รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑

นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(ประธาน)

2

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

3

ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

4

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

5

นายณรงค์ชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

6

นายสุนีย์

บุตรเนียร

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

7

นายประสิทธิ์

ศรีภิรมย์

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

8

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นม.

9

นายสุเทพ

รื่นถวิล

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

10

นายวีรพงษ์

พงษ์บุญ

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

11

นางอรุณรัตน์

ชิงชนะ

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

12

นายสมชาย

แก้วกระจาย

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นม)

13

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
14

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

15

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

16

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

17

นายทวีศิลป์

เสนามา

แทน นายอําเภอสูงเนิน

18

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

๒
19

นายพิรัช

แจ้งนคร

แทน นายอําเภอโนนสูง

20

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

21

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

22

นายธงชัย

โอฬารพัฒนะชัย

นายอําเภอโนนไทย

23

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

24

นายสุรพันธ์

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

25

นายสมพงศ์

หมั่นสาร

แทน นายอําเภอจักราช

26

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

27

นายพีรวัฒน์

ธีระวัฒนา

แทน นายอําเภอชุมพวง

28

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

29

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

30

นายสมภพ

ณีศะนันท์

นายอําเภอเสิงสาง

31

ว่าที่ ร.อ.อานนท์

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

32

นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓3

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓4

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓5

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

36

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

37

นายเสกสรร

จันวงษา

แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว

38

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ์

39

นายเสรี

ลิขิตภิญโญ

แทน นายอําเภอเมืองยาง

40

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

41

นายอํานวยศิลป์

มานะงาน

แทน นายอําเภอพระทองคํา

๓
42

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

43

นายธีระพันธ์

นาควิโรจน์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔4

นายประเสริฐ

เอมรื่น

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔5

นายพศุฒม์

แวววุฒินันท์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔6

นางอําไพ

ศุกระชาติ

อัยการจังหวัดพิมาย

47

นายไตรรัตน์

ศิริพันธุ์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 6 ช่วย
ราชการสํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว

48

นายชลัฏ

มัณฑนาพงศ

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 7 ช่วย
ราชการสํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

49

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

50

พตท. ชัยวัฒน์

เชื้อจันทึก

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 รักษาการ
ในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา

51

นางสาวกัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
52

นางสาวจันทร์จิรา

หวังวรวัฒนากุล

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

53

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

54

นายนฤพันธ์

แก้วเทศ

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

55

นายเกียรติศักดิ์

สุขสาคร

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๔
56

นางมณฑา

พิเชฐพงศ์วิมุติ

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

57

นางสุกรี

กุยแก้ว

แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

58

นายศุภากร

ประกอบวรกาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา

59

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

60

นายวุฒิชัย

ทรงคูณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา

61

นายวิรัตน์

ศรีมงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

62

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

63

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สาขาพิมาย

64

นางสาวจิราภรณ์

ชุมตรีนอก

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

65

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

66

นางมินตา

สังฆรักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

67

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

68

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
69

พ.ต.อ. บุญส่ง

ขุนแขวง

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

70

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

71

พ.ต.ท. ศิระ

สวดธรรมกิตติ์

ผกก.ฝสส.4 สส

72

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

73

พ.ต.ท. ไพจิตร

ค้ายอด

แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่

74

พ.ต.อ. คเชนท์

เสตะปุตตะ

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๕
75

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

76

พ.ต.อ. ทรงวุฒิ

ไสยบุญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

77

พ.ต.ท. วิสาขะ

เพ็ชรเกษม

แทน ผกก.สภ.โชคชัย

78

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี

79

พ.ต.ท. ถนัดบุญ

สุวรรณรัตน์

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

80

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

81

พ.ต.อ. ปริญญา

พรเดชาพิพัฒ

ผกก.สภ.ประทาย

82

พ.ต.อ. พฤทธิ์

บุญปก

ผกก.สภ.โนนไทย

83

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

84

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

ผกก.สภ.คง

85

พ.ต.ท. นิพนธ์

นิธิการุณย์เลิศ

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

86

พ.ต.อ. อนันต์

พิมพ์เจริญ

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

87

พ.ต.อ. เสกสรร

บุญยรัชนิกร

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

88

พ.ต.อ. อาทิพย์

ชิมดอน

ผกก.สภ.พิมาย

89

พ.ต.ท. ช่วงโชติ

ขอพรกลาง

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

90

พ.ต.อ. วิศาล

ลิ้มณรงค์

ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

91

พ.ต.ท. มนัส

ชมเชย

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

92

พ.ต.ท. ฐิตินันท์

วรรณสาร

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

93

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

94

พ.ต.อ. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

95

พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

ผกก.สภ.โนนแดง

96

พ.ตอ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

97

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๖
98

พ.ต.อ. ไพบูลย์

วาสนาม

ผกก.สภ.เทพารักษ์

99

พ.ต.ท. สงกรานต์

ปัญญาภาค

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

100 พ.ต.ท. สุพจน์

ศรีโชค

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

101 พ.ต.ท.วิชมัย

จําลองศุภลักษณ์

ผกก.สภ.พระทองคํา

102 พ.ต.ท. กวินสิทธิ์

พัฒน์กิตติสกุล

แทน ผกก.สภ.สีดา

103 พ.ต.ท. นิพนธ์

ศิริอนันต์

แทน ผกก.สภ.บัวลาย

104 ร.ต.ท. ประจักษ์

พงศ์วิสิทธิ์

แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

105 พ.ต.ท. สมพงษ์

รัตนแมนสรวง

แทน ผกก.สภ.มะเริง

106 นางสาวณัฏฐนันท์

ศรีประเสริฐ

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

107 นางรุ่งทิพย์

อิฐรัตน์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

108 นายสมบัติ

โพธิ์ทอง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

109 นางพิรุณวรรณน์

จงใจภักดิ์

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

110 นางสาวเข็มทราย

ระหาญนอก

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

111 นางณิชาณี

พันธุ์งาม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

112 นายจีรังกูร

เมืองแก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

113 นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

114 นางมริษฎา

แสงพรม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

115 นางปัทมา

แคนยุกต์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๖ นางสาวธนันรักษ์

วิชราธร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

๗
๑๑๗ นางณัฏฐา

ศิริพล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
118

นางวรรณา

ป้อมสุวรรณ

แทน ศึกษาธิการภาค 14

119

นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

120

ดร.ประณต

นาคะเวช

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

121

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นม. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

122

นางปาณิสรา

สุหนต์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

123

นายสุวรรณ

จงรัตน์กลาง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

124

นายสุเทพ

พวงเกาะ

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

125

นายถวิล

อรัณเวศ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

126

นายสุระศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

127

นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

128

นายประมวล

บุญฑีฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

129

นายประพรรณ์

ขามโนนวัด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

130

นางสาวพวงพยอม

วนาพัฒนสิน

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
และประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

131

นายยิ่งยง

ดุรงค์ดํารงชัย

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

132

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๘
133

นางศกุนตลา

ทานอก

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

134

นายกิตติศักดิ์

หงษ์บัวภา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

135

นางสาวพุทธิภา

เหล็กคงสันเทียะ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

136

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

137

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

138

นายวิฑูร

นรารัตน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

139

นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

140

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

141

นางรุจิกาญจน์

ตันนุกูลธนานันต์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

142

นางธัญพร

อารีเอื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

143

นายรัฐพล

จันทร์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

144

นายภาคภูมิ

รักษาสุวรรณ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
145

นางศศิฑอณร์

สุวรรณมณี

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

146

นางปริญญา

สุขใหม่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

147

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

148

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

149

นางกันยา

แต้เจริญวิริยะกุล

ผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9

150

นายสุเทพ

สุวรรณศรี

แทน หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
151

นายปรีชา

กลีบสุข

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

152

นางธัญธิตา

ศรีสุระ

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๙
153

อนันต์

มหัจฉริยพันธุ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

154

นางสาวกนกอร

รัตนพันธุ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

155

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

156

นายชํานาญ

กลิ่นจันทน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

157

นายสมชาย

เจียรทิพย์วิไล

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

158

นางบานเย็น

นวลศรี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

159

นายประทีป

มุ่งอุ่น

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8

160

นายอนุศิษฏ์

วาวขุนทด

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

161

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

162

นายโสภิญญา

เกิดสกุล

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

163

นางสาวพจนา

วรนาม

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

164

นายสมศักดิ์

ทาบโลต

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

165

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา

166

นายประสงค์

ศรีอ่อนหล้า

ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

167

นางสาวเจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

168

นายสุวัฒน์

ธาตุทะนะ

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

169

อภิญญา

วงษ์แก้ว

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

170

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

171

นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

172

นางปุณณภา

นันทโรปกรณ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

173

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5

174

นางสาวประมูล

บรรพาศรี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๐
175

นายบัณฑิต

วัฒนยุทธิกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นม.

176

นางเสาวนีย์

ไชยเมือง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

177

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

178

นางณภัชนันท์

ภูมิโคกรักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต
๔ นครราชสีมา

179

นายพิทักษ์

ภูมิโคกรักษ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

กระทรวงการคลัง
180

นางสาวมัณฑนี

กิตติวิจนสกุล

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

181

ลักษมี

ศรีภาค์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ 3

182

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

183

นายอภิวัชร์

มีเสือ

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

184

นายสุรพงษ์

พันธุ์งาม

แทน สรรพากรภาค ๙

185

นางออมจิต

พันธุรักษ์

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

186

นางสาวศศิวิภา

โชตินอก

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

187

นายสําราญ

เมืองนิล

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

188

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
189

นายมานพ

อาสิงสมานันท์

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

190

นายเกียรติศักดิ์

ศิริปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 10

191

นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

192

นายศุภชัย

เอี่ยมแยม

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2

193

นายมาโนช

สรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๑๑
194

นายพิษณุ

พิจิตร

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

185

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

196

นายชิตพล

เหล่าอัน

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
197

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

198

นายเกียรติฉัตร

พรายจันทร์

รก.ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ
199

นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
200

นายสุรินทร์

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

201

ปลอดภัย

หนูทองแก้ว

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

202

นางอรวรรณ

กอบวิทยา

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
203

พ.ท.วรพจ

ปะระมัสโส

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

204

พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รอง ผอ.รมน.จว.นม.

205

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

206

นางสาวสุพรรณ

พันธุ์พยัดม์

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
207

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

208

นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

209

นางเสรี

ศรีนงจันทร์

แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

210

นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

211

นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

212

นางธมลพรรณ

แก้วอาจ

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

213

นางจิตรทิวา

ไชยพงษ์

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

214

นางจันทรรัตน์

โกศลกิตติอัมพร

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

215

นางอรินทร์มาศ

กาแก้ว

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

216

นายสุนทร

จันทร์เทศ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
217

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

218

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

219

นายอิทธิ

คงวีรวัฒน์

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

220

นางสาวพัชราวรรณ

นาควัชระ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

221

นายสุเมธ

โศจิพลกุล

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นม.

222

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต 3

สํานักนายกรัฐมนตรี
223

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

224

นายวิมล

เร่งศึก

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นม.

225

นางปรียาภรณ์

คูเกาะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

226

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๑๓
227

นายธนาศักดิ์

หลักเพชร

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
228 นายพลสัณท์

อัมพะเศษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

229 นายพาณิชย์

สินสุข

สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นม.

230 นางสาวเกศกนก

หมีกุละ

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
231 นายรติ

ลอยทวินันท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

232 นายดํารงค์

นําพาโชคชัย

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

233 นางนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นม.)

234 นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

235 นายเทวินทร์

รัตนะวงศะวัต

ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

236 นายสหรัฐ

ศิริวรรณ

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม.

237 นายสุขสวัสดิ์

สูงนารถ

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

238 ปัทมา

พันหมวด

แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

239 นายศุภพีระ

พันธ์วิริยะกุล

แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

240 นายอํานวย

ลักษณะ

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

241 นายมงคล

ตรีกิจจานนท์

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

242 นายอุตสาห์

ฝาชัยภูมิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์ เขต 3

243 นายชัชกร

สุดกระโทก

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

244 นางพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

๑๔
245 นายสุชาติ

เรือนใหม่

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 (ศปร.2)

246 นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์นครราชสีมา

247 นายวีน้อย

ริงคะนานนท์

ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. นครราชสีมา

248 นายถาวร

เผาะสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค 13

249 นายวิทยา

ศรีเนตร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

250 นายสุวัฒน์

ปราชญาวงศ์

แทน ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

251 นายธนพันธ์

ชํานาญธนา

ผู้อํานวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

252 นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

253 นายศิริชัย

วิริยพงศ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

254 นางสาวนัดดา

เปลี่ยนศรี

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

255 นางสาวนุชจิรา

อยู่ยอด

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา

256 นางสาวภูศรัญญา

ชัชวาลย์

แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา

257 นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้า สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา

258 นายมงคล

ฉัตรเวทิน

สนง.กส.ทช.เขต 7

วงศ์จร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
259 นายชัชวาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
260 นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

261 นายสันติ

เกิดโมฬี

รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

262 นายวิทยา

เหมือนหมาย

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

263 นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

264 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๑๕
265 นายวิทยา

เหมือนหมาย

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

266 นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

267 นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
1

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2

นายสมภพ

มุกดาสนิท

แทน ผู้อํานวยการกลุม่ งานศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

3

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

4

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

5

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

6

นางสาวอรวรรณ

มีใหม่

จ่าจังหวัดนครราชสีมา

7

นายอนุวรรตน์

จันทร์สุขเกษม

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

8

นายปิยบุตร

โพธิ์พรมศรี

พนักงานบริหารโครงการบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

ผู้ไม่มาประชุม
1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ)

ติดราชการ

๒

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสนีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว)

ติดราชการ

3

นายอําเภอปักธงชัย

ติดราชการ

4

นายอําเภอห้วยแถลง

ติดราชการ

5

ผอ.ปปส.ภาค 3

ติดราชการ

6

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

7

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

8

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

9

สว.กก.2 บค.ส.1

ติดราชการ

๑๖
10

ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

11

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

12

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ติดราชการ

13

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

ติดราชการ

14

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 สส.

ติดราชการ

15

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทาง ติดราชการ
หลวง

16

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

17

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

ติดราชการ

18

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ติดราชการ

19

ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

20

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

21

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดราชการ

22

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดราชการ

23

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ติดราชการ

24

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

25

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

26

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดฯ

ติดราชการ

27

ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

ติดราชการ

28

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

29

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

30

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

31

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๗
32

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

33

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

34

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

35

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

ติดราชการ

36

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3

ติดราชการ

37

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

38

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

39

รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

40

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

ติดราชการ

41

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๒

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

ติดราชการ

๔๓

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ติดราชการ

45

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๖

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๗

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๔๙

ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

50

หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

ติดราชการ

51

ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.นม.

ติดราชการ

๑๘
52

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นครราชสีมา)

ติดราชการ

53

ผู้อํานวยการสํานักทางงานหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ติดราชการ

54

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

55

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

56

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ติดราชการ

57

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

58

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต นม.

ติดราชการ

59

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

60

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

61

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

62

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ติดราชการ

63

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

64

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

65

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

66

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

67

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

68

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๖๙

ประธานสภาอุตสาหกรรม

ติดราชการ

๗๐

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๗๑

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๒

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๙
๗๓

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๗๔

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๖๐
(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
: กรมการปกครองแจ้งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจําปี
๒๕๖๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้อาสาสมัครแบบประชาธิปไตยได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริมวิถีชีวิต แบบประชาธิปไตยในระดับพื้น ที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้ างขวัญกํ าลังใจให้กับหมู่บ้านที่ มีผลการ
ดําเนินงานอย่างโดดเด่นได้มีความภาคภูมิใจและนําไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่าง
ของการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป โดยกําหนดคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน
โดยกรมการปกครองได้ จั ด ทํ า ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ หมู่ บ้ า นต้ น แบบประชาธิ ป ไตยดี เ ด่ น
ประจํ า ปี ๒๕๖๐ เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ ห มู่ บ้ า นต้ น แบบประชาธิ ป ไตยดี เ ด่ น มอบแก่ ป ระธานอาสาสมั ค รต้ น แบบ
ประชาธิปไตย โดยผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๖๐ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านตะครองงาม หมู่ ๗ ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๖ ตําบลคลองเมือง
อําเภอจักราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ บ้านเขว้า หมู่ ๘ ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง
รางวัลชมเชย ได้แก่ ได้แก่ ๑. บ้านโคกกระชาย หมู่ ๑ ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี
๒. บ้านหนองช่องแมว หมู่ ๒ ตําบลหันห้วยทราย อําเภอประทาย
๓. บ้านกระโทก หมู่ ๖ ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย
๔. บ้านหนองจาน หมู่ ๙ ตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย
๕. บ้านศิลางาม หมู่ ๑๗ ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว
 มอบรางวัลการดําเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ให้มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ
และส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑
(สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)
: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานราชการในสังกัดดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกร สถาบันเกษตร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏ
ต่อสาธารณชน รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานและเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ

๒๐
สหกรณ์อื่น ๆ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการประเมินตามเกณฑ์สหกรณ์ดีเด่นที่กําหนด โดยมี
สหกรณ์ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด จํานวน ๔ แห่ง ดังนี้
๑. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด โดย นายจีรังกูร เมืองแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด โดย นายสมาน จงอ้อมกลาง
ประธานกรรมการ
๓. สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จํากัด โดย นายกิตติพงษ์ พงษ์สุรเวช ประธานที่ปรึกษา
๔. สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จํากัด โดย นายย่อย กล่องสันเทียะ ประธานกรรมการ
: จังหวัดนครราชสีมา มีสหกรณ์จํานวน ๑๘๘ แห่ง ได้นําการบริการจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า โดยจากการประเมินผลมีสหกรณ์ที่ได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้เชิงปริมาณและเชิง
ประจักษ์ จึงเห็นควรมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงการยกย่องจํานวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด โดยนายวิชัย ขัตติยวิทยากุล
ประธานกรรมการ ผู้รับมอบ
๒. สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จํากัด โดย นายกิตติพงษ์ พงษ์สุรเวช ประธานที่ปรึกษา
๓. สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จํากัด โดย นายธีรวัฒน์ สุภนิติกร ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้รับมอบ
: สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารั ฐ นครชั ย บุ ริ น ทร์ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ ในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูป มีสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการดังกล่าว เช่น เครื่องจักรสีข้าว ฉาง ลานตาก โรงอบลดความชื้น เครื่องชั่ง จํานวน ๔ แห่ง
รวมมูลค่า ๖๗,๑๓๙,๐๐๐ บาท เพื่อให้สหกรณ์ได้เกิดความตระหนักในการควบคุมดูแลการก่อสร้าง การจัดการและ
นําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุดตามเจตนารมณ์ของเงินงบประมาณ จึงเห็นควรมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้กับผู้แทนสหกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
๑. สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน โดย นายกิตติพงษ์ พงษ์สุรเวท ประธานที่ปรึกษา
๒. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จํากัด โดย นายสํารวย นิลกิ่ง ประธานกรรมการ
๓. สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จํากัด โดย นายรื่น เพชรชูวงษ์ ประธานกรรมการ
๔. สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จํากัด โดย นายธีรวัฒน์ สุภนิติกร ผู้จัดการสหกรณ์
: ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมมือร่วมใจภายใต้กิจกรรม “รวมใจชาวสหกรณ์
โคราช ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ด้วยการเชิญชวนให้สหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาช่วยสนับสนุนปัจจัยที่
เป็นเงิน เพื่อมอบให้กับจังหวัดนครราชสีมาในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา
เป็นจํานวนเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท
 มอบใบประกาศเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นปี ๒๕๖๐
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจําปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มี
ผลงานดีเด่น จึงกําหนดให้ทุกจังหวัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จ

๒๑
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น เข้ า รั บ โล่ ร างวั ล สิ ง ห์ ท อง
จากกระทรวงมหาดไทย รวม 5 ประเภท คือ
๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
๒ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด
๓ กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด
๔ ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด
5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน จึงมอบเกียรติบัตร ให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2560 ดังนี้
๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
๑.๑ ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง
๑.๒ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยแคน อําเภอห้วยแถลง
๑.๓ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง
๑.๔ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง
๒. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น
๒.๑ ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ตําบลหนองไม่ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก
๒.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ตําบลหนองหว้า
อําเภอบัวลาย
๒.๓ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ตําบลดอนชมพู
อําเภอโนนสูง
๓. กลุ่ม/องค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
๓.๑ ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านห้วยทราย ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง
๓.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโนนสมบรูณ์ ตําบลสามเมือง
อําเภอสีดา
๓.๓ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านใหม่สามัคคี ตําบลหนองน้ําใส
อําเภอสีคิ้ว
๓.๔ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านบึงประเสริฐ ตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา
๔. ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่น
๔.๑ ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่น ประเภทชาย
๔.๑.๑ ชนะเลิศ ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เดช ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช
๔.๑.๒ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบัณฑิต แป้นนางรอง ตําบลทับสวาย อําเภอห้วยแถลง
๔.๑.๓ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายมงคล สุวรรณวิชัย ตําบลโคกกลาง อําเภอประทาย
๔.๑.๔ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายบุญนํา เพียซ้าย ตําบลตะเคียน อําเภอด่านขุนทด
๔.๒ ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่น ประเภทหญิง
๔.๒.๑ ชนะเลิศ ได้แก่ นางเพลินพิศ บัวกลาง ตําบลหลุมข้าว อําเภอโนนสูง
๔.๒.๒ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางพัชรี นาดี ตําบลด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่

๒๒
๔.๒.๓ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางจงกลณี ชมกลิ่น ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก
๔.๒.๔ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางอวยพร โค้งอาภาส ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง
5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น
5.1 ชนะเลิศ ได้แก่ นางละม่อม สงสุวรรณ์ ตําบลหนองบัวน้อย อําเภอสีคิ้ว
5.2 รองชนะเลิศ ได้แก่ นายหาร ทนดี ตําบลบ้านวัง อําเภอโนนไทย
 มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการได้รับการรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
ปศุสัตว์ OK และผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินโครงการตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคอาหาร
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศ จากสารตกค้าง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้การรับรองสถานที่จําหน่าย
เนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK จํานวน ๑๗๓ แห่ง และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ (GAP) ทุกชนิดสัตว์ จํานวน 612 ฟาร์ม เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสถานที่
จํา หน่ า ยเนื้ อสั ต ว์ ปลอดภั ยใส่ ใจผู้ บริ โภค (ปศุ สัต ว์ OK) และฟาร์ มที่ ได้ รับรองฯ จึ ง มอบใบประกาศการรั บรองฯ
แก่ ตัวแทนผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่รับรองฯ
1 CP Pork Shop ร้านณัฐธยาน์หมูสด น.ส.ณัฐธยาน์ มหิสนันท์
2 CP Pork Shop ร้านอุทัยหมูสด
นางอุทยั ประกอบผล
3 CP Pork Shop ร้านวันดี
นางวันดี จันทร์จรูญ
4 CP Pork Shop ร้านป้าติ๋มหมูสด
นางติ๋ม รอดวินจิ

ซ.มหาชัย-อุดมสุขต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา

5 CP Pork Shopร้านเสาวลักษณ์
6 CP Pork Shop ร้านตึกเขียว

นางเสาวลักษณ์ เพ็งชะตา

57 ม.10 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว

7 CP Pork Shop ร้านติ๊ก
8 CP Pork Shop ร้านนุ้ยหมูสด

น.ส.ปฏิมา ทัว้ สูงเนิน

262 ม.3 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา

น.ส.สิริกร เกมสูงเนิน

246 ม.3 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา

9 CP Pork Shop ร้านทิพย์หมูสด

นางพันธ์ทิพย์ บุญส่ง

10 CP Pork Shop ร้านค้ําคูณ

นางละม้อม งัดสันเทียะ

599 ม.1 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา
290 ม.6 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ

11 ดําฟาร์ม

นายดํา รามโคกกรวด

91 ม.5 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย

12 สงัดฟาร์ม

นายสงัด ปึงสันเทียะ

145 ม.5 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด

13 ฟาร์มเฉลิมชัยจุลศรี

นายเฉลิมชัย จุลศรี

258 ม.1 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย

14 ประเสริฐ -สุภาพรฟาร์ม

นายประเสริฐ เถื่อนสันเทียะ

20 หมู่ 19 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย

96/1 ม.1 ต.กระชอน อ.พิมาย
5 ม.5 ต.หนองไข่นา้ํ อ.เมืองนครราชสีมา
57 ม.18 ต.เมืองคง อ.คง

น.ส.พรทิพย์รัตน ไพรบูลย์วงศ์ 144 ม.6 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน

๒๓
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐”
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
: วันที่ 1 สิงหาคม ที่โรงเรียนครบุรีวิทยา ตําบลบ้านใหม่ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลตรี
กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็น ผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน และเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้น และส่งผลให้ระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศพัฒนาดีขึ้นอีกด้วย
: วันที่ 2 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุ ฬาภรณวลัยลั กษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายวิเชียร จันทรโณทั ย
ผู้ว่าราชการจั งหวัด นครราชสีมา เป็ นผู้ แทนพระองค์มอบถุง ยัง ชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลื อประชาชนผู้ประสบ
ภัยพิบัติน้ําท่วมในพื้นที่ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จํานวน 250 คน ที่ศาลาการเปรียญวัดดอนยาวน้อย ตําบลวังหิน
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
: วันที่ 3 สิงหาคม ที่โรงแรมสบายโฮเทล อําเภอเมืองนครราชสีมา นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองปศุสัตว์ OK สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคปศุสัตว์ OK ในพื้นที่ 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง
: วันที่ ๓ สิงหาคม ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตามโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหารงานภาครัฐและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภารกิจ คบจ.นครราชสีมา
: วันที่ 7 สิงหาคม ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการน้ําพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ ในรั ชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิ มพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 สิงหาคม 2560
: วั นที่ 9 สิง หาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชิ นวงศ์อุปถั มภ์ อํ าเภอสูงเนิน จั งหวั ด
นครราชสีมา พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็นประธานในพิธี
เปิดการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
: วันที่ 9 สิงหาคม ที่คลองสารเพชร หมู่ที่ 4 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและ
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยมี นายเลิศพันธ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอําเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธี
: วันที่10 สิงหาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประเด็นนโยบายสํา คัญและนโยบายเร่ง ด่วนของรั ฐบาล และ
แผนงาน โครงการ ที่ตรวจติดตามเพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
: วันที่ 12 สิงหาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําพสกนิกรจังหวัดนครราชสีมาทุกหมู่เหล่ากว่า 1,000 คน ทําบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวาย

๒๔
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
: วันที่ 15 สิงหาคม ที่วัดหนองหว้า ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี
นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของ
ภาครัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชน
: วันที่ ๑๗ สิงหาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุ
เคราห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยับชีพพระราชทาน (เครื่องอุปโภคบริโภค) ให้กับราษฎรผู้ประสบ
อุทกภัย ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๓๐๐ ชุด
: วันที่ 21 สิงหาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นําคณะรัฐมนตรีประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็น ทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้นําคณะเข้าสักการะ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ก่อนไปพบปะประชาชน พร้อมมอบเอกสารที่ดินทํากิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา จากนั้น นายกรัฐมนตรีหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด
ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ก่ อ นที่ ช่ ว งบ่ า ย นายกรั ฐ มนตรี ลงพื้ น ที่ อ่ า งเก็ บ น้ํ า บึ ง กระโตน ตํ า บลประทาย อํ า เภอ
ประทาย ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดนครราชสีมาทั้งระบบ ก่อนที่
จะเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมนโยบายของรัฐบาลและพบปะประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง
: วันที่ 23 สิงหาคม ที่ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 อําเภอเมืองนครราชสีมา นายมุรธาธีร์
รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดมหกรรมสุขภาพอําเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้น
โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง
: วันที่ 28 สิงหาคม นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานเปิด
กิจกรรม พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด” ของจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศักดิ์ศิริ หยวกฉิมพลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อมวลชน รับรู้ เข้าใจหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถส่งข่าวสารและเผยแพร่ไปสู่ประชาชนด้วยการ
สื่อสารสมัยใหม่ที่ถูกใจประชาชน มีองค์ความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุม : รับทราบ
- นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑ นางพรพยงค์ บัวศรี ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค ๖ (นครราชสีมา)

๒๕

ที่ประชุม : รับทราบ

๒) นายดํารงค์ นําพาโชคชัย ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ นครราชสีมา
๓) นางสาวเข็มทราย ระหาญนอก หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒-๖
นครราชสีมา ตําแหน่งเดิม นักวิชาการชั่งตวงวัดชํานาญการพิเศษ สํานักชั่งตวงวัด
กรมการค้าภายใน

๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านในการต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จังหวัดนครราชสีมา เราได้รับแจ้งกะทันหันเมื่อวันที่ ๔
สิงหาคม ว่าจะมีการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม เรามีการประชุมเตรียมการและมีการแจ้งเลื่อนมา
เป็นวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลากระชั้นชิดมาก แต่น่าภาคภูมิใจว่าพี่น้องส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมามี
ความพร้อมในการทํางาน มีความพร้อมตั้งแต่วันแรก ๆ แต่มีปัญหาขลุกขลักคือเรื่องเนื้อหา ด้านสถานที่พร้อมตั้งแต่
แรก ๆ ว่าจะใช้สถานที่จุดไหน เราพยายามเลี่ยงหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เนื่องจากความไม่พร้อมในเรื่องห้องน้ํา
พยายามจะเสนอไปใช้ที่โรงแรม แต่คณะส่วนกลางไม่ยอมเนื่องจากอยากลงพื้นที่จริง ในการประชุมภาคเที่ยงวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มาจัดอาหารให้ในราคาที่ประหยัดมาก มีการเสริฟที่ดี
ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ เพราะโจทย์คือต้องนั่งรับประทานอาหารด้วยและประชุมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ
๒๐๐ คน ต้ องเสริ ฟอาหารให้ ร้อ น และทานข้ า วในเวลาเดี ย วกั น การเสริ ฟ ทํ า อย่ า งไรจะไม่ ส่ง เสี ย งดั ง วิ ท ยาลั ย
อาชี วศึ กษานครราชสี ม า แก้ ปัญ หาให้ เ ราได้ หมด ห้ อ งประชุ มก็ เ ป็ น ไปด้ วยความเรี ย บร้ อย ขอขอบคุ ณวิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษานครราชสีมา และขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยในการดูแลผู้บังคับบัญชาของท่าน เราเป็น
เจ้าภาพร่วมกันหมดทุกหน่วย มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ก็ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเตรียมการ
ก็ไม่เหนื่อยมากเพราะเราช่วยกัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความพึงพอใจ เราได้รับงบประมาณมา
พัฒนาจังหวัดจํานวนมากพอสมควร และวันนี้มีการต่อเนื่องเรื่องของรถไฟรางคู่ เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีอนุมัติแล้ววันนี้
ก็ไปทํารายละเอียด ท่านรองฯ มุรธาธีร์ ก็ได้เดินทางไปประชุมที่กระทรวงคมนาคมในวันนี้ ต้องขอขอบคุณส่วนราชการ
ต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไว้ ณ โอกาสนี้
: ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับกล้วย โดยมีคนมอบกล้วยให้ที่เทศบาลตําบลหัวทะเล ท่านรับประทาน
ไปบนรถ ๒-๓ ลูก ท่านบอกว่าอร่อยมาก น่าจะเป็นกล้วยคาเวนดิชที่ปลูกในบ้านเราแล้ว ท่านก็ยื่นให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ท่านก็บอกว่าอร่อยมาก เนื้อแข็ง กลิ่นหอม ขอให้ลองไปหาชิมดู กล้วยคาเวนดิช ปลูกมากที่อําเภอ
หนองบุญมาก อําเภอครบุรี ลองไปหาซื้อดู รสชาติอร่อยดีมาก และท่านชมว่าโคราชสะอาดมาก จึงได้เรียนท่านว่า
สะอาดอย่างนี้ทุกวัน ในเขตเทศบาลนคร ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนครนครราชสีมา และฝากไปถึงเจ้าหน้าทุกคน
ท่านนายกรัฐมนตรีชมว่าสะอาด ก็ขอให้รักษาความสะอาดกันต่อไป ชมบริเวณคูเมือง ท่านสนใจคูเมือง และคูเมือง
ณ วันนี้ก็สะอาดดี ก็ต้องขอบคุณ มีตรงบริเวณข้าง อบจ. ซึ่งเป็นที่ของศาล ลองประสานงานที่จะปรับต้นไม้ข้างใน วัน
ก่อนพูดถึงคูเมืองบริเวณตลาดประตูผี รองปลัดฯ สันติ ปลัดเทศบาลนคร ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปทําความสะอาดเรียบร้อย
วันนั้นโชว์ได้เรื่องความสะอาด ท่านพัฒนาการจังหวัดได้ซื้ออินทผาลัมโคราชมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชิมในห้อง
ประชุม ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาก็นําไปเสริฟให้ ท่านคงนึกว่าเป็นขนมลูกชุบท่านก็ไม่ได้หยิบทาน ผมจึง
ขอให้พัฒนาการจังหวัด ใส่จานเข้าไปเสริฟใหม่ ปรากฎว่าท่านได้ทานและบอกว่าอร่อยมาก เข้าที่ประชุมท่านก็ชูเม็ด
อิ น ทผาลั มให้ ผู้ใหญ่ ในที่ ประชุ มแล้ วบอกว่ า “ทานหรื อยั ง ไปหาทานกั น น่ ะ อร่ อย” อิ น ทผาลั มโคราชกิ โลกรั มละ
๕๐๐ บาท ท่า นนายกรัฐมนตรี ชมว่าคนโคราชมาต้อนรับและมี แววตาที่เป็นมิต รมาก อยู่ตามถนนแล้วออกมารั บ
ท่านถามว่าเขามาเองหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นหน้าย่าโม หรือสถานที่ต่าง ๆ อําเภอประทาย อําเภอโนนแดง พี่น้อง
ประชาชนยื น อยู่ ริ ม ถนน ๕ – ๑๐ คน พอเห็ น ขบวนรถท่ า นก็ โ บกมื อ จึ ง บอกท่ า นว่ า ประชาชนเขามากั น เอง
ถ้าทางราชการจัดคนมาก็จะให้ไปรวมอยู่สถานที่เดียวกัน แต่ที่กระจัดกระจายตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างนี้คือเขามา
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กันเอง ท่านจึงดีใจว่าคนอีสานให้การต้อนรับท่าน ทางตํารวจก็เหน็ดเหนื่อยในการประสานงาน หลายส่วนราชการ
ต้องขอบพระคุณทางตํารวจ ทางขนส่ง สํานักงานจังหวัด ที่ได้จัดหารถยนต์ เพราะต้องใช้รถยนต์จํานวนมาก ก็ยืมจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เราช่วยกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความเรียบร้อยดี
ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
เรื่องนโยบายรัฐบาล ที่ต้องนํามาพูดเพราะจําเป็นต้องนํานโยบายรัฐบาลมาส่งต่อในระดับพื้นที่
ให้ถึงในพื้นที่ เมื่อเช้าได้ย้ํานายอําเภอให้นํานโยบายรัฐบาลลงไปถึงระดับตําบล หมู่บ้าน หากไม่มีการเชื่อมโยงหรือ
ข้อต่อตรงนี้ นโยบายรัฐบาลก็พูดได้แต่ที่กรุงเทพฯ ไม่ลงมาในพื้นที่แน่นอน
เรื่องที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จะมี
กิจกรรมที่สําคัญ ๆ ของสถาบันหลายกิจกรรม ต้องฝากทุกท่านว่าขอให้ให้ความสนใจและต้องจริงจัง ในขณะเดียวกัน
นอกจากจะแสดงออกในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ก็ฝากให้ดูเรื่องเนื้อหาด้วย เรื่องของเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงออกที่
ไม่เหมาะสม ซึ่งได้นําเรียนทุกท่านว่าภาพต่าง ๆ ถ้อยคําต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องตรวจด้วย
ตนเอง อย่าให้เห็นข้อผิดพลาดเหมือนกับที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเคยมีประสบการณ์ เคยเจอมากับตัวเองแล้วก็
ลําบากในการที่จะแก้ตัว ในการแก้ปัญหา ภาคเอกชนมักจะเชิญไปในงาน สมมติว่าเชิญไปงานใดงานหนึ่งแล้วจู่ ๆ
พอไปถึงงานก็มีพิธีที่เกี่ยวกับสถาบันประกอบด้วย ก็ตกใจมาก เพราะไม่ได้ดูความเรียบร้อยมาก่อน เชิญไปเปิดกิจกรรม
เช่น เปิดกิจกรรมวิ่ง พอไปถึงมีการประกอบ พิ ธี พิ ธี ก็ มี ถู ก บ้ า งไม่ ถู ก บ้ า ง แต่ เ ป็ น หน้ า งานไม่ บ อกเราล่ ว งหน้ า ก่ อ น
หรือบางทีก็บอกกระชั้นชิด ต้องมีการตรวจสอบว่าถ้อยคําเหมาะสมหรือไม่ พิธีการถูกต้องหรือไม่ การติดตั้งถูกต้อง
หรือไม่ เพราะฉะนั้น หากจะกล่าวอิงถึงสถาบันในกิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องเป็นกิจกรรมที่สมพระเกียรติจริง ๆ เป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีเราทราบ แต่เกรงว่าการดําเนินการจะไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง ซึ่งสร้างความกังวลใจ
การประดับธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ต่าง ๆ ต้องตรวจตราดูเสมอ ผ้าขาวดําที่ประดับอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ สีตกแล้ว
อยากให้ เ ปลี่ ย น จั ง หวั ด กํ า ลั ง ให้ ออกแบบเหมื อนที่ ห น่ วยทหารทํ า คื อทํ า เป็ น ภาพริ บบิ้ น เป็ น ภาพโบว์ ริบ บิ้ น ใช้
ฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด ไปติ ด ไว้ แ ทนการประดั บ ผ้ า ฝากทุ ก ท่ า นด้ ว ย เนื้ อ หาของการแสดงออก ที่ เ ป็ น การหมิ่ น ประมาท
การโพสต์ต่าง ๆ ฝากให้ทุกท่านช่วยดูกันด้วย เป็นเรื่องสําคัญมาก ต้องขอย้ําทุกครั้ง
เรื่องที่ ๒ การสร้างความปรองดอง อยากให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่นําไปสู่ความปรองดองในพื้นที่
เรื่องที่ ๓ เรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องภัยต่าง ๆ ภัยที่เกิดขึ้น อุทกภัย ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง สํานักงานเกษตรจังหวัด ต้องไปดูว่าการชดเชย การเยียวยา ดําเนินการสร็จหรือยัง ต้องเร็ว ที่ผ่านมาการ
สํารวจช้าไป ถนนที่จําเป็นต้องซ่อม มีตัวเลขหรือยังว่าถนนกี่สาย สะพานกี่แห่ง เจ้าของพื้นที่ต้องมีข้อมูลและเตรียม
ซ่อม เพราะเมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาในพื้นที่แล้วถามมีการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไร ชาวบ้านได้เงินหรือยัง ชาวบ้าน
เดินทางไปได้หรือไม่ ถนนหนทางซ่อมหรือยัง เราตอบช้า เราก็เสียหาย เพราะฉะนั้นจึงฝากให้ท่านช่วยดูเรื่องอุทกภัย
คาดว่าจะมีอีก งบประมาณหรือเงินบริจาคที่ได้มาจะมีเข้ามาที่สํานักงาน ปภ.จังหวัด จะมีการออกใบเสร็จ และเข้า
บัญชี มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ มีการรายงานส่วนกลางว่าได้รับเงินเท่าไร วันนี้ขอให้ทางหัวหน้า
สํานักงาน ปภ. จังหวัดนครราชสีมา ทําบัญชีการรับบริจาค แจกในที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานด้วยว่าได้รับเงินบริจาค
มาจากหน่วยไหนแค่ไหนอย่างไร ในส่วนที่เป็นสิ่งของ ที่เป็นห่วงคือ ประเภท มาม่า ข้าวสาร ต่าง ๆ อยากให้ทาง
สํานักงาน ปภ. รีบแพ็คแล้วส่งไปที่อําเภอ อําเภอก็ต้องส่งไปยังพื้นที่เกิดเหตุ และต้องถ่ายภาพ แล้วรายงานกลับมาว่า
สิ่งของเราแจกจ่ายไปที่ไหน อย่างไร ให้คนที่บริจาคมาเขาได้เห็นว่ารับบริจาคมาแล้วไปถึงพี่น้องชาวบ้านจริง ๆ บางที
ไปถึงจริงแต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้เขาก็ไม่เห็น ก็จะมีภัยหนาวเข้ามาอีก ต้องระมัดระวัง แต่ภัยหนาวบ้านเราหนักไม่เท่าไร
แต่เรื่องอุทกภัยจําเป็นต้องช่วยกันดูแลทุกภาคส่วน
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เรื่องที่ ๔ ศูนย์ดํารงธรรม เรื่องการร้องเรียนของพี่น้องประชาชน มีร้องเรียนเข้มาจํานวนมาก
หลายเรื่อง การร้องเรียนมีที่มาต่าง ๆ กัน เรื่องการไม่เข้าใจกัน เรื่องของผลประโยชน์ เรื่องความขัดแย้งกัน แต่เราต้อง
มีการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ที่สําคัญคือ บางเรื่องส่งไปแล้วส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ได้ตามเรื่องให้ ต้องฝากหัวหน้า
ส่วนราชการช่วยตามช่วยดูด้วย อย่าให้ช้า
เรื่องที่ ๕ ยาเสพติด เป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลติดตาม การดําเนินการต้องเข้มแข็ง การจัด
ระเบี ย บสั ง คม การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ แรงงานต่ า งด้ า ว ยั ง ต้ องดํ า เนิ น การอย่ า งเข้ มแข็ ง ซึ่ ง วั น นี้ จะขอให้
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สรุปเรื่องการลงทะเบียนแรงงานคนต่างด้าวว่าถึงขั้นตอนไหน
เรื่องที่ ๖ การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต ยังมีมูล ยังมีเรื่องของการร้องเรียนอยู่
เป็นประจําฝากหัวหน้าส่วนราชการช่วยดู โดยเฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ วันนี้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระเบียบใหม่
สํานักงานคลังจังหวัดจะอธิบายในระเบียบวาระต่อไป แต่ในช่วงการดําเนินการ อยากให้มีการประกาศ อยากให้มีการ
เปิ ด เผยข้ อมู ลให้ ส่วนราชการ ให้ ประชาชนเข้ า มาวิ พากษ์ วิจารณ์ เขาจะเป็ น กระจกสะท้ อนให้ เ ราว่ า โครงการมี
ข้อบกพร่ องตรงไหน โครงการเป็ นอย่างไร เรานํา มาพิจารณาแล้ วแก้ ตาม จะช่ วยลดปั ญหาเรื่องการทุ จริ ตได้ มาก
ที่ผ่านมาต้องขอบคุณว่าเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างมีมาก เพราะมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้วงเงินที่ค่อนข้างต่ํามาก
มีการแข่งขันกันจริงจัง ต้องขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
เรื่องที่ ๗ การตัดไม้ทําลายป่า มีการตามในเวทีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ตัดไม้ทําลายป่า เป็นกิจกรรม เป็นวาระเฉพาะ ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง
ในส่วนการทํางานของจังหวัด มีเรื่องที่จะฝากคือ
- เนื่องจากงานมีจํานวนมาก ได้มีการจัดประชุมภายใน รองผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ ติดตามเรื่องทุกเช้า
ช่วง ๐๘.๐๐ น. เช้าวันจันทร์เป็นเรื่องร้องเรียนของท้องถิ่นกับศูนย์ดํารงธรรม วันอังคาร วันพุธ ก็มีประชุมติดตามงาน
ทุกวัน เพราะฉะนั้นส่วนราชการต่าง ๆ หากมีเรื่องสําคัญมาเจอกันช่วง ๐๘.๐๐ น. ได้ที่ศาลากลางจังหวัด
- จากนโยบายการพูดคุยของผู้ใหญ่ที่มาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เรื่องการกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยการจัดตลาดนัด ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อยากให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดตลาดนัดในพื้นที่
แต่ต้องมีความปลอดภัย ต้องมีที่จอดรถ ฝากทางพัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขอให้ไปช่วยดูตรงนี้ด้วย
- เรื่องการท่องเที่ยว อยากให้มีการท่องเที่ยวในระดับชุมชน การท่องเที่ยวเป็นครั้งคราวใน
ระดับใหญ่ ๆ อาจทําให้เงินไม่กระจายถึงชุมชน จึงอยากให้มีการท่องเที่ยวในระดับชุมชน จัดกิจกรรมท่องเที่ยว ขอให้
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สํานักงาน ททท. และพื้นที่อําเภอ ได้ช่วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมที่มีอยู่แล้ว
เช่น อําเภอพิมาย จะจัดเที่ยวพิมายช่วงระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต้องประชาสัมพันธ์ให้มาก ที่ผ่านมา
คนยังไปเที่ยวน้อย ฝาก ผอ.รุ่งทิพย์ฯ ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. กิจกรรมอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มีการจัดงานแต่
ประชาสัมพันธ์น้อย คนไปเที่ยวน้อย ยกระดับการท่องเที่ยว ขอให้มีการยกระดับการท่องเที่ยวจากชุมชนเป็นอําเภอ
จากอําเภอเป็นจังหวัดให้มากขึ้น
- เรื่องข่าวที่ออกเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา เรื่องคลิป เรือนจํากลางนครราชสีมา มีผู้ต้องขังที่
เป็นวัณโรคจํานวนมาก วันนี้ทางเรือนจํากลางจะชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับฟัง เรื่องของอําเภอปักธงชัยก็คงเข้าใจกัน
เรียบร้อยแล้ว เรื่องการทํางาน นายอําเภอฝากมาว่า ส่วนราชการที่มีกิจกรรมในพืน้ ที่อําเภอ ฝากหัวหน้าส่วนราชการ
ช่วยประสานทางอําเภอได้รับทราบด้วย
- เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันหลายกิจกรรม ตัวหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย หัวหน้าส่วนราชการที่จะขอลาในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขออนุญาตว่า ไม่กล้า
อนุญ าตให้ไปไหน ท่ านที่ จะขออนุญาตไปต่างประเทศ ช่ วงวั นที่ ๒๕ – ๒๙ ต้ องอยู่ในพื้น ที่ แล้ว ร่วมกิจกรรม
มีหลายส่วนราชการไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเลย โดยเฉพาะส่วนราชการที่เป็นส่วนกลาง เช่น ภาค เขต วันก่อนผู้ใหญ่
ในคณะรั ฐ มนตรี บอกว่ า จะรี บกลั บไปสวดมนต์ ที่กรุ ง เทพฯ ท่ า นหั น มาถามผู้ ใหญ่ ใ นจั ง หวั ด เราว่ า สวดมนต์ ที่ไหน

๒๘
เราตอบไม่ได้ เพราะฉะนั้นฝากไปถึงท่านที่อยู่ในราชการส่วนกลาง ภาค เขต หลายท่านไม่ค่อยเห็นในการมาร่วม
กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมสถาบัน ต้องมาร่วมพิธี การหยุดราชการ คือหยุดให้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม :

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ และไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จเป็นองค์ประธาน
ทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ําพระธาตุ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา :
ด้ วยพระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ชรกิ ติ ย าภา จะเสด็ จ เป็ น องค์ ประธานทอดผ้ า
พระกฐิน ณ วัดถ้ําพระธาตุ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมเตรียมการรับเสด็จที่วัด
ถ้ําพระธาตุ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง โดย พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานการประชุม โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น และแจ้ง
หน่วยงานในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการจัดพื้นที่ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยประธาน ได้แจ้งให้
จังหวัด อําเภอ ตํา บล เชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ห้างร้าน เอกสาร สามารถร่วมเป็น เจ้าภาพกฐินหรือตั้ ง
องค์กฐินร่วมทอดถวายด้วยตามปกติ ในลักษณะกฐินสามัคคี
๒. แจ้งหมายกําหนดการที่จะเสด็จทอดผ้าพระกฐิน ที่วัดถ้ําพระธาตุ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๖๐ ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยจะเสด็จทางเฮลิคอปเตอร์
๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทําการตกแต่ง ปรับปรุงถนน ทางเข้าวัด ความสะอาด
อาคารศาลาการเปรียญ ห้องสมุด ระบบไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ
ประธาน

: จะไปประชุมอีกครั้งเพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ และ
ฝากเชิญชวนทุกท่านร่วมทําบุญกฐินสามัคคี
: ฝากนายอําเภอปากช่อง เรื่องวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ให้ทางองค์การบริหารส่วน ตําบล
หนองน้ําแดง จัดระเบียบบริเวณหน้าวัด ให้มีการประชุมและมีการมอบหมายงาน มอบอะไรให้ใครทํา
หากมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหา หรือเรื่องอะไรที่เกินขีดความสามารถ เช่น ถนนไม่เรียบร้อย ขอให้แจ้ง
เข้ามา และส่งการมอบหมายงานภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

๒๙
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ การเตรียมการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดและอําเภอเชิญคณะกรรมการอํานวยการ
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอําเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของภาคประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ผ่ า นระบบวี ดิ ทั ศ น์ ท างไกลของ
กระทรวงมหาดไทย และระบบ DOPA Chanel ของกรมการปกครอง สรุปผลการประชุมดังนี้
๑. หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
- เวลา 17.30 น. พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
- เวลา 07.00 น. เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
การแต่งกาย เต็มยศ ไว้ทุกข์ จักรีหรือช้างเผือก
- เวลา 17.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ
การแต่งกาย เต็มยศ ไว้ทุกข์ จักรีหรือช้างเผือก
- เวลา 22.00 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง ณ พระเมรุมาศ
การแต่งกาย ปกติขาว ไว้ทุกข์
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
- เวลา 08.00 น. เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2560
- เวลา 17.30 น. งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
- เวลา 10.30 น. เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้น
ประดิษฐานพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
- เวลา 17.30 น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒. ซุ้มดอกไม้จันทน์
ใช้แบบซุ้มตามที่กรมศิลปากรกําหนด ตามความเหมาะสมของพื้นที่ภายใต้ หลักความ
พอเพี ยง แบบซุ้มมี 3 แบบ (1) ซุ้ มถวายดอกไม้ จัน ทน์ แบบขนาดใหญ่ (2) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แ บบ
ขนาดกลาง (3) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดเล็ก ทั้งนี้กรมศิลปากรได้เปลี่ยนชื่อเรียก ดังนี้
- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก เป็น แบบขนาดกลาง
- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบตั้งโต๊ะหมู่) เป็น แบบขนาดเล็ก
สําหรับรูปแบบและขนาดของซุ้มยังคงเดิม (ขนาดใหญ่ กว้าง 8 x สูง 9.5 เมตร
ขนาดกลาง กว้าง 4.50 x สูง 7.75 เมตร และแบบขนาดเล็ก กว้าง 3.30 x สูง 4.50 เมตร)
- ให้นําดอกไม้จันทน์ไปเผาที่วัดที่มีเมรุ หรือฌาปนสถานในพื้นที่ และห้ามมิให้ก่อสร้าง
เมรุลอย หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อใช้สําหรับเผาดอกไม้จันทน์

๓๐
- สําหรับจังหวัดและอําเภอเมือง ให้สร้างพระเมรุมาศจําลอง จํานวน 1 แห่ง เท่านั้น เพื่อ
เป็ น สถานที่ ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ ข องประชาชน (กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
รับผิดชอบ) สําหรับจังหวัดนครราชสีมา จะจัดสร้างพระเมรุมาศจําลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา และเผาดอกไม้จันทน์ ณ ฌาปนสถานวัดสุทธจินดาวรวิหาร โดยจังหวัดและอําเภอต้อง
สร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2560
๓. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช –
บรมนาถบพิตร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้จังหวัดและอําเภอแล้ว
แห่งละ 1 องค์ เพื่อนําไปประดับที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้า
มารับภาพพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว
๔. พิธีถวายดอกไม้จันทน์
ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (26 ตุลาคม 2560 )ให้จังหวัดจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จัน ทน์ ครั้ง ที่ 1 ในวั น เวลาที่เ หมาะสม โดยมีผู้ว่า ราชการจั ง หวั ดเป็น ประธานในพิธี เพื่อนํ า
ดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด ๆ ละ 1 ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมมอบให้หอเปลื้อง
พระเมรุมาศในวันพระราชพิธี (สําหรับดอกไม้จันทน์ของอําเภอเมื่อนํามาร่วมพิธีแล้วให้นําไปเก็บไว้ที่อําเภอ
เพื่อเป็นดอกไม้จันทน์สําหรับประธานในวันที่ 26 ตุลาคม 2560)
๕. วันถวายดอกไม้จันทน์ (26 ตุลาคม 2560) ให้จังหวัดและอําเภอจัดพิธีพร้อมกับ
ส่วนกลาง และจัดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยในห้วงเวลาพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ ได้แก่ โขน
ศิลปวัฒนธรรมไทยประจําท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้น ทั้งนี้
ประเภทของมหรสพวัฒนธรรมไทยที่จะแสดงให้รายงาน มท. ทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
สําหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
๖. จิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจได้ที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอ
ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประธาน : พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
- วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งทุกจังหวัดทุกอําเภอ จะมีพระเมรุมาศ
ถวายดอกไม้จันทน์ สําหรับจังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างพระเมรุมาศที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา จะมีการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่ภาคเช้า ๐๙.๐๐ น. มีการจัดระเบียบ จะมีการ
จัดมวลชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นระยะ เพื่อไม่ให้มีการแออัด ในส่วนของทุกอําเภอก็จะมีการ
จัดพระราชพิธี
: การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
จิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทุกวันนี้จะมีอยู่ที่กรุงเทพฯ เรียกว่าจิตอาสาทั่วไป แต่
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมีจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ โดยจะมีการทําหน้าที่ของจิตอาสาอยู่ ๘ ด้าน คือ
๑. งานดอกไม้จันทน์
๒. งานประชาสัมพันธ์
๓. งานโยธา
๔. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
๕. งานบริการประชาชน

๓๑
๖. งานแพทย์
๗. งานรักษาความปลอดภัย
๘. และงานจราจร
โดยจิตอาสาจะลงทะเบียน เป็น ๑ ใน ๘ ด้าน ผู้ที่ลงทะเบียน ไม่จํากัดอายุ สมัครได้ที่ที่ว่าการ
อําเภอและจังหวัดเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สมัครที่ไหน ทํากิจกรรมที่นั่น การดําเนินกิจกรรมจะ
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ที่สมัคร ในเบื้องต้นจะได้รับพระราชทานเสื้อ ปลอกแขน ผ้าพันคอ
และหมวก เพื่อดําเนินกิจกรรม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์ทั้งเขต
พื้นที่การศึกษา เขตมัธยมศึกษา เชิญชวนนักเรียนมาสมัคร พี่น้องสหกรณ์ อสม. กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ให้มาสมัคร กันให้
มากที่สุดและให้เป็นไปโดยสมัครใจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วม จึงอยากให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาสมัครกันให้มาก ๆ ในวันแรก
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดจะจัดทําซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่
ส่วนอํ าเภอจะจั ด ทํา ขนาดกลาง และจะต้ องดํ า เนิน การให้ แ ล้วเสร็ จก่ อนวัน ที่ ๒๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ ภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องนําไปประดับที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สํานักงาน
จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้อําเภอมารับ โดยมีอําเภอที่ยังไม่มารับพระบรมฉายาลักษณ์ อยู่ ๗ อําเภอ คือ อําเภอ
บ้านเหลื่อม เสิงสาง โนนแดง ลําทะเมนชัย เทพารักษ์ บัวลาย และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๔.๑.๓ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประธาน :
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลจะแบ่งการพัฒนาเป็นภาค แบ่งแผนออกเป็น ๖ ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด เราก็ต้องเกาะเกี่ยวตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคมาใช้ในจังหวัด
ของเรา เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ที่ เ ราทํ า ต้ องตอบสนองแผนการพั ฒ นาภาคด้ วย จั ง หวั ด เองพยายามย่ อยออก ไปให้ ทาง
นายอําเภอไว้แล้วว่ามีเป้าหมายในการทํางานของปี ๒๕๖๑ ในเรื่องอะไรบ้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมี เช่น
พาณิชย์จะต้องมีเรื่องการให้โจทย์การจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่าง จั ง หวั ด กั บ ต่ า งประเทศ ต้ อ งให้ เ กิ ด ขึ้ น เรื่ อ งการ
จดทะเบียนสินค้า GI ต้องให้เกิดขึ้นจํานวนกี่ตัว ทางเกษตรต้องมีเรื่องของแปลงเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นกี่แห่งนอกจาก
ปัจจุ บัน นี้ ที่วัด ที่เ กษตรแปลงใหญ่แ ล้ ว ต้ องมี เกษตรอิ นทรี ย์ กี่แ ห่ ง ทางปศุสัต ว์ เรื่องของการยกระดั บจากวัวพั น ธุ์
พื้นเมืองสู่วัวลู กผสม จากวัวลูกผสมเป็นวัวเฉพาะด้าน จะต้องเกิดกี่แห่ ง จะต้องเป็น เป้าหมายในการทํางานของปี
๒๕๖๑ ตอนนี้แ จกเป้า หมายให้ทางอํา เภอแล้ ว เหลือของส่วนราชการก็จะประสานกั บท่า น เช่ น แหล่ งท่ องเที่ ย ว
ต่าง ๆ ทาง ททท. จะต้องจัดกิจกรรมกี่แห่ง เพราะทุกวันนี้จัดกิจกรรมที่มีอยู่เดิม แล้วกิจกรรมใหม่เกือบจะไม่ได้จัด
ขึ้นมาเราจัดกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเอง โอกาสที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ก็น้อย จึงต้องช่วยกันตรงนี้ จะมี
เป้าหมายไปแต่ละส่วนราชการ
ที่ประชุม : รับทราบ
สรุปผลการตรวจพื้นที่และการเยี่ยมเยียนประชาชนของนายกรัฐมนตรี
และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
จังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการ มีหลายจุดที่ท่านอนุมัติด้วยวาจา และเมื่อเข้าที่ ประชุม
คณะรัฐมนตรี เราไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่แน่ใจว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่ จึงขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยติดต่อกับทาง
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าอย่าเพิ่งเขียนมติคณะรัฐมนตรีออกมา มีหลายจุด เช่น ท่านไปที่เทศบาลตําบล
หัวทะเล และมาที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ท่านก็อนุมัติโครงการหลายจุดแต่ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับคณะ
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตรงนั้นด้วย จึงเกรงว่าจะเขียนมติตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ มทส. แห่งเดียว ก็เลยขอเบรกไว้ยัง
ไม่ให้เขียนมติคณะรัฐมนตรี เรากําลังรวบรวมว่าที่ ท่านนายกรัฐมนตรีรับปากจะมีการอนุมัติ แล้วเราจะส่งข้อมูลนี้ให้

-

๓๒
ทางกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยไปคุยกับสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องน้ํา เรื่องถนน รวมทั้งเรื่องการยกระดับรถไฟรางคู่ ซึ่งจะได้ประมาณ ๕ กิโลเมตร จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดได้มีหนังสือ ที่ นม ๐๐๑๗.๓/๖๑๔๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ไปยังส่วนราชการทุกแห่ง และอําเภอทุกอําเภอ โดยมีการซักซ้อมแนวปฏิบัติ ขอให้เร่งรัดดําเนินการก่อหนี้ ผู ก พั น และ
จัดส่งเอกสารให้จังหวัด จัดทํา PO กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันวันที่ ๓๐ กันยายน ๒ ๕ ๖ ๐ ข อ ใ ห้ ส่ ง
เอกสารขอกันเงินเหลื่อมปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ซึ่งแบบฟอร์มได้แนบไปพร้อมกับหนังสือด้วยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ

-

๔.๑.๔

- สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึงปัจจุบัน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
- จังหวัดนครราชสีมาได้รับเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๒๕๕.๗๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว ๒๑,๕๕๗.๙๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๔ (เป้าหมายสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๘)
รายจ่ายลงทุน ๙,๒๒๗.๔๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๒๘๔.๕๙๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๙๔ (เป้าหมายสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๗๙)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
งบประมาณจังหวัด ๔๑๘.๘๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๕๖.๘๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๖๑.๓๔ (เป้าหมายสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๘)
รายจ่ายลงทุน ๓๔๙.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒๑.๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖๓.๓๐ (เป้าหมายสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๗๙)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
งบประมาณ ๓๔๘.๙๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๔๕.๖๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๓๘ (เป้าหมายสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๘) รายจ่ายลงทุน ๒๕๘.๕๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙๗.๕๔๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๐ (เป้าหมายสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๗๙)
- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖,๖๒๕.๙๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๔๕๕.๑๙๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๓
- ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกได้เร่งการ
เบิกจ่าย ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณมีงบประมาณลงมาเป็นพันล้าน จึงดึงยอดการเบิกจ่ายให้ต่ําลง จึงขอความร่วมมือให้
เร่งรัดการเบิกจ่าย
ประธาน : ได้เข้าประชุมด้วยตนเองหลายครั้ง ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เชื่อว่าหัวหน้าส่วนราชการ

๓๓
ไม่ค่อยทราบเรื่อง ปีงบประมาณใหม่จะเร่งตั้งแต่ต้นปี ตอนนี้งบประมาณยังไม่ผ่านสภา แต่ถือว่าผ่านกรรมาธิการแล้ว
ถือว่ามีการอนุมัติแล้ว ต้องเร่งทําการจัดซื้อจัดจ้าง หลายหน่วยงานทําการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อถึงเดือนตุลาคม จะขอ
รวบรวมว่าโครงการที่หน่วยงานท่านได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๑ มีอะไรบ้าง พอถึงเดือนพฤศจิกายน เราจะตรวจสอบว่ามี
โครงการไหนที่ยังไม่ได้ลงมือจัดซื้อจัดจ้าง หากจัดซื้อจัดจ้างแล้วการเบิกจ่ายก็ตามมา ปัญหาที่ผ่านมาคือพอเราไป
เร่งรัดการเบิกจ่าย ปรากฏว่ายังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ลงนาม ยังไม่ประกาศ บางหน่วยก็ดึงไว้ไม่ทราบว่าด้วย
เหตุผลอะไร เพราะฉะนั้น เดือนตุลาคม ท่านต้องตรวจเช็คมา ภายในเดือนพฤศจิกายน จะเร่งจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
บางงบประมาณเงินมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ กว่าจะจัดซื้อจัดจ้างก็เดือนพฤษภาคม นี่คือปัญหาการเบิกจ่ายที่ล่าช้า
หากเงินเข้ามาใหม่ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ ดําเนินการไม่ทันอันนี้ก็ยังไม่เป็นไร แต่งบประมาณที่มา
ตั้งแต่ต้นปี
แล้วยังไม่จัดซื้อจัดจ้างมีจํานวนมาก เพราะฉะนั้นจะเริ่มเร่งรัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ การประชุมเร่งรัด
ติดตามครั้งต่อไปก็ต้องเรียนเชิญให้หัวหน้าส่วนราชการมาชี้แจงการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้วย
- การปฏิบัติงาน GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา: การขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ แตกต่างไปจากที่
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ดําเนินการ
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังอีกครั้ง โดยต้องส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง
ภายในไม่เกินวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
- กรณีกรมบัญชีกลางไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงรายการได้ทันภายในวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๖๐ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ในรายการเดิม
ภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในระบบ GFMIS
กรณีมีหนี้ผูกพันให้จัดทําใบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ของปี ๒๕๖๐ จํานวนเงินตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ๑ สัญญาต่อ ๑ PO มีหลายงวดก็ต้องอยู่ในใบเดียวกัน ระบบจะกันเงินโดยอัตโนมัติ แต่หากไม่
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน เท่านั้น จะไม่มีการกันเงินอีก
- การขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีใบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ จะต้อง List และ Confirm ในระบบด้วย จากที่กันเงินไว้แล้วและยังเบิกจ่ายไม่หมด มีการขยายเวลาถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะต้อง List และ Confirm ให้เรียบร้อย ไม่เช่นนั้นเงินจะตกไป เหมือนที่ บางหน่วยงาน
ประสบปัญหามาแล้ว
- กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้จัดทําเอกสารสํารองแต่ละประเภท สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐
และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ก็ต้อง List และ Confirm ซึ่งจะต้องแล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ประธาน : ขอให้แจ้งย้ําเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน กระบวนการต้อง List และ Confirm ปีที่แล้วงบประมาณตกเพราะ
ไม่ได้ Confirm ก็ต้องไปแก้ไขกัน ถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายผู้รับจ้างเพราะระบบ PO ไม่ขึ้น โดยเฉพาะเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี ดูตามกระบวนการให้เสร็จ
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สมมติท่านไม่ได้ขยายหรือ Confirm ไว้ ระบบปิดไปแล้ว การที่ไปขอแก้ไขไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะเท่ากับว่ากรมบัญชีกลางจะต้องย้อนระบบถอยหลัง แล้วมาดําเนินการให้ท่าน และการไปขอให้แก้ไขก็ใช้เวลา
ฝากให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วย ที่ผ่านมาคือบางครั้ง List แต่เพียงรายการออกมา แต่ไม่กด
Confirm เพราะฉะนั้นในระบบ GFMIS จะไม่กันเงินไว้ให้โดยอัตโนมัติ

๓๔
จะมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
และ ณ ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับบัตรผู้มีรายได้น้อยจํานวน ๖ แสนเศษ รวมคู่มือด้วย
และรอผลจากมติคณะรัฐมนตรี ก็จะทราบแล้วว่าสวัสดิการที่จะให้ในวันที่ ๑ ตุลาคม นี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น
การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นของผู้มีรายได้น้อย ที่จะซื้อกับธงฟ้าโดยใช้บัตรนี้ ถ้ามีเงินรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี จะได้รับวงเงินผ่านบัตร ๒๐๐ บาท ต่อคน/เดือน ถ้ามีเงินราได้ต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี จะได้รับ
วงเงินผ่านบัตร ๓๐๐ บาท /คน/เดือน โดยผู้คนเหล่านี้จะนําบัตรไปซื้อที่ร้านธงฟ้า ซึ่งร้านธงฟ้าที่อยู่ในแต่ละจังหวัด
ทางคลังจังหวัดได้ประสานแล้วว่าจะนําเครื่อง EDC ไปวาง ซึ่งบางร้านก็ไม่วาง แต่ส่วนใหญ่จะวาง เพื่อใช้กับบัตรนี้ ถ้า
ไม่มีก็จะใช้ไม่ได้ จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของข้าว แก๊สหุงต้ม ให้ ๔๕ บาท/คน/๓ เดือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าโดยสาร ๕๐๐ บาท ในแต่ละประเภท/คน/เดือน สําหรับเงินที่ให้จะสะสมไม่ได้ เช่น เดือนที่ ๑ ให้ไปแล้วรวมทั้งสิ้น
๑,๐๐๐ บาท ยังไม่ใช้จะเก็บไว้ใช้เดือนหน้า อย่างนี้ไม่ได้ เพราะสิ้นเดือนก็จะตัดโดยไม่มีการสะสม ซึ่งคาดว่าประมาณ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จะมีหนังสือสั่งการให้จ่ายบัตร ซึ่งจะจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย ธกส. ออมสิน และสํานักงาน
คลังจังหวัด
ประธาน : เรามีคนขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ๖,๐๐๗,๐๐๐ คนเศษ แล้วทางสํานักงานสถิติจังหวัดเป็นหน่วยไป
ตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการตัดออกหรือไม่จากยอดนี้ และบัตรมีอายุกี่ปี
คลังจังหวัดนครราชสีมา : เราไม่ทราบว่ามีการตัดหรือไม่ หากมีการสั่งการจะมีรายละเอียด สมมติว่าคนไหนโดนตัด
ตัดเพราะเหตุผลอะไร ก็จะมีรายละเอียดบอก บัตรไม่มีบอกว่าหมดอายุกี่ปี แต่ถ้าหายก็จะ
มีวิธีการทําบัตรใหม่ ในบัตรจะมีรายละเอียดการใช้ อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
สถิติจังหวัดนครราชสีมา : ตรงส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับสํานักงานสถิติจังหวัด สํานักงานสถิติจังหวัดไปตรวจสอบข้อมูล
ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังให้ดําเนินการตรวจสอบ และดําเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
คลังจังหวัดนครราชสีมา : การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และเป็น
วาระของจังหวัดด้วย ข้อมูลของหนี้นอกระบบ นํามาจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งตอนลงทะเบียนจะ
ได้รับข้อมูลว่าแต่ละคนมีหนี้นอกระบบอะไรบ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะนํามาแก้ไขในเรื่องของหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน
โดยจะมีการแก้ไขใน ๕ มิติ
มิติที่ ๑ การจัดการกับเจ้าหน้าที่นอกระบบ คือ ให้มีการเรียกดอกเบี้ยที่เป็นไปตาม
กฎหมาย และเจ้าหนี้นอกระบบก็สามารถที่จะมาจดทะเบียนในระบบได้ โดยจะมีการให้กู้เงินอย่างถูกกฎหมาย
มิติที่ ๒ การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถร้องทุกข์และขอ
คําปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่จุดให้คําปรึกษาที่ ธนาคารออมสิน ธกส. ซึ่งจะประสานกับคณะอนุกรรมการไกล่
เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด ประกอบด้วย อัยการ ธกส. ธนาคารออมสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มิติที่ ๓ เมื่อไกล่เกลี่ยได้แล้ว แหล่งเงินทุนในระบบทั้งธนาคาร หรือ พิโกไฟแนนซ์
โดยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ไม่เกิน ๓๖% /ปี หรือเดือนละ ๓% ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ํา ส่วนของธนาคารไม่เกิน๘๕% /
เดือน ซึ่งเราไม่ทราบว่าลูกหนี้ที่อยู่ในระบบสามารถชํา ระหนี้ได้ขนาดไหน ก็จะมีการฟื้นฟูศักยภาพของลูกหนี้โดย
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ในทุกจังหวัดที่จะช่วยกันฟื้นฟูให้รู้วิธี รู้
วินัยทางการเงิน หรืออาชีพ
มิติที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ลูกหนี้มีรายได้ที่เพียงพอ
และไม่เป็นหนี้ซ้ําอีก

๓๕
มิติที่ ๕ สร้างภูมิคุ้มกัน ภาครัฐจะพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้ทําหน้าที่
ทดแทนเจ้าหนี้นอกระบบหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ประชาชน จัดทําฐานข้อมูลหนี้นอก
ระบบ เพื่อจะได้บริหารจัดการในอนาคตต่อไป
ประธาน : จังหวัดนครราชสีมามีจํานวนเท่าไร
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ ๕๖,๐๐๐ คน
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา : ในส่วนของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ
มี ส มาชิ ก ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นหนี้ ไ ว้ กั บ กองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ ซึ่ ง เป็ น หนี้ ใ นระบบเท่ า นั้ น โดยจั ง หวั ด นครราชสี ม ามี จํ า นวน
๑๙,๐๐๖ ราย จากที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหนี้สินระดับจังหวัดและอําเภอ ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนได้
มายืนยันตัวตนจํานวน ๑๐,๙๓๘ ราย หลังจากนั้นก็มีการตรวจเอกสารครบถ้วน และส่งให้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เป็นจํานวน ๙,๓๖๒ ราย เป็นบัญชีสัญญา ๑๘,๔๗๘ บัญชี เมื่อวานได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหนี้สินระดับอําเภอ และจังหวัดได้มีการผ่านการรับรองไปทั้งหมด ๗,๑๓๕ ราย เป็นจํานวน
บัญชี ๑๔,๕๐๓ ราย
ประธาน : แนวทางต่อไปจะมีการดําเนินการอย่างไร
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขานครราชสีมา : หลังจากนี้เมื่อนายอําเภอลงนามในส่วน
ของประธานอนุกรรมการอําเภอฯ ซึ่งตอนนี้ครบทุกอําเภอแล้วก็จะนําเรียนข้อมูลนี้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาลงนาม และส่งไปที่ศูนย์อํานวยการตรวจสอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจะนําเข้าคณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูเฉพาะกิจ และแบ่งกลุ่มความเร่งด่วนตามรายสถาบันเจ้าหนี้ และส่งให้รัฐบาลได้พิจารณาหาทางแก้ไขโดย
เร่งด่วนต่อไป
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ : สืบเนื่องจากได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
กําหนดให้มีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกํ าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แสดงว่า จากนี้ไปจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ เดิมเวลาที่จะถือ
ปฏิบัติทางด้านระเบียบพัสดุ จะมีระเบียบของแต่ละหน่วยงานอยู่เพียงฉบับเดียว เช่น ถ้าเป็นราชการส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ก็จะถือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี แต่ ถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น แต่จากนี้ นอกเหนือจากตัวระเบียบแล้ว จะต้องมี ๑) กฎหมายเป็นหลักในเบื้องต้น คือ
พระราชบัญญัติ ซึ่งจะต้อง ศึกษาเรี ย นรู้แ ละถื อปฏิ บัติ ๒) ตัวระเบี ย บ ที่จะเป็น สาระสํ า คั ญ ๓) กฎกระทรวง ๔) มี
ประกาศ ต่างๆ ที่ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติได้มีการแต่งตั้งขึ้น
โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประเด็นสําคัญที่ส่วนราชการ
ควรทราบในเบื้องต้น มีทั้งหมด ๗ ประเด็น
ประเด็นที่ ๑ นิยาม “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”
ประเด็นที่ ๒ การมอบอํานาจ
ประเด็นที่ ๓ การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่ ๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเด็นที่ ๕ ลําดับขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นที่ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่
ประเด็นที่ ๗ อํานาจในการอนุมัติ

๓๖
ประเด็นที่ ๑ นิยาม “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์กรมหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานอิสระต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกันหมด เพราะฉะนั้นจึงมีคํา
นิยามซึ่ งต้ องใช้ ให้ ตรงกั น คือคํา ว่า “หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ ” เป็ นผู้ มีอํานาจในการสั่ งดํ าเนิน การต่ าง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ แต่หากลงไปในรายละเอียดพบว่าบุคคลผู้มีอํานาจหรือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น กรณีส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นเดิม
ประเด็นที่ ๒ การมอบอํานาจ ได้กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างจะ
มอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับอํานาจเป็นสําคัญ (ผู้รับมอบอํานาจจะมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไป
ไม่ได้)
กรณีหัวหน้าส่วนราชการที่มีการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้รับการยกเว้น คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอํานาจต่อไปได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด ปลั ด จั ง หวั ด และหั วหน้ า ส่ วนราชการประจํ า จั ง หวั ด เนื่ องจากฐานในการมอบอํ า นาจเปลี่ ย นไป
เดิม ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เรื่องการมอบอํานาจจะใช้ฐานตามระเบียบ สํ า นั ก นา ยก รั ฐม นต รี แ ต่
เนื่องจากระเบียบเปลี่ยนเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ จึง
จําเป็นต้องมีคําสั่ง ประกาศ การมอบอํานาจขึ้นใหม่ สืบเนื่องจากระเบียบเดิมในบทเฉพาะกาลของ
กฎหมายยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องยกเลิกคําสั่งเดิม เพียงต้องจัดทําคําสั่งเพิ่มขึ้นใหม่ตามฐาน
อํานาจตามระเบียบใหม่ ที่ดําเนินการด้านการพัสดุตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
ส่วนกรณีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ดําเนินการมาก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ถืออํานาจตามฐานเดิม
ประเด็นที่ ๓ การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เดิมไม่ได้มีการบังคับไว้ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีแต่จะเป็นมติคณะรัฐมนตรี กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการจัดทําบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP แต่พอมีการยกร่างระเบียบขึ้นใหม่จึงนําเอามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมากําหนดไว้ในระเบียบด้วย โดย
กําหนดไว้ว่า การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงาน
ของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-GP ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ปัจจุบันทางกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๐ โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
เรื่องที่ ๑ กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานระบบ e-GP ในแต่ละวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “คู่มือผู้ใช้งานในระบบ e-GP”
เรื่องที่ ๒ กรณีการยกเว้นที่จะไม่ต้องดําเนินการในระบบ e-GP เช่น กรณีของการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาท ได้รับข้อยกเว้น
ไม่ต้องดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสําหรับกรณีของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ วงเงินที่ได้รับข้อยกเว้น
ไม่ต้องดําเนินการในระบบ e-GP กําหนดไว้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องที่ ๓ การจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะให้ดําเนินการในระบบ e-GP ถ้าเป็นส่วนราชการเดิมที่เข้าในระบบ e-GP คงไม่มีปัญหา เน้นย้ํา
ว่า การกําหนดขนาดหรือสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ดําเนินการระบบ e-GP กําหนดไว้ว่าต้องมีคุณลักษณะ

๓๗
ขั้นต่ําเป็นระบบปฏิบัติการตั้งแต่ windows ๗ ขึ้นไป กรณีที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตก็ให้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีขนาด
Explorer เวอร์ชั่น ๑๑ ขึ้นไป
ประเด็นที่ ๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีเป็นคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการพิจารณาผล
จะใช้สรุปรวมเป็นคําเดียวกัน ชื่อเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาผล... แล้วแต่ว่าเป็นการพิจารณาผลในกรณีการ
จั ด ซื้ อจั ด จ้ า งวิ ธีใด เช่ น วิ ธี e-bidding เป็ น คณะกรรมการพิ จารณาผลการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่วนคณะกรรมการที่ ๒ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประเด็นที่เปลี่ยนคือ ในเรื่องของข้อ
กําหนดการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการดังกล่าวเพิ่มเติมขึ้นมาจากระเบียบเดิม โดยระบุไว้ว่า ประธานกรรมการ และกรรมการ จะต้องไม่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องซึ่งที่
ประชุมพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติมาตรการทางปกครอง เราจึงต้องศึกษาว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ
ราชการทางการปกครองมาใช้ควบคู่กับกรณีของการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องการมีส่วนได้
ส่วนเสียเพิ่มขึ้นด้วย
ประเด็นที่ ๕ ลําดับขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดิมเริ่มจากรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่ตามระเบียบ
ใหม่กําหนดขั้นตอนขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีก ๑ ขั้นตอน เรียกว่า ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขั้นตอนการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างมีความจําเป็นอย่างไร ในระบบจะล็อคไว้ ถ้าส่วนราชการไม่ได้ดําเนินการในขั้นตอนนี้ก่อน จะไม่
สามารถไปดําเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้ เพียงแต่สาระสําคัญในระยะแรกที่จะต้องระบุไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างอาจมี
ไม่ ม ากนั ก ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะต้ องระบุ มี ๓ ส่ ว น คื อ ๑) ชื่ อโครงการที่ จะดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ๒) ตั ว วงเงิ น
งบประมาณที่จะใช้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
จนกระทั่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแผนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องจัดทําขึ้นแล้วนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการช่วงท้าย เดิม เมื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับเสร็จ ส่งมอบพัสดุให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ระเบียบใหม่กําหนดกระบวนการขั้นตอนเพิ่มขึ้น หลังจากมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
จะต้องมีการสรุป มีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ ผลการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ จนกระทั่งสิ้นสุดเรื่องการพิจารณาตรวจรับพัสดุ
ระเบียบกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเป็น ๓ วิธีหลัก
วิธีที่ ๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีที่ ๒ วิธีคัดเลือก
วิธีที่ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ยกตัวอย่าง กรณีของการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนราชการจําเป็นต้องมีการ
เปิดแผน มีการประกาศเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการแข่งขันนั่นเอง
วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือกไม่มีการเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ แต่ส่วนราชการจะมีช่องทาง
ในการติดต่อกับผู้ที่จะเข้ามาเสนอราคา โดยการใช้หนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย ซึ่งถ้าดูในรายละเอียดแล้ว ถ้าเทียบกับระเรียบเดิม จะเป็นการดําเนินการวิธีการ
จัด ซื้ อจั ด จ้า งด้ วยวิ ธีพิเ ศษ เดิมบางส่ วนถู กหยิ บยกมา เช่ น กรณีการจัด ซื้ อจ้ า งที่ มีค วามจํา เป็ นเร่ งด่ วน และไม่ ได้
คาดหมายไว้ก่อน ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่ง
วิธีเฉพาะเจาะจง จะต่างจากวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก เป็นการที่ส่วนราชการไป
ดําเนินการติดต่อกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ เพื่อที่จะเชิญเข้ามาต่อรอง
ราคาและบันทึกตกลงที่จะว่าจ้าง
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ตามหลักการ ส่วนราชการต้องพิจารณาเลือกใช้ลําดับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีที่ ๑ วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป หากดําเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล จึงจะเลือกใช้วิธีที่ ๒ คือวิธีคัดเลือก และถ้า
ดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือกแล้วยังไม่ได้ผลอีก จึงสามารถที่จะดําเนินการในวิธีสุดท้ายคือ วิธีเฉพาะเจาะจงได้ นี่คือ
หลักการสําคัญก่อน แต่มีเงื่อนไขบางกรณีที่ส่วนราชการสามารถที่จะดําเนินการทางลัด ไม่ประกาศเชิญชวนทั่วไป
จะใช้วิธีคัดเลือกเลย หรือจะไม่ประกาศเชิญชวนทั่วไปแต่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ก็จะต้องศึกษาเงื่อนไขว่ามีเงื่อนไขอะไร
ที่สามารถทําได้บ้าง เช่น ถ้าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ได้หยิบยกเงื่อนไขวิธีตกลงราคามาเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะเลือกใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงได้ วิธีตกลงราคา เงื่อนไขคือ กรณีของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นี่คือเงื่อนไข
หนึ่ ง ที่ ส ามารถใช้ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจงได้ เ ลยโดยไม่ ต้ อ งผ่ า นหลั ก การวิ ธี ที่ ๑ และ ๒ ก่ อ น แล้ ว ยั ง มี เ งื่ อ นไขอื่ น ๆ
นอกเหนือจากวิธีตกลงราคาเดิม เช่น กรณีของการซื้อเพิ่ม เดิมเป็นเงื่อนไขกรณีวิธีพิเศษ แต่ถูกหยิบยกมาไว้ในวิธี
เฉพาะเจาะจง สํ า หรั บกระบวนการรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ จั ง หวั ด ได้ สนั บสนุ น งบประมาณให้ สํ า นั กงานคลั ง จั ง หวั ด
นครราชสีมาจัดอบรมให้กับเจ้าหน้ าที่ของหน่วยงานและอําเภอ ในวั นที่ ๑ วั นที่ ๔ และวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
จํานวน ๓ รุ่น
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดให้กระทําได้ ๓ วิธี ซึ่งมีเรื่องที่สําคัญ
ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการควรทราบ ใน ๓ วิ ธี ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป จะประกอบด้ ว ย วิ ธี ต ลาด
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-market วิธีที่ ๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding วิธีที่ ๓ วิธีสอบราคา โดยวิธี
สอบราคาจะเปลี่ยนไปจากเดิม เดิมมีการถือปฏิบัติก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
วงเงินตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ใช้วิธีสอบราคา แต่ในกรณีตามระเบียบฉบับใหม่แนวคิด
เปลี่ ยนไป วิ ธีสอบราคา จัดซื้ อจัด จ้างตั้งแต่ ๕ แสนบาท ไม่เกิ น ๕ ล้า นบาท และการที่ ส่วนราชการสามารถที่จะ
เลือกใช้วิธีสอบราคาได้ต่อเมื่อพื้นที่ของหน่วยงานของท่านไม่สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้เท่านั้น เช่น บนดอย บน
เกาะ โดยหลักคือต้องใช้วิธี e-market หรือ e-bidding วิธี e-market ตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป แต่จะใช้เฉพาะกรณี
รายการพัสดุที่คณะกรรมการส่วนกลางกําหนดว่าจะต้องดําเนินการด้วยวิธี e-market ปัจจุบันกําหนดไว้จะมีวัสดุ
สํานักงานประมาณ ๕ รายการ และครุภัณฑ์สํานักงานอีก ๒ รายการ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมาตรฐาน
ทั่วไป สามารถซื้อหาได้ทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไว้ว่าส่วน
ราชการจะต้องดําเนินการด้วยวิธี e-market แล้ว จะต้องดําเนินการด้วยวิธี e-bidding หรือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทุกกรณี ทุกโครงการ สรุปคือ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องดําเนินการในลักษณะของวิธีที่เรียกว่าวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปถ้าเกินกว่า ๕ แสนบาท ก็จะดําเนินการด้วยวิธี e-market หรือ e-bidding ส่วนวิธีสอบราคา
หน่วยงานไม่สามารถนํามาใช้ได้แล้ว
สําหรับรายละเอียดจะมีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในลําดับต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางของจังหวัด
นครราชสีมา แบ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ๕ แห่ง ขนาดกลาง ๒๒ แห่ง ปริมาณน้ํารวมในวันนี้ ๖๗๘ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๕๖% น้ําใช้การได้ ๖๑๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๓% จากความจุเก็บกัก ๑,๒๑๗ ล้าน ลบ.ม.
- สถานะในภาพรวมของอ่างเก็บน้ําในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นสภาวะปกติมี
ทั้งหมด ๑๕ อ่าง เกณฑ์น้ํา น้อยถึงปานกลางมี อ่างลํ าตะคอง และอ่างลําเชียงไกรตอนล่าง ปัจจุบันอ่างลําตะคอง
มีปริมาณน้ํามากกว่า ๓๐% ซึ่งตอนนี้มีอยู่ ๙๘ ล้าน ลบ.ม.

๓๙
- ในส่วนของอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ํา ๘๐ - ๑๐๐% มีทั้งหมด ๖ อ่าง อยู่ในเกณฑ์
น้ํ า มาก อ่ า งเก็ บ น้ํ า ที่ ต้ อ งมี ก ารเฝ้ า ระวั ง มี อ ยู่ ทั้ ง หมด ๔ อ่ า ง คื อ อ่ า งลํ า เชี ย งไกรตอนบน อ่ า งห้ ว ยยางพะไล
อ่างลําฉมวก และอ่างบ้านสันกําแพง ซึ่งในส่วนของชลประทานได้มีแผนในการพร่องน้ําและระบายน้ําอย่างต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน ๘๐% ขึ้นอยู่กับผลกระทบทางด้านท้ายน้ําไม่ให้กระทบด้านท้าย
น้ําเพื่อรองรับปริมาณน้ําฝนในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
ณ วันนี้เมื่อปีที่แล้ว ปริมาณน้ําปีนี้มีปริมาณน้ําสูงกว่าปีที่แล้วถึง ๔๐๖ ล้าน ลบ.ม. ถือว่า
มีน้ําค่อนข้างดี
ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ําลําตะคอง ๓๑% อ่างลําพระเพลิง ๕๙%
อ่างมูลบน ๕๘% อ่างลําแชะ ๕๘% อ่างลําปลายมาศ ๖๖% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีปริมาณมากกว่า
อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง เทียบกับปีที่แล้ว เกณฑ์ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ําเฉลี่ยประมาณ ๘๐%
ในส่วนของอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ํามากกว่า ๘๐% ชลประทานมีแผนในการพร่องหรือระบายน้ําเป็นระยะ
ปริมาณน้ําท่า มีน้ําท่าเข้ามา ๑๙ ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ําท่าที่ไหลลงอ่างมากกว่า ๕%
อยู่ ๕ อ่าง คือ อ่างห้วยตะคร้อ อ่างลําเชียงไกรตอนบน อ่างบ้านสันกําแพง อ่างลําเชียงสา และอ่างห้วยยาง ซึ่งปริมาณ
น้ําท่าสะสมตั้งแต่ต้นปี มี ๖๔๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๑% จากน้ําท่าเฉลี่ย
ปริมาณน้ําฝนเมื่อวาน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย ๑ มิลลิเมตร ตกหนักที่อําเภอปักธงชัย
อ่างเก็บน้ําห้วยยาง ๔๕ มิลลิเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๘๒๘ มิลลิเมตร คิดเป็น ๘๐% จากฝนเฉลี่ย
สถานการณ์น้ําในลําน้ํา โดยภาพรวมจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ลําน้ํามูล ลําตะคอง ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ ๕๐% ที่ต้องเฝ้าระวังคือสถานีวัดน้ํา M๑๘๕ ระดับน้ําอยู่ที่ ๗๐% ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลา
ประธาน : ยังใช้นโยบายเดิม อําเภอขอให้เชิญชวนให้พี่น้ององค์การบริหารส่วนตําบลและหมู่บ้าน สูบน้ําไปเก็บ
ตามแหล่งกักเก็บน้ําไว้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา :
สรุปสภาวะอากาศในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ในช่วงแรกหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศลาว เวียดนามตอนบน และอ่าว
ตังเกี๋ย โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังค่อนข้างแรงและอ่อนกําลังลงเป็นระยะ ๆ จากนั้น
ในช่วงกลางเดือนมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้
พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและพื้นที่ฝนตกเพิ่มมากขึ้น ส่วนในช่วงหลัง
ของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกําลังลงทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
เป็นช่วงปลายฤดูฝน บริเวณจังหวัดนครราชสีมายังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และปริมาณฝน
รวมจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ ๑๕% โดยจะมีฝน ๖๐% – ๘๐% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งใน
บางวัน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะๆ
ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุดพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก

๔๐
การคาดหมาย
ในเดือนกันยายน คาดหมายว่าปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าปกติ ๑๕% (ค่าปกติ ๒๘๘ มิลลิเมตร)
มีฝนฟ้าคะนอง ๖๐ – ๘๐% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนทั้งเดือน ๒๔๐ – ๒๙๐
มิลลิเมตร วันที่มีฝนตก ๑๘ – ๒๑ วัน ความชื้นสัมพัทธ์ ๘๐ – ๘๕% ลมตะวันตก ความเร็ว ๗ – ๑๕ กม./ชม.
ข้อควรระวัง เดือนนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก
เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ แล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกของประเทศไทยได้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่
พายุเคลื่อนตัวผ่านหรือบริเวณใกล้เคียง
ประธาน : ขอให้ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยา ส่งคาดการณ์อากาศในแต่ละวันลงในไลน์หัวหน้าส่วนราชการ
และลงภาพดาวเทียม ประมาณช่วงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- ผลการดําเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ ๒ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครราชสีมา (ระยะที่ ๒)
ผู้แทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครราชสีมา (ระยะที่ ๒) เป็นโครงการ
ในแผนแม่ บทระบบท่ อส่ งก๊ าซของ ปตท. ที่ คณะรั ฐมนตรีได้ มีมติเ ห็น ชอบตามมติค ณะกรรมการนโยบายพลัง งาน
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์หลักคือ
๑) รองรับความต้องการด้านพลังงาน โดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้า
๒) การให้ความสะดวกกับประชาชนในการเข้าถึงการใช้บริการก๊าซ NGV
๓) ภาคอุตสาหกรรม โดยแนวทางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ บริษัท ปตท. มาดําเนินการ เพื่อ
ขยายระบบโครงข่ า วท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ เ ดิ ม ที่ อ ยู่ อํ า เภอแก่ ง คอย จั ง หวั ด สระบุ รี มาในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง
นครราชสีมา
เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่จึงได้แบ่งการทํางานออกเป็น ๒ ระยะ
แนวท่อของโครงการระยะที่ ๑ มีระยะทาง ๑๑๒ กิโลเมตร จะวางขนานถนนมิตรภาพ อยู่ฝั่ง
ขาเข้ากรุงเทพฯ ปัจจุบันดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมีก๊าซอยู่ในระบบท่อเรียบร้อยแล้ว จุดเริ่มต้นบริเวณ กม. ๑๕+
๙๐๐ ตรงข้ามกับโรงปูนแก่งคอย วิ่งตามแนวถนนมาสิ้นสุดเขตพื้นที่สูงเนิน มีสถานีควบคุมก๊าซอยู่
โครงการระยะที่ ๒ ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างและการปรับเปลี่ยนแนวท่อ
ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร ข้อมูลโครงการระยะที่ ๒ จะใช้ท่อส่งก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ นิ้ว ใช้มาตรฐานการ
ออกแบบตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร อยู่ที่บริเวณ กม. ๑๒๗ สิ้นสุดที่บริเวณ
กม. ๑๓+๑๐๐ ของถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ในพื้นที่ของตําบลหนองบัวศาลา งบลงทุนเป็นของบริษัท ปตท.
ทั้งหมด ใช้ส่งก๊าซธรรมชาติในท่อ
โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ปัจจุบันแบ่งการทํางานในช่วงแรกจะเป็นการก่อสร้าง
บริ เวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ และอยู่ ระหว่ างการยื่น รายงานการวิเ คราะห์ ผลกระทบสิ่ง แวดล้อมในการ
ปรับเปลี่ยนแนวท่อ และโครงการคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี ๒๕๖๑
การก่อสร้าง อยู่ในพื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ความก้าวหน้าปัจจุบันอยู่ที่ ๒๒%
ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร แล้วเสร็จ ๔ กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณปลายปี ๒๕๖๐
ผู้รับเหมาโครงการ บริษัท ปตท. ได้จัดจ้างผู้รับเหมาโครงการ คือบริษัท แม็คคอนเนลดูเวลคอนสตรัคชั่นไทย จํากัด เป็นผู้รับเหมาโครงการ

๔๑
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้างถนน
วงแหวนด้านทิศใต้ตอนที่ ๒ ซึ่งบริษัท ปตท. ได้ทําการศึกษาผลกระทบเนื่องจากสภาพบริบทมีการเปลี่ยนแปลงไป
แนวท่อที่ขยายโดยแนวท่อก๊าซเดิมจะใช้ถนน ๒๙๐ วิ่งมาชนกับถนน ๓๐๔ จะเลี้ยวขวา
เข้าบริเวณสวนสัตว์ ใช้ถนน ๒๓๑๐ ไปเชื่อมกับถนน ๒๒๔ สิ้นสุดบริเวณเยื้องเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ตําบลหนองบัวศาลา
จากที่กรมทางหลวงได้ดําเนินการก่อสร้างถนนวงแหวนด้านทิศใต้ตอนที่ ๒ จะตัดถนน ทําให้
ร่นระยะและเลี่ยงผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตําบลไชยมงคล และบริเวณสวนสัตว์
ถ้าพิจารณาแนวท่อทั้ง ๒ แนวถนนที่ตัดใหม่จะไม่ผ่านพื้นที่บริเวณชุมชนขนาดใหญ่
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณไชยมงคลและด่านเกวียน เพราะฉะนั้น ปตท. จึงได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขั้ น ตอนศึ กษาวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมตามข้ อกํ า หนดของรายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ว่ า หากผู้ ข อจะทํ า การปรั บ เปลี่ ย นแนวการวางท่ อ จะต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนําเสนอต่อหน่วยงานพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนการทํางาน ปตท. ได้ทําการศึกษาทัศนคติของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลังจากนั้นก็เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ เพื่อกําหนดขอบเขต
แนวทางเลื อ กและประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ ใ นช่ ว งเดื อ นมี น าคม–เมษายน ๒๕๖๐ หลั ง จากนั้ น เมื่ อ ได้
รายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็นํามากําหนดเป็นมาตรการป้องกัน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ปั จ จุ บั น ก็ จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว เสร็ จ ส่ ง ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ผลสรุปการศึกษาทัศนคติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปเปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นกับประชาชน จํานวน ๓๔ หมู่บ้าน ๒๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑,๐๒๔ คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
๙๙๗ คน โดย ๙๖% เห็นว่า ปตท. ควรจะปรับเปลี่ยนแนวท่อ โดยเหตุผลหลักคือ เป็นการลด ผ ล ก ร ะ ท บ ใ ห้ กั บ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณแนวท่อเดิม
ผลสรุปการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในช่วงที่ ๒ เป็นการศึกษารายละเอียดโครงการและ
กําหนดแนวทางการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสาระสําคัญหลัก ๆ ของการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
เห็น ว่า การปรับเปลี่ย นและดํา เนิ นการโครงการในครั้ง นี้มีผลดีมากกว่ าผลเสีย และยัง มีค วามมั่ นใจในระบบความ
ปลอดภัยของ ปตท. และยังไม่กังวล แต่ในช่วงของการก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่แนวท่อที่จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่
ทางการเกษตร ไม่ใช่พื้นที่ของชุมชนขนาดใหญ่
ผลสรุปการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๓ ช่วงของการกําหนดมาตรการแก้ไขก่อนที่จะ
นําส่งหน่วยงานพิจารณา โดยได้ย้ําในแบบสอบถามเรื่องความมั่นใจในระบบมาตรฐานของ ปตท. ซึ่งประชาชน
ยังคงมั่นใจที่โครงการจะมีผลดีมากกว่าผลเสียในการปรับเปลี่ยนแนวการวางท่อ นอกจากความคิดเห็นของประชาชน
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข โครงการนี้เคยได้รับอนุมัติ EIA มา ๑ ครั้งแล้ว เพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ยัง ใช้ มาตรการเดิ ม ซึ่ ง ประชาชนเองก็ เห็ น ว่า มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมมี ค วามครอบคลุ ม
เพียงพอ และยังมีความมั่นใจต่อระบบมาตรฐานความปลอดภัยของ ปตท. โครงการยังเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถที่ จะติ ดต่ อสอบถามข้ อมูล รวมทั้ง ให้ ข้ อเสนอแนะต่า ง ๆ กั บ ปตท. โดยผ่ า นทาง
เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ประสานงานฯ โคกกรวด และส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ที่ประชุม : รับทราบ

๔๒
๔.๓ ด้านสังคม
- การดําเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา :
การใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ต้องการยกระดับคุณภาพและปริมาณมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จึงได้กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ
๑) ให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน
๒) เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP มีสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความสะอาด ความปลอดภัย
และสามารถจําหน่ายได้ในตลาดทั่วไป
๓) สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้บริโภค
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดระดับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ ระดับ คือ
๑) สีทอง ระดับ Premium (แข่งขันสู่สากล) เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง/ผลิตได้มาก
ตลาดจําหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ/มีกําลังการผลิต/มีศักยภาพพัฒนาสู่การส่งออกได้ในระยะยาว
๒) สีเงิน Classic (อนุรักษ์คุณค่าสูง) เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง/ผลิตได้น้อย/ขั้นตอน
การผลิตยุ่งยากซับซ้อน/เป็นงานหัตถกรรม/ประณีตศิลป์/มีเอกลักษณ์/ใช้ระยะเวลาในการผลิต/ผลิตเพื่อจําหน่ายให้
ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
๓) สีแดง Standard (พัฒนาสร้างสรรค์) เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐาน/
มีมาตรฐานรองรั บ/กระบวนการผลิต ไม่ซับซ้อน ผลิ ตได้ จํา นวนมาก/มีกํา ลัง การผลิต เพีย งพอ/มีกํา ลัง การผลิต ใน
ลักษณะเป็นเครือข่าย/มีตลาดจําหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้
๔) สีน้ําเงิน Rising Star (ดาวรุ่ง) เป็นผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่ายไม่ซับซ้อน ผลิตได้
จํานวนน้อย/ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน/มีความต้องการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์/การผลิต/การบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
โดยผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับเครื่องหมายนี้ จะต้องมีคุณภาพดี มีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สามารถจําหน่ายได้ในตลาดทั่วไป
ขั้นตอนการยื่นขอใช้
๑) ยื่นแบบคําขอพร้อมหลักฐาน (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์/
หลักฐานการลงทะเบียน
๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๓) พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์
๔) แจ้งการให้ใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทราบ และใช้ประโยชน์
โดยยื่นขอได้ที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
คุณสมบัติผู้ขอใช้
- เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียน
- มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน
วิธีใช้เครื่องหมาย
-พิมพ์หรือประดับให้เครื่องหมายปรากฏอยู่ที่บรรจุภัณฑ์หรือแสดงไว้บนผลิตภัณฑ์
-มีสิทธิโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
มีระยะเวลาการใช้เครื่องหมาย ๒ ปี และในปีต่อไปถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองมีมาตรฐาน
สูงขึ้น ก็สามารถยื่นขอระดับที่สูงขึ้นได้

๔๓
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- การดําเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
- รายงานความก้าวหน้าการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
๖.๔ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
-รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกันยายน ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องแรงงานต่างด้าว มีการจดแจ้งแรงงานต่างด้าวใหม่ตามประกาศ คสช. ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นกลุ่มที่ผิดกฎหมายไม่ได้ขึ้นทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้นมี
๓ สั ญ ชาติ คื อ ลาว พม่ า กั ม พู ช า ยอดมาแจ้ ง ทั้ ง หมด ๑๑,๐๕๕ คน วั น ที่ ๘ สิ ง หาคม - ๖ กั น ยายน ๒๕๖๐
กลุ่มเหล่านี้จะต้องมาคัดกรองความสัมพันธ์ว่าเป็นลูกจ้าง นายจ้าง จริงหรือไม่ และจากวันที่ ๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
มาคัดกรองแล้วจํานวน ๗,๐๔๕ ราย ส่วนที่เหลือจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งในแต่ละ
วันมีผู้มาคัดกรองประมาณวันละ ๕๐๐ ราย และหลังจากที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็ต้องไปตรวจพิสูจน์สัญชาติ ภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ส่วนสัญชาติลาว จะเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากรัฐบาล
ลาวไม่ยอม เขาจะพิสูจน์เฉพาะกลุ่มบัตรสีชมพูเก่า กลุ่มใหม่ให้เดินทางกลับไปทําหนังสือเดินทางแล้วเข้ามาในลักษณะ
ข้อตกลงหรือ MOU กลุ่มสัญชาติลาวที่มายื่นแจ้งแล้วได้ใบรับรองผ่านการคัดกรองก็จะต้องเดินทางไปที่สถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศลาวที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพฯ เพื่อไปรับหนังสืออีกฉบับที่
คู่กันกับหนังสือรับรองให้ผ่านการคัดกรองไปที่ประเทศตน เพื่อออกหนังสือเดินทางแล้วเข้ามาในลักษณะข้อตกลงคือ
ผ่านกระบวนการน้ําเข้า
ที่ประชุม : รับทราบ

๔๔
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา : สถานการณ์โรคระบาดในเรือนจํา เรือนจํากลางนครราชสีมาเป็น
เรือนจําต้นแบบด้านความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนด้านการพัฒนาสุขภาพผู้ต้องขัง กวาดล้างวัณโรคตามนโยบายของ
รัฐบาล ขณะนี้เรือนจํากลางนครราชสีมาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนคือ โรงพยาบาลเดอะโกลเด้นเกท ในการจัดสร้างห้อง
เอกซเรย์ จํานวน ๑ ห้อง ทางเรือนจํากลางนครราชสีมาได้ใช้ห้องนี้เพื่อเอกซเรย์ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคน เพื่อคัดกรอง
วัณโรคของผู้ต้องขังเบื้องต้น ขณะนี้ได้ทําการเอกซเรย์ไปแล้ว ๓,๒๕๒ คน ในจํานวนนี้พบว่าปอดมีปัญหา ๑๔๒ คน
ซึ่งยังไม่แน่ว่าเป็นวัณโรคทั้งหมดหรือเป็นถุงลมโป่งพอง หรือปอดเสียหายจากการสูบบุหรี่ เบื้องต้นได้แยกผู้ต้องขังทั้ง
๑๔๒ คน ออกมาอยู่แยกโรคต่างห่างไม่ให้อยู่ปะปนกับผู้ต้องขังอื่น และได้ส่งเสมหะไปตรวจแล้วว่าจะมีวัณโรคกี่คน
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอการฟังผลตรวจ เรือนจํากลางนครราชสีมาไม่ได้เป็นแหล่งแพร่วัณโรค แต่เพราะผู้ต้องขังเป็นมา
จากข้างนอกและเราได้ตรวจพบ กลุ่มเสี่ยง ๑๔๒ คน ก็จะทําการรักษาให้หายขาดทุกคน
ประธาน : เรือนจําอื่น ๆ ก็ต้องมีการตรวจดูด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ประชาสัมพันธ์เรื่องศูนย์รับบริจาค
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้รับบริจาคเงินรวมกับ
ที่ทางสหกรณ์ได้มอบให้ในวันนี้ก่อนวาระการประชุม จํานวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท โดยขณะนี้ยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาค
จํานวน ๗๗๐,๔๘๖ บาท ได้นําเข้าบัญชีในนาม เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ เลขที่บัญชี ๓๐๑๓๙๐๙๒๖๙
เรียบร้อยแล้ว สําหรับสิ่งของบริจาค ขณะนี้ได้รับสิ่งของบริจาค ประกอบด้วย ข้าวสาร ๖,๑๔๕ กิโลกรัม น้ําดื่ม ๖๔๓
แพ็ค นม ๑๓ ลัง อาหารแห้ง ๙๔ แพ็ค ผ้าอนามัย กระดาษชําระ ๑๐ ห่อ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ๒๘๔ แพ็ค น้ําผลไม้ ๔
ขวด เครื่องนุ่งห่ ม ๑๑๕ ถุง และสิ่งของอื่น ๆ ประมาณ ๒๓๕ ชิ้ น ขณะนี้ได้ดําเนินการขออนุมัติ ท่านผู้ว่า ราชการ
จังหวัดนครราชสีมา มอบให้กับอําเภอพิมายและอําเภอชุมพวง ซึ่งประสบอุทกภัยและยังไม่มีหน่วยงานใดไปแจก
ถุงยังชีพ ก็จะนําสิ่งของบริจาคเหล่านี้ไป มอบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอําเภอพิมายและอําเภอชุมพวงที่ประสบ
อุทกภัย รายละเอียดผู้บริจาคเงิน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธาน

: นายอําเภอทั้ง ๓ อําเภอ ที่จะนําของไปแจกขอให้เช็คดูวันหมดอายุอีกครั้ง ขอให้ระวังเรื่องวัน

หมดอายุด้วย และให้เก็บภาพการบริจาคสิ่งของส่งให้สํานักงาน ปภ. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา : การนําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมา
เราได้รับอนุมัติงบประมาณ ๒,๔๓๓ ล้านบาท ในเฟสที่ ๑ ที่จะดําเนินการคือ บริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งจะ
ดําเนินการในปีหน้า คาดว่าสิ้นปีนี้จะได้ผู้ตัวรับจ้างและจะดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่วนเฟสที่
๒ – ๓ บริเวณเขตเทศบาลทั้งหมด ตั้งแต่ ๕ แยก (๕ แยกหัวรถไฟ) จนถึงหลักเมือง อีก ๒ ปี ข้างหน้าก็จะแล้วเสร็จ
ทั้งหมด
ประธาน : การดําเนินการอยู่ในวงเงิน ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท ทั้ง ๓ เฟส แต่ปีหน้าจะดําเนินการรอบอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีทั้งหมด
: ตัวไฟส่องย่าโมจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ ขอให้นําแบบมาดู มีคนวิจารณ์มากว่าแสงสีไม่สวย ได้ขอให้
ทางเทศบาลนครส่องไฟองค์ย่าโมเพิ่มขึ้น

๔๕
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องไฟตอนนี้ได้รับอนุมัติแล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าภายใน
อีก ๓ – ๔ เดือนก็จะแล้วเสร็จทั้งหมด
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
จัดสร้างพระเมรุมาศจําลอง จังหวัดนครราชสีมาดําเนินการเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนก่อสร้างฐานราก ซึ่ ง ดํ า เนิ น การอยู่ ที่
บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้เทคอนกรีตฐานรากใกล้จะแล้วเสร็จ ส่วนตัวอาคารและ
โครงสร้างกําลังดําเนินการซึ่งจะทําอยู่นอกพื้นที่และจะนํามาประกอบติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดําเนินการในส่วนโครงสร้างไว้แล้ว จึงนําเรียนความก้าวหน้า
เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน

ฝากทุกท่านว่าง ๆ ก็ไปดูไปให้กําลังใจ เพราะมีการปรับแบบใหม่ เดิมใช้แบบขนาดกลาง ทุกจังหวัด
จะต้องสร้างพระเมรุมาศจําลองขึ้นมา วงเงินประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงเชิญชวนทุกท่านไปดู
มีความสวยงามมาก ซึ่งกําลังมีการวางแผนเรื่องการขึ้น-ลง ถวายดอกไม้จันทน์
: ดอกไม้จันทน์ขณะนี้ครบจํานวนประชาชนจังหวัดนครราชสีมา เราตั้งเป้าหมายไว้ ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก
แต่พี่น้องชาวโคราชช่วยกันจัดทํา ตอนนี้น่าจะครบ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ดอก และจะกระจายลงไปแต่ละอําเภอ
ตามจํานวนประชากร เพื่อจะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
: ฝากทุกท่านว่าดอกไม้สีเหลือง ดอกดาวเรือง ตามส่วนราชการยังน้อยอยู่ ที่อื่นปลูกหมดแล้วยกเว้นตาม
ส่วนราชการ ขอให้ไปดูตามรั้ว/บริเวณหน้าสํานักงาน ให้เตรียมการประดับ ถ้าไม่เพาะไว้ตั้งแต่ตอนนี้
เมื่อถึงเวลาจะหาไม่ได้ ต้องเริ่มเพาะไว้ หลายหน่วยงานมีการเพาะไว้ก็ต้องขอขอบคุณ ทางสํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีการดูแลรดน้ํา และตามสถานที่ต่าง ๆ ก็มีการประดับแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ

:

ผู้แทน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ในส่วนของโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สมทบทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอแจ้งยอดการรับบริจาค วันที่ ๒๑ – ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้รับเงินบริจาคจํานวน ๑๒,๖๙๐,๑๒๙ บาท จึงขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วม
สมทบทุนบริจาค
ประธาน : ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : เนื่องด้วยที่คณะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ได้มาตรวจเยี่ยม
๑) อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอําเภอบ้านเหลื่อม ซึ่งมีสภาพเก่าแก่
๒) นโยบายการควบคุมวัณโรคในเรือนจํา โดยโคราชมีทั้งหมด ๖ แห่ง มีการลงทะเบียน มีการติดตาม
เข้าไปดูแลเรื่องการบําบัดว่าครบการกินยาหรือไม่อย่างน้อย ๖ เดือน และกรณีมีการออกจากเรือนจําก่อนก็จะมีการ
ติดตาม ซึ่งเรือนจําทั้ง ๖ แห่ง จํานวน ๗๖ ราย มีการบําบัดรักษาด้วยยาครบ ๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ที่เหลือมี
การติ ด ตามในหมู่ บ้า น ซึ่ ง มี การดํ า เนิ น การในเรื อนจํ า ทั้ ง ๖ แห่ ง ของโคราช มี การตรวจเสมหะ ซึ่ ง เรื อนจํ า กลาง

๔๖
นครราชสีมาได้รับการสนับสนุนเครื่องเอกซเรย์ปอด จาก สปสช. โดยโรงพยาบาลเดอะโกลเด้นเกท ลงทะเบียนกับ
สปสช. รับดูแลเป็นพื้นที่รับผิดชอบ และในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขก็ได้มีการเข้าไปดูแลบําบัด
ประธาน : กลัวว่าจะแพร่หลาย เพราะเรือนจําอยู่กันแออัด
: ดูปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากข้อมูลของสภาพัฒน์ ได้ศึกษาหลายวันก่อนที่นายกรัฐมนตรี
จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม เรื่องหนึ่งที่พูดถึงคือเรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับ แต่ได้ตรวจสอบกับนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแล้วว่า จังหวัดนครราชสีมามีจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้ไม่มาก จึงน่าจะ
หมายถึงจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาเรื่องของวัณโรค จริง ๆ แล้วจังหวัดนครราชสีมา
มีปัญหาเรื่องนี้สูง แต่ไม่ปรากฏในปัญหาระดับภาค แต่ปัญหาระดับภาคกลับเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : โรคพยาธิใบไม้ในตับเป็นในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่ง มีการบริโภคปลาดิบ และได้รับงบประมาณของส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดําเนินการทําวิจัย ในส่วน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก จากคลิปข่าวพ่อเตะลูก
ที่ถูกนําเสนอเมื่อ ๓ วันก่อน ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ก็จะมีทีมเฝ้าระวังจากทางกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน รวมทั้งเครือข่ายซึ่งแจ้งเหตุเข้ามา ในขณะนี้เด็กได้รับผลกระทบเรื่องคลิปข่าวที่นําเสนอ บ้านพักเด็ก
และครอบครัวต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สภ.เมืองนครราชสีมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงพยาบาล ซึ่งตอนนี้เด็กอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็กและครอบครัวเรียบร้อยแล้ว และตลอดระยะเวลาที่เด็ก
เข้ามาอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ พ่อของเด็กก็ได้สํานึกผิดแล้วและมาเยี่ยมเด็กทุกเย็น และวันนี้ได้มีการนําส่ง
พ่อและแม่ของเด็ก โดยเด็กทั้ง ๒ คน ได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า
หากพบเห็นเด็กที่ได้รับผลกระทบกรณีเช่นนี้ ขอให้แจ้งมาที่ สายด่วน ๑๓๐๐
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทอดกฐิน
ณ วัดประมวลราษฎร์ ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ท่านที่จะเข้าเฝ้าฯ
ร่วมถวายเงินเป็นพระราชกุศล รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท จะได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่าน สําหรับส่วนราชการ
ต่าง ๆ ขออนุญาตเชิญชวนร่วมทําบุญตามจิตศรัทธา ทราบว่าวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระองค์ท่านจะ
เสด็จมาประทับแรมในจังหวัดนครราชสีมา และยังมีเรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอีกหลายกิจกรรม
: ขอฝากเรื่องการสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ขอฝากให้ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร และมวลชนในสังกัด
เชิญชวนให้มาสมัครให้มากที่สุด เริ่มในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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