารณาว่าประชาชนผู้ใดเป็นผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่ดินทํากิน เป็นหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย
ฝ่าย
ปกครอง ฝ่ายตํารวจ ฝ่ายทหาร (กอ.รมน.) และฝ่ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน ให้
ร่วมกันตรวจสอบ คัดกรอง โดยจัดทําบันทึกถ้อยคําเป็นเอกสารพร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องผู้ยากไร้ และโดยเฉพาะต้องไม่
เข้าข่ายเป็นนายทุน ในหนังสือวิทยุสั่งการของ กอ.รมน. ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ว่า จะเป็นนายทุนหรือไ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. พื้นที่ถูกบุกรุกตั้งแต่ ๒๕ ไร่ขึ้น ไป กรณีตรวจพบพื้นที่เ กิน ๒๕ ไร่ (ตามสภาพ
พื้นที่)
หากเป็นของชาวบ้านในท้องถิ่น ต้องอยู่ในเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
คือไม่ใช่พื้นที่ที่บุกรุกใหม่หรือขยายพื้นที่ที่อยู่อาศัยทํากินเพิ่มเติม
๒. พื้นที่อาจมีขนาดน้อยกว่า ๒๕ ไร่ แต่มีรูปแบบการดําเนินการในลักษณะกลุ่มทุน
จากต่างถิ่น เช่น มีการสร้างบ้านพักตากอากาศราคาแพง หรือมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้แก่ การ
มุ่งหวังพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นบ้านพักตากอากาศ โรงแรม หรือรีสอร์ท
๓. เป็นเจ้าของที่ดิน หรือสวนยางพาราหลายแปลง
๔. เจ้าของเป็นนายทุนต่างถิ่นมาจ้างแรงงานในพื้นที่ หรือคนท้องถิ่นให้ดําเนินการ
แทน
๕. แปลงที่ ดิน หรือสวนยางพารามี ขนาดใหญ่ มี สิ่งปลู กสร้า งหรือที่ พักอาศัยและ
ระบบการจัดการที่มีการลงทุนในรูปแบบเชิงธุรกิจ

๓๖
๖. ผู้นําท้องถิ่นยืนยันว่าเจ้าของเป็นคนต่างถิ่น ไม่ใช่ผู้ยากไร้
๗. ในกรณีที่เจ้าของเป็นผู้ยากไร้ต่างถิ่น ต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็นผู้ยากไร้จริง
หรือไม่
จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กอ.รมน. มณฑลทหารบกที่ ๒๑
ตํารวจภูธรจังหวัด หน่วยงานป่าไม้ และนายอําเภอทุกอําเภอ แล้ว
เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีเมืองเก่า ๒ เมือง คือ เมืองเก่านครราชสีมา และ
เมืองเก่าพิมาย
ความหมาย เมืองเก่า หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะสืบ
ต่ อ มาแต่ ก าลก่ อ น และมี เ อกลั ก ษณ์ ข องวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น หรื อ มี รู ป แบบผสมผสานของ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบต่อมาของยุคต่าง ๆ
หรือเคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิมในสมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมซึ่งมี
คุณค่าในทางศิลปะโบราณคดี ยังมีการใช้สอยในลักษณะเมืองที่ยังมีชีวิตอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึง
ปัจจุบัน เช่น กรุง รัตนโกสิ นทร์ เมืองเก่าเชี ยงใหม่ เมืองเก่ าลําพูน เมืองเก่า ลพบุรี ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมาเมืองเก่าที่ได้รับการประกาศ คือ เมืองเก่าพิมาย และเมืองเก่านครราชสีมา
ความเป็ น มา ได้ มีมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอนุ รักษ์ แ ละพั ฒ นา
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละเมื องเก่ า โดยมี พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น
ประธาน ได้มีการประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาขึ้น
เมืองเก่าพิมาย ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเมืองเก่านครราชสีมา
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ สําหรับขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าของแต่ละเมือง เพื่อกระชับ
เวลาว่ารายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หรือทางเทศบาล
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้
มอบหมาย รองผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา รองฯ ณรงค์ วุ่ น ซิ้ ว ไปรั บ มอบใบประกาศ
เกียรติบัตรประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า
ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มีคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ทั้ง เมื องเก่า พิมาย และเมืองเก่ านครราชสีมา ได้รับการแต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการอนุ รักษ์แ ละ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยนายประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง โดยมี
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ และผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
การดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ มีการประกาศมาตรการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ในบริเวณเมืองเก่า การที่มีการ
ก่ อ สร้ า งในเขตพื้ น ที่ เ มื อ งเก่ า ทั้ ง พิ ม ายและนครราชสี ม า ต้ อ งยื่ น คํ า ขอที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ
เพื่อพิจารณา
คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่ า จะมี ค ณะทํ า งานกลั่ น กรองให้
คําปรึกษาการก่อสร้างอาคารบริเวณเขตเมืองเก่า โดยแต่งตั้งโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน
คณะทํางาน เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นเลขานุการเมืองเก่านครราชสีมา และเทศบาลตําบล
พิมาย เป็นเลขานุการเมืองเก่าพิมาย โดยได้มีการร่างหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคาร ขณะนี้อยู่
ระหว่างขั้นตอนการออกเทศบัญญัติของเทศบาลในพื้นที่เมืองเก่า ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการใน
เขตพื้นที่เมืองเก่า ทั้ง ๒ เมือง ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจํานวน ๔ แห่ง ได้รับการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว

๓๗
จัดตั้งสํานักงานเลขานุการฯ และศูนย์ประสานงานในพื้นที่เมืองเก่า
เมืองเก่าพิมาย ตั้งที่ ศูนย์สาธารณสุข เทศบาลตําบลพิมาย เป็นศูนย์ประสานงาน
เมืองเก่าพิมาย และวัดพระนารายณ์ มหาวรวิหาร เป็นศูนย์ประสานงานเมืองเก่านครราชสีมา
ศู น ย์ ข้ อ มู ล เมื อ งเก่ า จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ รั บ ความร่ ว มมื อจากมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
คณะอนุกรรมการฯ มีการแต่งตั้งคณะทํางานอีก ๑ ชุด คือ คณะทํางานจัดทําแผน
แม่ บ ทการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่ า โดยแต่ ง ตั้ ง ผศ.ดร.นิ ค ม บุ ญ ญานุ สิ ท ธิ์ เป็ น หั ว หน้ า
คณะทํางาน คณะทํางานฯ ได้เสนอโครงการจัดทําแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่เมืองเก่า อยู่ระหว่างยื่นของบประมาณกลางปี ๒๕๖๐ ผ่านกระทรวงมหาดไทย
- เมืองเก่าพิมาย ของบประมาณ ๓,๔๐๑,๙๐๐ บาท
- เมืองเก่านครราชสีมา ของบประมาณ ๓,๐๗๙,๗๐๐ บาท
ได้รับการประสานงานล่า สุด คาดว่าจะได้ รับอนุมัติ งบประมาณภายในสิ้น เดือน
สิ ง หาคม ๒๕๖๐ และเมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณแล้ ว จะดํ า เนิ น การจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
ดําเนินการเรื่องของแผนแม่บทเมืองเก่าทั้ง ๒ เมือง โดยคณะที่ปรึกษาที่จัดจ้างจะได้มีการประชุม
เพื่อชี้แจงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขณะเดียวกันก็จะได้รับฟังความเห็นจากส่วนราชการและ
พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําแผนแม่บทต่อไป
ประธาน
ที่ประชุม

การอนุรักษ์เมืองเก่ามีประโยชน์มากในลักษณะของ Living old city จะเกิดสํานึกรักท้องถิ่น
อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปะ วัฒนธรรม จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- การเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ของอําเภอคง เพื่อให้คณะกรมการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
ผู้แทน ปลัดจังหวัด
: สืบเนื่องจากอําเภอคง ประกาศบัญชีรายชื่อคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อ
นครราชสีมา
พิพาททางแพ่งเดิมไว้ ๒๐ คน และในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา อําเภอคงได้สํารวจบัญชีรายชื่อคณะ
ผู้ไกล่เ กลี่ ยทั้ ง ๒๐ คน ปรากฏว่า ปัจจุบัน ยัง มีสภาพหรือสามารถดํ ารงตํ าแหน่ง ได้ เพี ยง ๖ คน
เนื่องจากมีการย้ ายภู มิลํา เนาและเสีย ชีวิต อํา เภอคงจึ งได้ จัดทํ าประกาศรับสมัค รผู้ไกล่เ กลี่ย ฯ
ขึ้น ใหม่ โดยมีผู้สมั ค รเพิ่มเติ มในครั้ งนี้ ๑๕ คน รวมคณะเดิ มอี ก ๖ คน รวมเป็ น ๒๑ คน โดย
อําเภอคง ได้ ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานต่า ง ๆ ของผู้สมัครดั งกล่าวแล้ว เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ และเมื่อพ้นระยะเวลาการสมัครแล้วอําเภอ
จึงได้รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งประวัติของบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (บัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ แนบท้ายรายงานการประชุมฯ)
ประธาน
ต้องพิจารณาผู้ไกล่เกลี่ยคนเก่า ๖ คน ด้วยหรือไม่
ผู้แทน ปลัดจังหวัด -ไม่ต้องพิจารณาผู้ไกล่เกลี่ยฯ คนเก่า ๖ คน
นครราชสีมา
-จํานวนบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ ต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
ประธาน
บัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่เสนอมาทั้งหมด ๒๑ คน (รวมคนเก่า ๖ คน) โดยรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยต้อง
มีไม่ต่ํากว่า ๒๐ คน อําเภอคงได้ทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกคนแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ
มติที่ประชุม
เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยประจําอําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒๑ คน

๓๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ ประเด็น “การกํากับติดตามการดําเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวก”
๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดแผนปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๖.๔ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔
- แจ้งย้ายที่ทําการ
๖.๕ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
- แจ้งย้ายที่ทําการ
๖.๖ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๘ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ข่าวพาณิชย์ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๙ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๑๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน

วันนี้ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชั้น ๑ ได้ตั้งจุดบริการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ในโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายได้เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยและ
ผู้ประสบภาวะเดือดร้อน จึงขอเชิญชวนให้ไปร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์

ประธาน

เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ ขอให้ ท างสํ า นั ก งานจั ง หวั ด
นครราชสีมานําเรียนที่ประชุม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กําหนดให้ปี
๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและดําเนินการ
โดยเรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่ได้ดําเนินการมานานแล้ว แต่ปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้
ความสําคัญว่าเป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสาร เพราะฉะนั้นส่วนราชการทีต่ ้องดําเนินการคือ

รักษาการหัวหน้า
สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา

๓๙

ประธาน

ผู้แทน เคหะชุมชน
นครราชสีมา
ประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา

ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ในกํากับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งในระบบออนไลน์ คือนํา
ลงในเว็บไซต์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ควรทราบ การจัดซื้อจัดจ้าง แผนงาน/โครงการ
ลักษณะสําคัญขององค์กร แผนปฏิบัติราชการประจํา ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนสืบคืนได้ทาง
อินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้
ข้อมูล มีเอกสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารที่เป็นลักษณะบังคับไว้
สํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ได้ ม อบหมายให้ ที่ ป รึ กษาประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี นายจเร
พันธุ์เปรื่อง พร้อมกับผู้ตรวจราชการพิเศษ พลตํารวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ มาประชุมร่วมกันที่
จังหวัดนครราชสีมา และได้ประสานสั่งการให้ทุกส่วนราชการให้ความสําคัญและรายงานข้อมูล
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้กับจังหวัด เพื่อจะได้รายงานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใน
เรื่องนี้สํานักงานจังหวัดจะได้มีหนังสือเวียนแจ้งอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นเรื่องสําคัญมาก ๑) เกี่ยวพันกับรัฐธรรมนูญ ๒) หากพลาดจะถูก
มาตรา ๑๕๗ ซึ่งร้ายแรงเท่านั้น ๓) จะต้องส่งการบ้านภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นี้
ข้อ ๑) จะต้องส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ คือต้องจัดให้มีมุมข้อมูลข่าวสารใน
ทุกหน่วยงาน ทั้ง ๓๕ ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ข้อ ๒) จะต้องมีตราสัญลักษณ์สีเหลืองของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วย ต้องได้แบนเนอร์
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วย เขาถึงจะนับให้ ที่ลงเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้นไม่นับให้ ต้องปฏิบัติตามมาตรา
๗ และมาตรา ๙ เป็น เรื่ องที่สํา คัญ มาก นายกรั ฐมนตรีแ ละคณะรัฐ มนตรี จะเดิน ทางมาปฏิบัติ
ราชการที่ จัง หวั ด นครราชสี มาในเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๖๐ นี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ประกาศแล้ ว ว่ า
ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ท่านต้องตอบคําถามผู้ตรวจพิเศษที่เดินทางมา และที่ขอ
รายงานกลับเข้าไป ซึ่งได้กําชับเป็นพิเศษ และเมื่อมี ครม.สัญจร หากท่านนายกรัฐมนตรีได้ถามถึง
ในเรื่องนี้ ซึ่งต้องมีทุกหน่วยงาน จึงเรียนว่าท่านต้องรีบเร่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ หมายถึง
มีมุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีมาตรา ๗ มาตรา ๙ โดยมาตรา ๗ เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
เป็นหนังสือสั่งการ แต่มาตรา ๙ แฟ้มเหล่านั้นต้องเคลื่อนไหว สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่สํานักงาน
คลั ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า แล้ วทํ า ตามแบบนั้ น เพราะโคราชยั ง ไม่ ผ่า นเกณฑ์ ทุ กหน่ วยงานใน
ภูมิภาค ๓๕ หน่วย ต้องดําเนินการ ต้องลิงค์ข้อมูลมาที่ศูนย์กลาง สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ด้วย ท่านต้องได้เว็บที่มีแบนเนอร์สีเหลือง หากไม่ได้คือไม่ผ่าน ต้องกําชับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ให้เร่งดําเนินการแล้วจะมีการไปตรวจดู และจะต้องเก็บภาพส่งไปสํานักนายกรัฐมนตรีด้วย
ประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน โครงการตั้งอยู่ที่อําเภอสูงเนิน เป็นบ้าน
เดี่ ยว ๒ ชั้ น เนื้ อที่ ๒๑ ตารางวา ช่ วงนี้โปรโมชั่ นจะฟรีค่ าโอนกรณีซื้อผ่า นกั บธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ หากความต้องการสูงจะสร้างประมาณ ๑,๕๐๐ หน่วย หากสร้างเต็มโครงการเนื้อที่
๗๐๐ ไร่
การดําเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ดําเนินการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้วิชาที่เรียนมาไปให้บริการกับชุมชน ได้ใช้
ประสบการณ์ จริ ง ในการซ่ อมอุ ปกรณ์ ต่ า ง ๆ เพิ่ มประสบการณ์ แ ละพัฒ นาทั กษะของนั กเรี ย น
นักศึกษา ซึ่ ง เป็ นการลดภาระค่ าใช้ จ่า ยต่ าง ๆ ของประชาชน และช่ วยยื ดอายุ การใช้ งานของ
เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ โดยการออกให้บริการพี่น้องประชาชนตาม
อําเภอต่าง ๆ ในการให้บริการซ่ อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน เช่น ตู้เ ย็น พัด ลม เครื่องซั กผ้ า
โทรทัศน์ เตารีด เครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถไถนา รถอีแต๋ น
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๑๒ แห่ง

๔๐
ได้ออกปฏิบัติภารกิจนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะมีการจัดโครงการฯ ขึ้น
ทุกปี โดยการออกให้บริการขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในคราวต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
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สรรพากรพื้นที
นครราชสีมา ๒

ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เรียนรูด้ ้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจําเขาพริก” ซึ่งเป็นโครงการการทํางาน
ร่ วมกั น ระหว่ า งกรมราชทั ณฑ์ แ ละเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ กองทุ น กํ า ลั ง ใจในพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานกองทุน ได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
ในการดําเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ขึ้น
ศูนย์เรียนรู้ฯ มีองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ
๑) โครงการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ มีการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ ตัว
๒) โครงการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสุกรขุน ๒,๔๐๐ ตัว
๓) โครงการระบบแก๊สชีวภาพ จากมูลไก่ไข่และสุกร ๔,๐๐๐ ลบ.ม.
นอกจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้การปลูกทุเรียนและกล้วย ในแปลงทุเรียนมีการปลูก
ฟักทองด้วย เป็นพืช ๓ ชั้นในพื้นที่แห่งนี้ โดยพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด ๑๖ ไร่
การดําเนินงาน หลังจากได้มีการกําหนดแนวทางในปี ๒๕๕๘ และในปี ๒๕๕๙ มีการ
ลงนาม MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
พื้น ที่ศู นย์ เรี ย นรู้ ด้า นเกษตรอุ ตสาหกรรมเรือนจํ า เขาพริก เป็ นพื้ นที่ ทั้ง หมด ๙๑ ไร่
๑ งาน ๔๒ ตารางวา อาคารภายในใช้เทคโนโลยีทั้งหมดในการดําเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ปรับภูมิทัศน์
จํา นวนคนที่ ใช้ ในการดํ า เนิ น งานศูน ย์ เรี ย นรู้ ฯ ในแต่ ละวั น ประมาณเท่ า ไร และใช้ ค นจากไหน
ผลผลิตที่ออกมานําไปดําเนินการอย่างไร ผลผลิตที่ได้นําไปเลี้ยงผู้ต้องขังหรือไม่
- ใช้แรงงานผู้ต้องขังดูแลอยู่ในฟาร์ม ผลผลิตไข่ไก่ส่งให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการบริหารจัดการ
เพื่อนําผลผลิตที่ได้คืนให้กับทางราชการต่อไป ผลผลิตแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ จัดให้กองทุน
กําลังใจ ซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก ส่วนที่ ๒ ให้กรมราชทัณฑ์ ส่วนที่ ๓ ให้ผู้ต้องขังที่เข้ามา
ดูแลภายในศูนย์
- มี ไ ข่ ไ ก่ วั น ละ ๑๐๐,๐๐๐ ฟอง เพราะฉะนั้ น จึ ง เป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ เ ข้ ม แข็ ง
เป็ นลั กษณะ CP ที่ ดํ าเนิน การเช่ น เดี ยวกั บในประเทศจี นแต่จะใช้ คนไม่มาก โดยโรงงานใน
ประเทศจีนใช้คนเพียง ๗ คนเท่านั้น
- ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ทําเรื่องของทุเรียนแปลงใหญ่ ได้หารือกันว่าจะดําเนินการในพื้นที่ของจังหวัด
นครราชสีมา แต่ข้าวโพดแปลงใหญ่ทํากันที่อําเภอโนนไทย เราจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงถึงขั้นอัตโนมัติ
แต่ยังไปไม่ถึงซึ่งยังติดอีกหลายเรื่อง ในตอนนี้ให้เห็นว่าเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่
ก้าวเข้ามาเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ๔.๐
ประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย โครงการ ๙๑๐๑ ซึ่งกลุ่มสมาชิกในชุมชนจ่ายเงินได้ให้แก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทราบว่าจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๐ และสิ้นเดือนนี้ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐
เมื่อจ่ายแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มสมาชิกจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามสํานักงาน
เกษตรจังหวัด โดยใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสํานักงานเกษตรจังหวัด นําส่งภาษี ณ ที่จ่าย
เช่น จ่ายค่าแรงงานให้กับชาวบ้าน เช่น สัปดาห์ละ ๒,๐๐๐ – ๕๐๐๐ บาท เมื่อคํานวณแล้วอย่างนี้
ก็ไม่ต้องหัก แต่หากจ่ายให้กับการซื้อสินค้า ซื้อปุ๋ย ให้กับบุคคลธรรมดาตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ต้องหักร้อยละ ๑ หรือหากจ่ายให้บริษัท หรือห้างหุ่นส่วน ตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ต้องหักภาษี
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ที่ประชุม

สํา นั กงานสรรพากรพื้ น ที่ได้ ให้ สํา นั กงานสรรพากรอํ า เภอหรื อสรรพากรพื้ น ที่ สาขา
ประสานไปยังสํานักงานเกษตรอําเภอ ในเรื่องการปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน
รับทราบ
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