รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
๒ นายมุรธาธีร์
๓ นายณรงค์
๔ นายธนพล
๕ ว่าที่ ร.ต.นิรันด์
๖ นายอัสนีย์
๗ นายณรงค์ชัย
๘ นางสุนีย์
๙ นายประสิทธิ์
๑๐ นายสุเทพ
๑๑
๑๒

นายวีระศักดิ์
นายวีระพล

ศรีโสภา
ปักคําไทย

๑๓

นายสมชาย

แก้วกระจาย

๑๔

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๔ นครราชสีมา
แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

โฆษาศิวิไลซ์
วงศ์ศรีแก้ว
พวกจันทึก
เสนามา
ชุนเกาะ
วรรณศรี
พราหมณี
จี่พิมาย

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอปากช่อง
นายอําเภอสีคิ้ว
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
แทน นายอําเภอโนนสูง
นายอําเภอบัวใหญ่
แทน นายอําเภอปักธงชัย

นายอําเภอ
๑๕ นายนฤชา
๑๖ นายปัญญา
๑๗ นางสาวนงค์รักย์
๑๘ นายทวีศิลป์
๑๙ นายชูศักดิ์
๒๐ นางสิรินภา
๒๑ นายประพัทธพงศ์
๒๒ นายจิรัฏฐไชย

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
วุ่นซิ้ว
จันทรนิมิ
ดุจจานุทัศน์
เชาว์วาทิน
หอมศรีประเสริฐ
บุตรเนียร
ศรีภิรมย์
รื่นถวิล

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

นายนิติพัฒน์
นายธงชัย
นายปราโมทย์
นายสุรพันธ์
นายสมพงษ์
นายธีรพล
นายพัลลภ
นายพีระวัฒน์
นายอํานวย
นายเอกชัย
นายธรรมธรรค์
ว่าที่ ร.อ.อานนท์
นายชนะ
นายเลิศพันธ์
นายนพดล
นายโกศล
นายวิจิตร
นายอภิชาติ
นายสนอง
นายไพศาล
นายศักรินทร์
นายอํานวยศิลป์
นายอรุณ
นายธีระพันธ์

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๗ นายบัญชา
๔๘
๔๙

นายจักรกฤษณ์
นายไตรรัตน์

ขอดทอง
โอฬารพัฒนะชัย
พงษ์กระโทก
ศิลปสุวรรณ
หมั่นสน
สกุลรักษ์
สิงห์ทอง
ธีระวัฒนา
ปองนาน
ธนผลผดุงกุล
ทองสําโรง
เชื้อเล็ก
ธรณีทอง
สินบรรเลงเสนาะ
มามาก
ธรรมวิเศษ
กิจวิรัตน์
ธนะมัย
มะลัยขวัญ
ผลฟัก
เสมหิรัญ
มานะงาน
เมฆฉาย
นาควิโรจน์
ใจสอาด
ศรีเมฆ
ศิริพันธุ์

แทน นายอําเภอด่านขุนทด
นายอําเภอโนนไทย
แทน นายอําเภอโชคชัย
นายอําเภอครบุรี
แทน นายอําเภอจักราช
นายอําเภอห้วยแถลง
นายอําเภอคง
แทน นายอําเภอชุมพวง
นายอําเภอประทาย
นายอําเภอขามสะแกแสง
แทน นายอําเภอเสิงสาง
นายอําเภอบ้านเหลื่อม
นายอําเภอขามทะเลสอ
นายอําเภอหนองบุญมาก
นายอําเภอแก้งสนามนาง
แทน นายอําเภอโนนแดง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายอําเภอวังน้ําเขียว
นายอําเภอเทพารักษ์
นายอําเภอเมืองยาง
นายอําเภอลําทะเมนชัย
แทน นายอําเภอพระทองคํา
นายอําเภอสีดา
นายอําเภอบัวลาย
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อัยการจังหวัดพิมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๖ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสิคิ้ว

๓
๕๐

นายชลัฏ

มัณฑนาพงศ์

๕๑

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

๕๒

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

๕๓

นางสาวกัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

กระทรวงยุติธรรม
๕๔ นายภักดี
๕๕ นายสุรศักดิ์
๕๖ นายนฤพันธ์
๕๗ นายภักดี
๕๘ นายสุรศักดิ์
๕๙ นายนฤพันธ์
๖๐ นายนิพันธ์
๖๑ นางฑิฆัมพร
๖๒ นางกรรณิกา

ตั้งธรรม
เผื่อนคํา
แก้วเทศ
ตั้งธรรม
เผื่อนคํา
แก้วเทศ
จําเนียรพันธุ์
วิเชียรเชื้อ
วัชรินทร์

๖๓

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

๖๔
๖๕
๖๖

นายวิเชียร
นางสุดท้าย
จ.อ. นุชิน

ทองพุ่ม
สุทธิปัญญา
วงศ์แก้ว

๖๗

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

๖๘

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

๖๙

นางวรรษา

สุขวาจา

๗๐

นายวัชรินทร์

คงแก้ว

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๗ ช่วย
ราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๔
๗๑

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

๗๒

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๗๓ พ.ต.อ. บุญส่ง
ขุนแขวง
๗๔ พ.ต.ท.หญิง กฤติกา คําสารีรักษ์
๗๕ พ.ต.ต. โกวิทย์
ศรีพิบูลย์
๗๖ พ.ต.ท. ไพจิตร
ค้ายอด
๗๗ พ.ต.ท. วิทวัส
แสงสว่างสถิตย์
๗๘ พ.ต.ท. วรวุฒิ
เล็กสุนทร
๗๙ พ.ต.ท. วิสาขะ
เพ็ชรเกษม
๘๐ พ.ต.ท. ถิรวุฒิ
พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
๘๑ พ.ต.ท. ถนัดบุญ
สุวรรณรัตน์
๘๒ พ.ต.ท. พิสิษฐ์
ตั้งศิริเสถียร
๘๓ พ.ต.ท. กนกพันธ์
พงศ์จรณบูรณ์
๘๔ พ.ต.ท. ธรรมธรรม์ วันสุข
๘๕ พ.ต.ท. สัญชัย
พิสัยพันธ์
๘๖ พ.ต.อ. ราเชน
ไผ่เกาะ
๘๗ พ.ต.อ. อนันต์
พิมพ์เจริญ
๘๘ พ.ต.ท. นพดล
ทุมทวีศีลศักดิ์
๘๙ พ.ต.ท. โชติชว่ ง
ขอพรกลาง
๙๐ พ.ต.ท. เกษตร
วินวันก์
๙๑ พ.ต.ท. มนัส
ชมเชย
๙๒ พ.ต.ท. วิศณุ
กรใหม่
๙๓ พ.ต.ท. รักพงษ์
บัวเทียน
๙๔ พ.ต.ท. สุธน
ชุ่มทองหลาง
๙๕ พ.ต.ท. ศิลป
ไกยราช
๙๖ พ.ต.ท. เอก
หวังแววกลาง
๙๗ พ.ต.ท. ประกอบ
เชื้อกลาง
๙๘ พ.ต.ท. วรโชติ
สุกใส

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา
แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา
แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่
แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย
แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว
แทน ผกก.สภ.โชคชัย
แทน ผกก.สภ.ครบุรี
แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
แทน ผกก.สภ.จักราช
แทน ผกก.สภ.ประทาย
แทน ผกก.สภ.โนนสูง
แทน ผกก.สภ.คง
ผกก.สภ.สูงเนิน
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง
แทน ผกก.สภ.พิมาย
แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง
แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ
แทน ผกก.สภ.เสิงสาง
แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม
แทน ผกก.สภ.หนองบุญมาก
แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง
แทน ผกก.สภ.โนนแดง
แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
แทน ผกก.สภ.วังน้ําเขียว
แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๕
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

พ.ต.ท. เอกราช
พ.ต.ท. กฤศ
พ.ต.ท. กวินสิทธิ์
พ.ต.ท. นิพนธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๓ นายประชา
๑๐๔ นางสาวณัฏฐพันธ์
๑๐๕ นายสมบัติ

อาจมนตรี
พิเศษกุล
พัฒน์กิตติสกุล
ศิริอนันต์
มีธรรม
ศรีประเสริฐ
โพธิ์ทอง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย
แทน ผกก.สภ.พระทองคํา
แทน ผกก.สภ.สีดา
แทน ผกก.สภ.บัวลาย
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๖ นายจักรพล
๑๐๗ นางสาวเข็มทราย

จงใจภักดิ์
ระหาญนอก

แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๘ นายสุวิทย์
๑๐๙ นายจีรังกูร
๑๑๐ นางสาววีณา
๑๑๑ นางปัทมา
๑๑๒ นางสาวธนันรักษ์
๑๑๓ นางกุลสุรัช
๑๑๔ นางณัฏฐา

โรจนศักดิ์โสธร
เมืองใหม่
มงคลพร
แคนยุกต์
วัชราธร
กายเพิ่มศักดิ์
ศิริมล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๕ นางณชลนิภา
๑๑๖ นางชนานารถ
๑๑๗ นางมนัสวี
๑๑๘ รศ.ดร.ณภัทร
๑๑๙ ดร.อุษณา
๑๒๐ นางศรีทอง

ทวินันต์
นาคพวง
บรรลือทรัพย์
น้อยน้ําใส
แจ้งคล้อย
ยี่สุ่นแก้ว

๑๒๑ นางปาณิสรา

สุทนต์

๑๒๒ นายอภิลักษณ์

เวรสันเทียะ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔
แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑
แทน รก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๖
๑๒๓ นายวิวรรธน์

วงศ์สิทธิ์

๑๒๔ นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

๑๒๕ นายศุภพงษา

จันทรังษี

๑๒๖ นางสุประณีต
๑๒๗ นางสาวรัตนาภรณ์

ยศกลาง
แสงกุล

๑๒๘ นายมิตรจิตร

ทะโรงอาด

๑๒๙ นายสนิท
๑๓๐ นางวันดี

เสมียนรัมย์
ไร่นุ่น

๑๓๑ นายรังสัสวุฒิ
นางวรางค์รัตน์

สุวรรณ์โรจน
ชายทวีป

๑๓๒ นางสาวพุทธิภา
๑๓๓ นางสายฝน

เหล็กคงสันเทียะ
เจริญภูมิ

๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

พันธง
น้อยวิเศษ
นรารัตน์
เพียรเกาะ
ตันนุกูลธนานันต์
มุ่งกลาง
จันทร์แก้ว
รักษาสุวรรณ

นายธีระวุธ
นายเชิด
นายวิฑูร
นายอนันต์
นางรุจิกาญจน์
นางสมจิต
นายรัฐพล
นายภาคภูมิ

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๒ นางศศิฑอณร์
๑๔๓ นางศุภรัตน์
๑๔๔ นางชูศรี
๑๔๕ นางชูศรี
๑๔๖ นางชุติมา

สุวรรณมณี
ทองพาณิชย์
เปรมสระน้อย
เปรมสระน้อย
จันทร์เทศ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
ผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ศ.น. จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
และประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
แทน รก.ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัยนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๗
๑๔๗ นางสาวพิมพ์นารา
๑๔๘ นางเอมอร
๑๔๙ นายสุเทพ

กิจโชติประเสริฐ
ศรีกงพาน
สุวรรณศรี

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๐ นายปรีชา
๑๕๑ นายสมจิตร
๑๕๒ นายอนันต์
๑๕๓ นางสาวประเทือง
๑๕๔ นายพศวีร์
๑๕๕ นายชํานาญ
๑๕๖ นายสมชาย
๑๕๗ นางบานเย็น

กลีบสุข
ธีระบุญชัยกุล
มหัจฉริยพันธุ์
ขอสันเทียะ
สมใจ
กลิ่นจันทร์
เจียรทิพย์วิไล
นวลศรี

๑๕๘ นายประทีป
๑๕๙ นายเทิดพงศ์
๑๖๐ นายโสภิญญา

มุ่งอุ่น
ไทยอุดม
เกิดสกุล

๑๖๑ นางสาวพจนา
๑๖๒ ว่าที่ พ.ต. ณรงค์ชัย

วรนาม
ค่ายใส

๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นางปัทมา
นางสาวเจริญสุข
นายสุวัฒน์
นายอาคม

จรทะผา
นีละนิยม
ธาตุทะนะ
สุ่มมาตย์

๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓

นายเศกสรรค์
นายฐิตวัฒน์
นายทวีศักดิ์
นายเมืองนนท์
นางปุณณภา
นายฆณิภัค
นางประริชษา

สวนกูล
จันทวร
อินทรสมใจ
เสาวคตภูมิ
นันทโรปกรณ์
แก่นภักดี
ประมูลสิน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
แทน หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา
แทน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๘
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา
แทน ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๗๔ นางอิศราภรณ์

ชัยกุณา

๑๗๕ นายไพโรจน์

ขําแจง

๑๗๖ นางลํายอง
๑๗๗ นายบรรจง
๑๗๘ นางณภัชนันท์

ศรีสว่าง
สุขสิทธิ
ภูมิโคกรัมย์

๑๗๙ นายวีระชน
๑๘๐ นายชูศักดิ์

ศักดิ์พงษ์
แขพิมาย

กระทรวงการคลัง
๑๘๑ นางนวลจันทร์
๑๘๒ นายพีระดล
๑๘๓ นางสาวอรุณ
๑๘๔ นางณิชมาศ
๑๘๕ นางอุไรวรรณ
๑๘๖ นายกําพล
๑๘๗ นายอาทร
๑๘๘ นายณรงค์ศักดิ์
๑๘๙ นางพรพยงค์

อุตมหาราช
จงเจริญรัตน์
สว่างสินอุดมชัย
สมางชัย
อภัยพงษ์
วิทยาอนุมาส
ศรีเชียงสา
มะลิบัวดอกแก้ว
บัวศรี

คลังเขต ๓ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
คลังจังหวัดนครราชสีมา
แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
สรรพากรภาค ๙
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๑๙๐ นายมานพ
๑๙๑ นายเกียรติศักดิ์
๑๙๒ นายสมชาย
๑๙๓ นางวิมลมาน
๑๙๔ นายประวัติ
๑๙๕ นายสนิท
๑๙๖ นายสมบูรณ์
๑๙๗ นนางสุนทรี

อาสิงสมานันท์
ดีสีปาน
ตังคโนภาส
สุวรรณรัตน์
ดวงกันยา
รัตนศฤงค์
ชัยศิรินิรันดร์
แทบประสิทธิ์

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๓

๙
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๙๘ นางจิรพา
๑๙๙ นายเกียรติฉัตร

กุลชาติวิชิต
พรายจันทร์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๐ นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๑ นายสุรินทร์
๒๐๒ นายประวัติ

แสงไทยทวีพร
เปลี่ยนเจริญ

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม
๒๐๓ พันโท วรพล

ปะระมัสโส

๒๐๔ พันเอก วีระ
๒๐๕ นางญาสิณี

สุดวิไลพร
สยุมภูรุจินันท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สัสดีจังหวัดนครราชสีมา
แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
๒๐๖ นางสาวบุญสม
แช่มสวัสดิ์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
๒๐๗ นางนัฏญา
จิตรเกาะ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา
๒๐๘ นางสาวจงใจ
สิงหเริงชัย
๒๐๙ ว่าที่ ร.ต. สันทนา
ศรีโพธิ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
๒๑๐ นางธมลพรรณ
แก้วอาจ
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย
๒๑๑ นายเกียรติศักดิ์
ทรงศรี
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
๒๑๒ นายเกรียงศักดิ์
ศิริจรูญวงศ์
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา
๒๑๓ นายแข่งขัน
สีตะธนี
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงแรงงาน
๒๑๔ นายสุชาติ
๒๑๕ นายพันธ์ศักดิ์
๒๑๖ นายอิทธิ
๒๑๗ นางสาวพัชราวรรณ
๒๑๘ นายสุเมธ
๒๑๙ นางสาวรสนีย์

วิชชาวุธ
ศรีนุชศาสตร์
คงวีระวัฒน์
นาควัชระ
โสจิพลกุล
คงไทย

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต ๓

๑๐
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๐ นายศักดิ์ศิริ
๒๒๑ นางจิตสุภา

หยวกฉิมพลี
จันทร์มาลย์

๒๒๒ นายถาวร

กันทวงศ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๓ นางกัญญา
มโนเสงี่ยม
๒๒๔ นางสาวกุลฉัตร
๒๒๕ นายพาณิชย์

เกียรติยัง
สินสุข

๒๒๖ นายมนตรี

ปิยากูล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๗ นายสุเมธ
อําภรณ์
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นายยี่
นายสุรัตน์
นางจันทนา
นายประยุทธ
นายฉัตรชัย

ลาภสาร
บัวพันธ์
ภาคย์ทองสุข
ภาคเมฆานนท์
ค้าดี

๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

นายสมศักดิ์
นายสุขสวัสดิ์
นายสมัย
นายศุภพีระ

กาญจนคช
สูงนารถ
สีโท
พันธ์วิริยะกุล

รัฐวิสาหกิจ
๒๓๗ นายอํานวย

สีหณะ

๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒

ตรีกิจจานนท์
อินทรสถิต
สุดกระโทก
หงษ์เหิน
เรียนใหม่

นายมงคล
นายสมเกียรติ
นายชัชชน
นายวิมลลักษณ์
นายสุชาติ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๓
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
นครราชสีมา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา)
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘
นครราชสีมา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา
แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)

๑๑
จันตะเภา
เลิศอมรวณิช
ชํานาญธนา
อินทรบํารุง
ปิยทัศนกุล

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมา วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
๒๔๘ นางสาวนัดดา
๒๔๙ นางสาวนุชจิรา

เปลี่ยนศรี
อยู่ยอด

๒๕๐ นางสาวภูศริญญา
๒๕๑ นายสานิต

ชัชวาล์
เชิดโคกศรี

๒๕๒ นายพลชัย

สิริวัฒนากุล

แทน ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค ๔
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นครราชสีมา
แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ภาคเอกชน
๒๕๓ นายชัชวาล

วงศ์จร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗

นางสาววันเพ็ญ
นางสาวรัตนสิริ
นายธนพันธ์
นางพงศ์ทรัพย์
นายจิรศักดิ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๔ นางเพลินพิศ
สุทรพุทธศาสตน์
๒๕๕ นางเพลินพิศ
สุทรพุทธศาสตน์
๒๕๖ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๕๗ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๕๘ นายทวีศักดิ์
พันธ์วิเศษศักดิ์
๒๕๙ นายวรพล
ฝ่ายอุปปละ
๒๖๐ นายทวีศักดิ์
พันธ์วิเศษศักดิ์
๒๖๑ นายวรพล
ฝ่ายอุปปละ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๖๒ นายนิวัต

รองสวัสดิ์

๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

ธีระวัฒนา
เบี้ยวโกฎิ
ยุทธวารีชัย
โซรัมย์

นายกิตติศักดิ์
นายกิติพงษ์
นางพรทิพย์
นางสาวปัณฑารีย์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
ผู้อํานวยกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
๒๖๗ นายอนุวรรตน์

จันทร์สุขเกษม

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา
๒ ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค ๓
๓ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔ ผกก.ฝสส.๔สส
๕ ผกก.สภ.ปากช่อง
๖ ผกก.สภ.โนนไทย
๗ ผกก.สภ.ด่านขุนทด
๘ ผกก.สภ.เมืองยาง
๙ ผกก.สภ.โพธิ์กลาง
๑๐ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
๑๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
๑๒ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
๑๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑๓ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒
๑๔ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔
๑๕ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗
๑๖ หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง
๑๗ ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
๑๘ ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
๑๙ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
๒๐ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
๒๑ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๒ ผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
๒๓ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา
๒๔ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําแชะ
๒๕ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ
๒๖ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนครราชสีมา
๒๗ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ิน เขต ๓
๒๘ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๑๓
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

ติดราชการ
ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ
ติดราชการ
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓
ติดราชการ
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓
ติดราชการ
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)
ติดราชการ
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ติดราชการ
หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ติดราชการ
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒
ติดราชการ
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน
ติดราชการ
หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)
ติดราชการ
รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕
ติดราชการ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
ติดราชการ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
ติดราชการ
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดราชการ
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา)
ติดราชการ
ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
ติดราชการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
ติดราชการ
โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
ติดราชการ
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
ติดราชการ
นายสถานีวิทยุ อสมท. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
ติดราชการ
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ติดราชการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ติดราชการ
ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ
ติดราชการ
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๔
๖๐
๖๑
๖๒

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด (สาขา) ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)
๑) นายสหัสชัย ศาสตร์สูงเนิน
๒) นายสาธิต โรจนวิภาต
๓) นายอารมณ์ จันทรอากาศ
๔) นางสาวปวีณา บุญนาควงศ์กิตติ
๕) นางสุปรียานันท์ นาคสุริยศ
๖) นางวาสนา ฉิมณรงค์
 - มอบโล่รางวัลชนะเลิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่นระดับภาค
- มอบโล่รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น
- มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่น
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
: ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดทําโครงการ
ประเมินคัดเลือกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่น และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่
องค์กรและบุคลากรที่มีผลการปฏบัติงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ และประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานสาธารณสุขดีเด่น ดังนี้
๑. โล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ได้แก่ นายพงษ์พัฒน์ ชุ่มสีดา
สาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่
๒. โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่น ระดับภาพ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี ๒๕๖๐ ได้แก่ นายแพทย์ประพัทธพงศ์ พราหมณี
นายอําเภอบัวใหญ่ นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ และ
นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
และสืบเนื่องจากการประสบอุทกภัย ซึ่งมีน้ําป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนฉับพลัน ทําให้
บ้านเรือนได้รับความเสียหายต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวที่ศูนย์พักพึ่งพิง ในการนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาได้ให้

๑๕
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๑๕ ตําบลหนองแวง และบ้านมะค่างาม หมู่ ๔ ตําบล
บึงปรือ อําเภอเทพารักษ์ จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาดังนี้
๑. นางพจนกร รัตนพงษ์วณิช นายกสโมสรไลออนส์ท้าวสุระ มอบผ้าห่มและอุปกรณ์
เครื่องใช้ประจําครัวเรือน
๒. นายปริญ – นางกฤตกมล กัญจนาทิพย์ บริษัท เชิดชัย ออโต้เฮาส์ จํากัด บริจาคเครื่อง
กรองน้ํา จํานวน ๗๐ เครื่อง และอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ําและสุขภัณฑ์และรถเข็นคน
พิการ เป็นเงิน ๓๕๔,๓๐๐ บาท
 กลุ่ม “ชาวโคราชภักดีต่อองค์ราชัน” มอบหนังสือสวดมนต์สามัญประจําบ้าน (ฉบับกระเป๋า)
ให้จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร จํานวน ๘,๙๐๐ เล่ม
 นายสุรชัย พันธุ์ดี เกษตรกรอําเภอพิมาย ทูลเกล้าฯ ถวายข้าวสาร จํานวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
โดยมอบผ่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ใช้ ใ นงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐” (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ 5 กันยายน ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา นายธนพล จันทรนิมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และคืนคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาโปรแกรม
การบําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม
- วันที่ 6 กันยายน ที่โรงแรมดุสิตปริ้นเซส อําเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาการใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําของประเทศ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ
ในการใช้ประโยชน์ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์
- วัน ที่ 7 กั น ยายน ที่ โรงแรมซิตี้ พาร์ ค อํ า เภอเมื องนครราชสี มา นายธนพล จัน ทรนิ มิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง
ประชารัฐ
- วันที่ 9 กั นยายน ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทั ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกันทําพิธีบวงสรวง
การก่ อสร้ างพระเมรุมาศจํา ลอง ของจั งหวัด นครราชสี มา ที่จะเป็น สถานที่ จัด พิ ธีถ วายดอกไม้จันทน์ ของจั งหวั ด
นครราชสีมา ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่
26 ตุลาคม 2560
- วันที่ 11 กันยายน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาและบริ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี กรมสรรพสามิ ต เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการกิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์สัญจร พ.ร.บ.สรรพสามิตใหม่ เข้าใจง่ายกว่าที่คิด ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่
เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

๑๖
- วันที่ 12 กันยายน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และพลตรี
ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานร่วมในการ
ส่ ง มอบโครงการขุ ด ลอกลํ า สํ า ลาย ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ต อนใต้ ข องอํ า เภอปั ก ธงชั ย และอํ า เภอโชคชั ย ระยะทาง
28 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 2 อําเภอ ได้ใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตร
- วันที่ 15 กันยายน ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราสีมา เป็นประธานเปิดงานโอทอป ตลาดประชารัฐเมืองย่า เพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาด
ชุมชน เป็นตลาดนัดชุมชนต้นแบบ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
- วั น ที่ 18 กั น ยายน ที่ ห อประชุ ม เปรมติ ณสู ล านนท์ ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด
และอําเภอ ซึ่งมีนายอําเภอ 32 อําเภอ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ตัวแทนของแต่ละอําเภอให้กับจังหวัด ส่งมอบให้
กระทรวงมหาดไทยรวบรวมให้กรุง เทพมหานคร เพื่ อเชิ ญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุ มาศ ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- วันที่ 20 กันยายน ที่โรงเรีย นบ้านฝายนาตมส้มป่อย ตํ าบลหนองกระทุ่ ม อํ าเภอเมือง
นครราชสีมา นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น้ํา คูคลอง แห่งชาติ ประจําปี 2560 โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคที่ 5 กรมทรัพยากรน้ํา เพื่อรณรงค์สร้าง
จิ ต สํ า นึ ก ให้ กั บ หน่ ว ยงานราชการ องค์ ก รเอกชน ประชาชน และเยาวชน เกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า
ความสําคัญของแหล่งน้ํา แม่น้ํา คูคลอง
- วั นที่ 21 กันยายน ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวั ดนครราชสีมา นายธนพล จั นทรนิ มิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้น้อย) ของจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
- วั น ที่ 23 กั น ยายน ที่ ห อประชุ ม เปรมติ ณสู ล านนท์ ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า
พลเอกเปรม ติ ณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี แ ละรั ฐบุ รุษ เป็น ประธานในพิ ธีมอบทุน การศึ กษาและรางวัลการ
ประกวดโครงงานนั ก เรี ย นระดั บ ภาค ประจํ า ปี 2560 ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครราชสี ม า และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจํานวน 1,861 ทุน เป็นเงินจํานวน 5,325,300 บาท สําหรับการประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ปี 2560 มีการจัดการประกวดรวม 6 ประเภท ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีโรงเรียนระดับจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งโครงงานเข้าประกวด จํานวน 378 โครงงาน และผลการประกวดโครงงานมีโครงงาน
ได้รับรางวัล จํานวน 90 โครงงาน
- วันที่ 25 กันยายน ที่ห้องมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายเจค็อป ชูลท์ซ เลขานุการและเจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ ประจําสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาพบกับผู้บริหารของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือ
และรับทราบข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายเสมา ยศยิ่งยง ตําแหน่งผูป้ กครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่ง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๒) นางชูศรี เปรมสระน้อย ตําแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
๑.๒ ผู้บริหารย้ายไปดํารงตําแหน่งในจังหวัดอื่น
๑) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
๒) นายธนพล จันทรนิมิ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
๓) พลตํารวจตรี สุภากรณ์ คําสิงห์นอก ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๓
๔) ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ตําแหน่งปลัดจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งในจังหวัดอื่น
๑) นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
๒) นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ตําแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓) นางรัตนศิริ เลิศอมรวณิช ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ธกส.
สํานักงานงานใหญ่ บางเขน
๑.๔ หัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) นายอิทธิ คงวีระวัฒน์
ตําแหน่งจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
๒) นางสาวพัชราวรรณ นาควัชระ ตําแหน่งประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
๓) ว่าที่ พ.ต. ณรงค์ชัย ค่ายใส
ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
๔) นายพันศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์
ตําแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๕) นายวิชา มานะดี
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
๖) นายประยุทธ คําแหง
ตําแหน่งนายอําเภอโนนแดง
๗) นายยงยุทธ จรเสมอ
ตําแหน่งนายอําเภอโชคชัย
๘) ร้อยโท วสันต์ สุขสมบูรณ์
ตําแหน่งนายอําเภอด่านขุนทด
๙) นายสมภพ ณีศะนันท์
ตําแหน่งนายอําเภอเสิงสาง
๑๐) นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล ตําแหน่งนายอําเภอขามสะแกแสง
ประธาน : ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ และท่านที่เกษียณอายุราชการ
ในนามของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ทํางานด้วยความเสียสละ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ขออํ า นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย และดวงทิ พ ย์ วิ ญ ญาณของ

๑๘
ท่านท้าวสุรนารี ดลบันดาลให้ท่านที่เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ที่จังหวัดอื่น ท่านที่เกษียณอายุราชการ และท่านที่
ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมา ประสบความโชคดีมีชัยตลอดไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๕ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน
: เดือนนี้เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทํางานให้กับ
ทางราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ ประสบการณ์การทํางานในปีที่ผ่านมา ก็นํามาสรุปและวางเป็นแนวทางการ
ทํางานเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป พยายามสร้างความร่วมมือในกลุ่มข้าราชการให้
มากขึ้น ประสบการณ์การทํางานในปีที่ผ่านมา เราจัดประชุม จัดอบรมต่าง ๆ ช่วงปลายปีไม่ค่อยทัน เพราะฉะนั้น
จึงขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการจัดอบรมตั้งแต่ต้นปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และในการ
จัดประชุม การจัดอบรมต่าง ๆ อยากให้เชิญวิทยากรที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายรัฐบาลมาด้วย นโยบายใหม่ ๆ ของทาง
รั ฐ บาล ขอให้ เ ชิ ญ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ใ นแต่ ล ะเรื่ อ งในแต่ ล ะด้ า นมาให้ ค วามรู้ กั น อย่ า งจริ ง จั ง ที่ สํ า คั ญ คื อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ข้าราชการด้วยกันเอง ในส่วนของจังหวัดก็จะมีการประชุมเพื่ออัพเดทความรู้เรื่องของนโยบาย
รัฐบาล เรื่องไทยแลนด์ ๔.๐ เรื่อง Mice City เรื่องเทคนิคการทํางานใหม่ ๆ ที่เป็นเทคนิคเชิงความรู้โดยวิทยากร
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ประมาณ ๔ เดื อ น/ครั้ ง ก็ จะอบรม ๓ ครั้ ง /ปี เพื่ อ สร้ า งความสั มพั น ธ์ โดยจะใช้ ห อประชุ มเปรม
ติณสูลานนท์ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย อยากให้ทุกท่านได้
เขามาฟังอัพเดทความรู้มีเรื่องอะไรใหม่ ๆ เราจะเรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง เจ้าของเรื่อง
นั้น ๆ มาให้ความรู้ ให้พี่น้องข้าราชการมีความรู้ความสามารถ เพื่อจะเป็นแนวทางการทํางานร่วมกันในปี ๒๕๖๑
: นโยบายรัฐบาล ที่มีการเน้นย้ํามาตลอดทุกเดือน
เรื่ อ งการทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ โดยวั น นี้ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด
นครราชสีมาจะรายงานเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สิ่งที่ฝากคือ การเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ท่านแจ้ง
พี่น้องส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด ว่าต้องเข้าร่วมพิธี และให้ดูเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ การประดับธงชาติ
การประดับผ้าขาวดําต่าง ๆ จะมีรายละเอียดว่า วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร จะมีการลดธงครึ่งเสา แบะวันที่ ๒๘ จะ
ต้องนําผ้าขาวดําไว้ทุกข์ออก
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงออกทางกายภาพ และเรื่องที่จะขอความ
ร่วมมือเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาจมีข้อความที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากพบเจอก็ห้ามโพสต์ต่อ
การรับเสด็จฯ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีเป็นระยะ ขอให้หัวหน้าส่วนราการให้ความสําคัญ
ในเรื่องนี้เป็นลําดับแรก
เรื่ อ งการสร้ างความสามั ค คี ปรองดอง ทางรั ฐ บาลจะมี สัญญาประชาคมเพื่ อสร้ า งความ
สามัค คี ปรองดอง คาดว่า ประมาณเดื อนกั นยายนนี้ จะออกมาเผยแพร่ แต่ ตอนนี้เ ป็ นโปสเตอร์ ออกมา มี ทั้งหมด
๑๐ เรื่อง คือ ๑) รู้รักสามัคคี ๒) ยึดมั่นศาสตร์พระราชา ๓) ขจัดการทุจริต ๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๕) ดูแลคุณภาพชีวิต ๖) เคารพกฎหมาย ๗) รู้เท่าทันข่าวสาร ๘) พัฒนาและปฏิรูปประเทศ ๙) ยึดมั่น
กติกาสากล ๑๐) เดิ นหน้ ายุทธศาสตร์ชาติ โดยจะให้ สํานั กงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสี มา ติดโปสเตอร์
ดังกล่าวประชาสัมพันธ์บริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ดีที่สุดคือการจัดกิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
กิจกรรมทางศาสนา ซึ่งไม่มีความขัดแย้งเลย
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่องสถานบริการ เรื่องการจัดระเบียบ
สั ง คม ยั ง ต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งเข้ ม ข้ น โดยเฉพาะตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เป็ น ต้ น ไป เนื่ อ งจากเป็ น

๑๙
ห้วงเดือนของการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะต้องมีการเข้มงวดในเรื่องการจัดมหรสพ การอนุญาตต่าง ๆ ต้อง
ดูนโยบาย ซึ่งทางราชการจะแจ้งไป มหรสพกลางแจ้งต่าง ๆ ควรจะต้องงด ทางโทรทัศน์ก็จะลดโทนสีลง เรื่องการจัด
มหรสพ การแต่งกายต่าง ๆ จะให้ลดโทนสีลง ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
เรื่ อ งการแก้ ปัญ หาความเดื อ ดร้อ นของพี่ น้อ งประชาชน โดยเฉพาะศู น ย์ดํ า รงธรรม
ตอนนี้ปัญหาต่าง ๆ มาที่ศูนย์ดํารงธรรมเป็นจํานวนมาก ศูนย์ดํารงธรรมมีระดับอําเภอ ระดับจังหวัดบางเรื่องไปอยู่ที่
ระดับอําเภอ ฝากนายอําเภอไปดูแลอีกที จังหวัดลงข้อมูลร้องเรียนประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ จะปริ๊นออกมาว่ามีเรื่อง
อะไรบ้าง ตอนนี้กําลังวางระบบว่าในเดือนหนึ่งจะตามเรื่องที่ค้าง มีปัญหาร้องเรียนที่ต่างจังหวัดว่ามีการร้องเรียนไปที่
ศูนย์ดํารงธรรมแล้วศูนย์ดํารงธรรมเงียบเฉย แต่เมื่อตรวจสอบแล้วเรื่องไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด แต่ไปอยู่ที่
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ นายอําเภอจึงต้องระมัดระวัง ปลัดอําเภอที่สั่งการแทนท่าน เป็นเรื่องสําคัญ แต่ไปสั่งการว่า
“ทราบ” กลายเป็ น ว่ าไม่ มีการดํ า เนิ น การต่ อ เรื่ องของการขออนุญ าตต่ า ง ๆ มี ผู้คั ด ค้ า นไปลงนามแล้ วไม่ นํ า มา
ประกอบการพิจารณา ที่เป็นปัญหาตามสื่อมวลชน สาเหตุเกิดจากแบบนี้ คนรับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอ
เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดู เรื่องอะไรที่ต้องดําเนินการต่อ อย่าสั่งการ “ทราบ” อย่างเดียว และศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
ตอนนี้มีกองกําลัง รส. มีตํารวจ เข้าไปช่วยแล้ว และให้อําเภอพยายามนํากํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นกองกําลังของศูนย์
ดํารงธรรม หากมีเรื่องเร่งด่วนอะไรก็เป็นชุดปฏิบัติการออกไปช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้พี่น้องประชาชนได้รับความ
สบายใจ
เรื่องการประสานงาน เป็น ข้อเสนอแนะจากทางอําเภอว่า ซึ่งไม่ ทราบว่าหั วหน้าส่วน
ราชการจะทราบเรื่องหรือไม่ บางครั้งเจ้าหน้าที่ในสํานักงานระดับจังหวัด ลงนามหนังสือสั่งการอําเภอเป็นจํานวนมาก
โดยสั่งการในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ทางอําเภอจึงบอกว่าขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้ช่วยตรวจสอบดูว่าบางเรื่อง
ท่านได้มอบให้ลงนามแทนหรือไม่ เพราะบางเรื่องเป็น เรื่องสําคั ญ ทางจัง หวัด รองผู้ว่า ราชการจั งหวัด หรื อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ไม่ทราบเรื่อง แต่หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ของส่วนราชการ มีการสั่งการไปให้อําเภอ อําเภอจึงขอให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ตรวจสอบด้วย ให้ย้ํากับเจ้าหน้าที่ในสังกัด บางเรื่องที่จะเป็นข้อสั่งการ ขอให้เสนอขึ้นมาให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการ แต่ถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติงานประจําก็ให้ดําเนินการได้ แต่ถ้า
เป็นเรื่องสั่งการ เป็นนโยบายสําคัญ ให้เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
การประสานงานระดั บ อํ า เภอกั บ จั ง หวั ด มี ห ลายเรื่ อ งที่ พี่ น้ อ งประชาชนติ ด ต่ อ
ส่วนราชการระดับจังหวัดแล้ว หรือทางอําเภอส่งเรื่องมาที่ส่วนราชการแล้วแต่เรื่องเงียบหาย ทางอําเภอก็ไม่สามารถ
ตอบประชาชนได้ ซึ่งบางครั้งหัวหน้าส่วนราชการอาจไม่ทราบเรื่องโดยตรง เพระฉะนั้นจึงขอทางอําเภอว่า หากส่ง
เรื่องไปยังส่วนราชการแล้ว และยังไม่ได้รับคําตอบประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ ให้พยายามโทรหาหัวหน้าส่วนราชการ
สอบถามว่าเรื่องถึงไหน เพราะหัวหน้าส่วนราชการอาจไม่ทราบเรื่อง ประชาชนก็มาทวงเรื่องที่อําเภอ อําเภอก็เป็น
เพี ยงคนรวบรวมเอกสารแล้ วส่ง มาที่จัง หวั ด เพราะฉะนั้น หั วหน้า ส่วนราชการก็ พยายามประสานงานกั บอํ าเภอ
อย่างใกล้ชิดกัน ขอให้โทรศัพท์ติดต่อกันได้เลย
เรื่องความโปร่งใสในการทํางาน ในจังหวัดนครราชสีมาค่อนข้างจะดีในเรื่องนี้ และสิ่งที่
จะช่วยได้คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง การดําเนินโครงการอย่างเปิดเผยให้มากที่สุด ป้องกันคนไม่เข้าใจ
ที่จะนําไปเป็นประเด็นในการกล่าวหา ถ้าเปิดเผยให้มีโอกาสมาสอบถาม ติดตาม ให้มีโอกาสมาดูทั้งกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการรับงาน ก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะทําให้ชื่อเสียงจังหวัดดีขึ้น ฝากให้หัวหน้าส่วน
ราชการช่วยดูตรงนี้ สิ่งที่ห่วงใยคือ มีงบประมาณของทางราชการลงไปในพื้นที่เป็นจํานวนมาก ให้ท่านช่วยติดตามว่า
มีการดําเนินการต่อเนื่องจากโครงการหรือไม่ มีการจัดตั้งกลุ่มดําเนินโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้มีการใช้ประโยชน์
หรือไม่ มีโครงการไหนที่ติดตั้งแล้วไม่มีไฟฟ้าเข้าไป ขอให้ดูอีกที ดูงบประมาณ ดูสิ่งที่ทําในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีอะไรที่
ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จะต้องรีบแก้ไขปัญหา เราจะไม่ทิ้งปัญหาไว้ และปัญหา
ทุกอย่ า งมี ทางออก งบประมาณที่ ต้ องไปเติ ม ไปเสริ ม มี ทั้ง นั้ น เพี ย งแต่ ข อให้ มีการไปสํ า รวจ มี การไปติ ด ตามดู

๒๐
โครงการต่ า ง ๆ ที่ ดํ า เนิ น การต้ อ งกลั บไปดู อี กครั้ ง ก่ อ นที่ จะทํ า โครงการใหม่ สํ า หรั บโครงการใหม่ ในปี ๒๕๖๑
งบยุทธศาสตร์จังหวัด งบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จะเชิญทาง สตง. ปปช. มาช่วยกันดูว่า โครงการไหนมีจุดเสี่ยง
ตรงไหนบ้าง จะได้ให้คําแนะนําสําหรับผู้ปฏิบัติในการเฝ้าดูและติดตามแก้ไขปัญหาต่อไป เป็นเรื่องของการทํางานให้มี
ความโปร่งใส ให้มีธรรมาภิบาล
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตอนนี้นโยบายรัฐบาลมีการสั่งการมาเป็นประจํา
โดยเฉพาะ ที่ ท่ า นจะต้ อ งดู คื อ การสรุ ป ผลมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นแต่ ล ะสั ป ดาห์ และรายการศาสตร์ พ ระราชา
ที่นายกรัฐมนตรีได้ออกทุกวันศุกร์ หรือวันเสาร์ ช่วง ๐๘.๐๐ น. ลองไปฟังดู ซึ่งเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ท่าน ไม่ต้องรอให้สั่งการ ให้เสนอขึ้นมาสั่งไปในพื้นที่ได้เลย นั้นคือเป็นการสั่งการของทางรัฐบาลมาแล้ว ฝากท่านได้
เอาใจใส่ดูแลตรงนี้ด้วย สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทํางานด้วยดีมาโดยตลอด
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๕ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องที่ ๑ ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งแล้ว จังหวัดของเราเข้าสู่
ความเป็น Mice City แล้ว ถ้าเราไม่เข้าสู่จุดนี้ไม่ได้ จะช้าไป เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเข้าสู่จุดนี้ถึงจะก้าวหน้าไปสู่
ระดับความเป็นสมาร์ทซิตี้ ต่อไป
เรื่องของ Mice City Mice หมายถึง meeting การจัดประชุมและสัมมนา Incentive
ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เช่น กรณีของบริษัท หรือภาคเอกชน ที่ทํายอดได้ตามเป้าหมายและมีการให้รางวัลโดย
การท่องเที่ยว Convention ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ และ Exhibition ธุรกิจการจัดแสดงสินค้า
ซึ่งในการจัดประชุมระดับหลายร้อยคน ต้องมีสถานที่จัดประชุมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมามีความพร้อมอย่างมาก เราสามารถใช้สถานที่ประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถานที่
ประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ซึ่งเรามี
ความพร้อมมาก Exhibition การจัดแสดงสินค้า เรามีจุดแสดงสินค้าได้ทุกรูปแบบ เรามีความพร้อมในการเข้าสู่เป็น
Mice City ทางสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน ได้ขอข้อมูล โดยเฉพาะภาคเอกชน
ในเรื่องของโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ซึ่งภาคราชการก็มีข้อมูลเหล่านี้ ขอความกรุณาว่าข้อมูลเหล่านี้ท่าน
มี อะไรที่ จะให้ เ ราส่ ง เสริ ม ที่ จะให้ เ ชื่ อมโยงเป็ น เครื อข่ า ย สามารถแจ้ ง ได้ ที่สํา นั กงานท่ องเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
นครราชสีมา ซึ่ง เป็ น ศูน ย์รวมข้อมูล แต่ทุกอย่ างเราต้ องจัด ข้ อมู ลให้เ ป็น ลักษณะของศู นย์ รวม เป็ น Big Data
ของจังหวัด
เรื่องที่ ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมือง Triple Crown
เป็น Gopark Biosphere world trade โดยเฉพาะ Geopark ของจังหวัดนครราชสีมา แหล่งท่องเที่ยวตรงบริเวณ
อบต.ท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เราได้สร้างโขลงช้างโบราณ สามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ พื้นที่ประมาณ
๒๐ ไร่เศษ เป็นจุดที่เราได้ค้นพบซากฟอสซิลโบราณหลายระดับชั้น ตรงบริเวณนั้นได้ กันพื้นที่ไว้สํา หรับจัดสร้า ง
พิพิธภัณฑ์ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นลักษณะของโขลงช้างโบราณ ซากช้างโบราณที่ขุดค้นเจอที่อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ แล้วสร้างขึ้นมาตามที่แบบถูกต้องตามหลักวิชา สามารถไปท่องเที่ยวได้
ประธาน : เรื่องของการเป็น Mice City ของเราอาจจะมีจุดด้อยกว่าจังหวัดข้างเคียงคือเรื่องของการเดินทาง
โดยเฉพาะทางเครื่องบิน ทางประธานหอการค้าจังหวัด ความคืบหน้าในเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้ว
ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา : ในวันนี้หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และผู้อํานวยการท่าอากาศยาน
นครราชสีมา เราได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ เรื่องการที่จะเปิดเส้นทางการบินระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับเชียงใหม่
และภูเก็ตให้ได้ ถึงวันนี้ได้ทําหนังสือ ๒ ฉบับ ถึง กกร. และถึง สนช. ก็ได้รับความกรุณาเชิญเข้าไปพบและพูดคุยเรื่อง

๒๑
การเปิดสายการบินในครั้งนี้ ขณะนี้นี้อยู่ขั้นตอนที่จะต้องนัดประชุมในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งค่อนข้างอยู่ใน
ขั้นตอนที่ดี และในขณะเดียวกันมี ๑ สายการบิน ที่ให้ความสนใจเข้ามาและทําหนังสือขอพบทั้งส่วนราชการและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยรองฯ มุรธาธีร์ ฯ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้ติดตามขอข้อมูลตลอดเวลา โดยเฉพาะแอร์ไลน์
ที่จะเข้ามาติดต่อในวันที่ ๒ ตุลาคม นี้ ถือเป็นสายการบินที่น่าสนใจมากเพราะเนื่องจากเป็นสายการบินที่บินระหว่าง
ประเทศจี น ประมาณ ๒๐ เมื อ ง เข้ า มาที่ ป ระเทศไทยแห่ ง เดี ย ว โดยการนํ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนืองและภาคใต้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่สายการบินนี้เข้ามา ชื่อสายการบิน นิวเจน
แอร์เวย์ส ทาง CEO ได้บอกเราว่าพร้อมที่จะบินเลย มีเครื่องบินที่พร้อมบิน ๔ ลํา สายการบินมีทั้งหมด ๑๒ ลํา บิน
ต่างประเทศอย่างเดียว หากมีการพูดคุยสรุปตกลงได้ เราสามารถบินภายในประเทศคือเชียงใหม่และภูเก็ตได้ทันที
คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นข่าวดีว่าไม่น่าเกินต้นปี ๒๕๖๑ แต่ทั้งหมดอยู่ที่การเจรจาในวันที่ ๒ ตุลาคม นี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะ
เป็ นข่ าวดีมากกว่ า และหากเราได้ สายการบิ นนี้ เข้ ามาก็ จะสามารถบิ นต่ างประเทศอย่ างช้ าที่ สุด ไม่ เกิ น ๖ เดื อน
นั่นหมายถึงโคราชจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาในจังหวัดเราอย่างแน่นอน โดยการประชุม
ครั้ ง ล่า สุ ดทางภู เ ก็ต ได้แ จ้ งว่ า มีนั กท่องเที่ย วที่จะให้ ค นโคราช ๕,๐๐๐ คน/๑ เดือน ส่ วนสายการบิ น ของนิวเจน
แอร์เวย์ส มี ๕,๐๐๐ คน ซึ่งไม่เกี่ยวกันกับทางภูเก็ต ดังนั้นหากเป็นไปตามที่ได้คุยกันไว้ เราจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีน
เข้ามาในโคราชประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งราก็ต้องเตรียมการรองรับเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น ในส่วนของหอการค้า
จังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ท่องเที่ยวและกีฬา ททท. วัฒนธรรม ก็จะต้องร่วมมือ
ช่วยกันเตรียมความพร้อม ในเรื่องของการที่จะทําคลิปทัวร์ท่องเที่ยว การต้อนรับ ความสะดวกสบายทั้งหลายที่จะ
ให้กับนักท่องเที่ยว ขอขอบคุณท่าอากาศยานนครราชสีมา ซึ่งกําลังปรับปรุงพื้นที่รันเวย์ และความสว่างทั้งหมด
ที่ประชุม : รับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ จํานวน ๔๖ หน้า
โดยนําเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา www.nakhonratchasima.go.th ปรากฏว่าไม่มีส่วนราชการและ
หน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
๑) ให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว เนื่องจาก
วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันออกพระเมรุมาศก่อนวันถวายพระเพลิง และ
วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม เป็นวันต่อเนื่อง คณะกรรมการทุกฝ่ายได้วางแผนรองรับ

๒๒
คลอบคลุมในด้านต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในพิธีช่วงก่อนและหลังวันที่ ๒๖ ตุลาคม เป็นวันปฏิบัติราชการ จึงให้
หน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาผ่อนผัน หากจะต้องใช้เวลาราชการเพื่อการเดินทางและ
เตรียมการตามสมควร
๒) ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเดิมเคยมีประกาศ
กําหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยขยายจากวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปจนถึง
วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐ รวมเวลา ๑๕ วัน
๓) ให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทําการของรัฐทั้งในและต่างประเทศลดธง
ครึ่งเสา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
รวมเวลา ๑๕ วัน
๔) ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
๕) ให้เริ่มเก็บผ้าระบายและป้ายถวายความอาลัยตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖) ให้ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและซักซ้อมทําความเข้าใจ
สถานบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงใน
เดือนตุลาคม ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
๗) ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งประชาชนทั่วไปได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนั้น
โดยที่ยังมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าใจว่าผู้มีคุณสมบัติที่สามารถ
สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจดังกล่าวจํากัดเฉพาะประชาชนทั่วไป จึงสมควรให้
หัวหน้าส่วนราชการขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้รับ
มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ เข้าร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ให้คณะทํางานเตรียมการดังนี้
๑. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐”
๒. ในพิธีห้ามประดับธงใด ๆ ทั้งสิ้น
๓. การประดับผ้าดําขาว ให้ประดับได้เพียงเต็นท์ของประชาชนที่ร่วมพิธี
๔. การแสดงมหรสพให้ดําเนินการแสดงเฉพาะวันที่ ๒๖ ตุลาคม ห้ามแสดงก่อนหรือหลัง
สําหรับจังหวัดนครราชสีมา มีการแสดง ๒ ชุด คือ รําสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “นารายณ์ปราบนนทุก”
๕. การประดับไฟ ให้ประดับให้เหมาะสมเท่านั้น
๖. ห้ามตั้งตู้รับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้นในบริเวณงาน
๗. ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ กําหนดการ
- เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ประจําซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ต้องเตรียมพร้อม
- เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์
- เวลา ๑๖.๓๐ น. หยุดการให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์
- เวลา ๑๗.๓๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
- เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. เริ่มให้ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่ สอง และ
- เวลา ๒๒.๐๐ น. ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเริ่มนําดอกไม้จันทน์เข้าเผา

๒๓
๘. การแต่งกาย
ช่วงการถวายดอกไม้จันทน์
- ข้าราชการทุกระดับ เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์ สวมหมวก
- ลูกจ้าง เครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว
- ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
ช่วงนําดอกไม้จันทน์ไปเผา
- ข้าราชการทุกระดับ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
- ลูกจ้าง เครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว
- ประชาชน ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
๙. การประดับบริเวณพิธี ที่มีกระถางให้ชาย ผ้าสีดําคลุมกระถาง
๑๐. โรงทานห้ามติดป้ายประชาสัมพันธ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑. งานกฐิน หรืองานอื่น ๆ ที่จะจัดในวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ห้ามมีการสมโภช
๑๒. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ห้ามมีการฌาปนกิจศพผู้ใดทั้งสิ้น
ประธาน : ขอให้ติดตามข่าวสารซึ่งจะมีการแจ้งเป็นระยะ ๆ ประเด็นสําคัญ คือ
๑) เมื่อวานมีโทรสารแจ้งมาว่าให้เน้นย้ําหัวหน้าส่วนราชการให้แจ้งข้าราชการในสังกัดว่า
สามารถสมัครเป็นจิตอาสาได้ โดยสมัครได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐น. โดยแต่ละคนจะได้รับ
บัตร ๒ ใบ เป็นบัตรประจําตัวจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และบัตรจิตอาสา ทําดีด้วย
หัวใจ เป็นโครงการทําความดี เป็นจิตอาสาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ต่อเนื่องไป
๒) งานพระราชพิธีวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีผู้มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์หน้า
ศาลากลางจังหวัดจํานวนมาก เราจึงจะจัดเป็นรอบ ๆ โดยพี่น้องประชาชนมาได้ตลอด แต่จะให้ผู้ใหญ่เข้าเป็นรอบ ๆ
จนถึงเวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมกับส่วนกลาง จากนั้นก็จะมีพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
ไปประกอบพิธีเผา จะมีการแสดง ๒ ชุด หลังจากนั้นเวลา ๒๒.๐๐ น. ก็จะเริ่มเผาดอกไม้จันทน์ จึงขอเชิญทุกท่าน
ร่วมงานพระราชพิธี
๓) ช่วงงานพระราชพิธี ขอความกรุณาว่าอย่าลา โดยเฉพาะช่วงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม : รับทราบ

- ความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจําลอง ประจําจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา :
ด้ ว ยสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน
พระราชานุญาต ให้จัดสร้างพระเมรุมาศจําลอง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายดอกไม้จันทน์ทั้งหมด ๘๕ แห่ง โดย
กรุงเทพมหานคร ๙ แห่ง ภูมิภาค ๗๖ แห่ง ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มดําเนินการก่อสร้าง โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย กระทําพิธีวางเสาเอก พิธีบวงสรวงสถานที่ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๙ น.
การก่อสร้าง แบ่งการดําเนินการเป็น ๒ ส่วน คือ
๑) การก่อสร้างฐานราก คสล. ดําเนินการโดยจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณจากประชารัฐ
๒) การก่อสร้างพระเมรุมาศจําลอง ประกอบด้วยงานโครงสร้างเหล็ก กรุไม้อัดกันน้ํา แล้ว
ตกแต่งลวดลายด้วยวัสดุตกแต่ง (เรซิ่น) การดําเนินการโดยเตรียมโครงสร้างเหล็กและส่วนประกอบงานตกแต่งจาก
โรงงานแล้วนํามาติดตั้งในสถานที่จริง งบประมาณดําเนินการจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๔
โดย วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) ทําพิธีอัญเชิญนพปฏลสุวรรณฉัตร ๙ ชั้น ขึ้นประดิษฐ์ที่ยอด
พระเมรุมาศจําลอง
ผลการดําเนินการ
การก่อสร้างฐานราก การติดตั้งโครงสร้างเหล็ก งานติดตั้งโครงโครงเคร่า กรุไม้อัด
งานตกแต่งลวดลาย งานติดตั้งชุด ยอดหลัง คาพร้อมติดตั้งฉัต ร ๙ ชั้น ความก้าวหน้า ของงาน ได้มากกว่า ๖๐%
ซึ่งจะดําเนินการก่อสร้างและตกแต่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประธาน : จะให้ทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดออกแบบการตกแต่งบริเวณโดยรอบ และจะเชิญหัวหน้า
ส่วนราชการมาช่วยกันออกความคิดเห็นว่าทําอย่างไรจะให้เรียบร้อยสวยงาม การก่อสร้างจะดําเนินการถึงเวลา
๒๒.๐๐ น. ทุกวัน และถ่ายทําวีดีโอการก่อสร้างตลอดเวลาที่ทํางาน ฝากให้ทุกท่านได้ไปดู ทุกอย่างจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และในส่วนของอําเภอก็ต้องแล้วเสร็จเช่นเดียวกัน
ที่ประชุม : รับทราบ

- การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจของจังหวัดนครราชสีมา

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : ยอดผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจของจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๐ จํานวน ๑๓๑,๐๔๑ คน ขอฝากทางอําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอที่มีผู้มาลงทะเบียนยังไม่ถึง ๕% ช่วยกรุณา
ประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย
ประธาน : ขอเชิญข้าราชการไปร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ - การจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดนครราชสีมา
กําหนดจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยได้มีหนังสือ
เรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีแล้ว การแต่งกาย ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่งเครื่องแบบ
ปกติขาว ไว้ทุกข์ องค์กรภาคเอกชน เครื่องแบบตามสังกัด ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์
ที่ประชุม : รับทราบ

- การจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช อันเป็นวันคล้ายวัน
สวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครราชสีมากําหนดให้
มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จึงเรียนเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการพร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์ พร้อมหมวก
ประชาชน ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

๒๕
ประธาน : ได้ขอให้ทางเทศบาลนครนครราชสีมา มาปรับพื้นถนนบริเวณประกอบพิธี จึงขอขอบคุณทางเทศบาลนคร
นครราชสีมา มา ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม : รับทราบ

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ระหว่างวันที่ ๓๐–๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๐)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เวลา ๐๘.๔๕ น. เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินกองบิน ๑
- เสด็จฯ ไปเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เวลา ๑๒.๓๐ น. เสด็จฯ ไปเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านเตย” อําเภอพิมาย
- เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จฯ ไปเปิดโรงแรมแคนทารี (ส่วนพระองค์)
- ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจําปี ๒๕๕๙
- เวลา ๑๒.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ
วัดประมวลราษฎร์ ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา
- เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ถึงสนามบินกองบิน ๑
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับวังสระปทุม
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับ-ส่ง
เสด็ จฯ ณ สนามบิ นกองบิ น ๑ วั ดประมวลราษฎร์ ตํา บลจอหอ และศู นย์ การเรีย นรู้ ต้นแบบเศรษฐกิ จพอเพีย ง
บ้านเตย อําเภอพิมาย ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จเป็นองค์ประธาน

ทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ําพระธาตุ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา (วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จเป็นองค์ประธาน
ทอดผ้าพระกฐิน ในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดถ้ําพระธาตุ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ผู้มี
จิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าพระกฐินครั้งนี้ด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอด
ผ้าพระกฐินในครั้งนี้ โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคนําส่งได้ที่ กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ ชื่อบัญชี
“กฐินส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วัดถ้ําพระธาตุ” เลขที่บัญชี ๐๐๐-๐-๕๖๕๖๗-๙

๒๖
โดยจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอําเภอ
ทุกแห่งทราบแล้ว โดยขอให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

- การจัดงาน “ชาวโคราช วาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์”

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : กลุ่มคนดนตรี–ศิลปะพื้นถิ่นศิลปินเมืองโคราช องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนจังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดงาน “ชาวโคราช วาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสดงความอาลั ย และน้ อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ต่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านบทเพลงและผลงานศิลปะ ประกอบด้วย การแสดงคอนเสิร์ต
การจัดนิทรรศการ และการวาดภาพ
ที่ประชุม : รับทราบ

- ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น

ทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งมายังจังหวัดเพื่อขอบคุณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ณ จังหวัดนครราชสีมา ทําให้การประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย
จังหวัดได้ส่งสําเนาหนังสือดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
- รายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กําหนดให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และเร่งผลักดันให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐให้ครบถ้วนถูกต้อง
ภายในปี ๒๕๖๐ จากการประชุมรับทราบนโยบายของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยที่ปรึกษาประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ โดยที่นายกรัฐมนตรีกําหนด “ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยให้จังหวัดรวบรวมผล
การดําเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการประจําจังหวัดและอําเภอ
สํานักงานจังหวัด นครราชสีมาได้ แจ้งส่วนราชการประจํ าจังหวัด จํานวน
ทั้งสิ้ น ๓๕ หน่ วยงาน และอําเภอทั้ง หมด ๓๒ อํ าเภอ ดํา เนิ นการจั ดตั้ งศู นย์ข้ อมู ลข่า วสารราชการ พร้อมกั บให้
รายงานการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน/อําเภอ โดยมีผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๐ ดังนี้
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จํานวน ๓๕ หน่วย
- รายงานแล้ว ๒๕ หน่วย
- ยังไม่รายงาน ๑๐ หน่วย
อําเภอ จํานวน ๓๒ อําเภอ
- รายงานแล้ว ๓๑ อําเภอ
- ยังไม่รายงาน ๑ อําเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ แห่ง
- รายงานแล้ว ๑ แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๓๓๔ แห่ง
- รายงานแล้ว ๒๓๙ แห่ง

๒๗
และในส่วนของการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สํานักนายกรัฐมนตรี
แจ้งให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวมรายงานให้จังหวัดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ กฐินพระราชทานประจําปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา :
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
๖ พระอารามหลวง ดังนี้
๑) วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา โดย
สถาบันพระปกเกล้า ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันอาทิตย์ที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๒) วัดสะแก ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา โดย พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา
ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๙ น.
๓) วัดบึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา โดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสถาบันการศึกษาในเครือ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อ
นําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๔) วัดวชิราลงกรณวราราม ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากช่อง โดย บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๕) วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา โดย นางคิ้ม จุฬาธรรมกุล
ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่ อนํ านํ าไปถวายพระสงฆ์จํา พรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวัน อาทิต ย์ที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๖) วัดพายัพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี มา ได้ รั บพระราชทานผ้ าพระกฐิ นเพื่ อนํ า ไปถวายพระสงฆ์ จํ า พรรษากาลถ้ ว นไตรมาส ในวั น พุ ธ ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น.
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
สรุปผลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560
การเกิดอุทกภัยช่วงเดือนพฤษภาคม 2560
ความเสี ย หายและผลกระทบ เนื่ อ งจากฝนตกหนั กถึ ง หนั ก มากบริ เ วณประเทศไทย
ตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
1) พื้นที่ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ได้แก่ อําเภอเสิงสาง อําเภอจักราช อําเภอพิมาย อําเภอลําทะเมนชัย
อํา เภอวั ง น้ํ า เขี ย ว อํา เภอครบุ รี อํ า เภอบ้ า นเหลื่ อม และอํา เภอเมื องนครราชสี มา รวมทั้ งสิ้ น จํ า นวน 8 อํ า เภอ
22 ตําบล 82 หมู่บ้าน
2) ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 8,953 คน 3,025 ครัวเรือน ถนน 33 สาย ฝาย
3 แห่ง บ่อปลา 21 ไร่

๒๘
3) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
การให้ความช่วยเหลือ
เนื่องจากเป็นความเสียหายเพียงเล็กน้อย และตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว
การเกิดอุทกภัยช่วงเดือนมิถุนายน 2560
ความเสียหายและผลกระทบ เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปก
คลุมถึงประเทศจีนตอนใต้ทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกรรโชกแรง
พื้นที่ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ได้แก่ อําเภอจักราช อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปักธงชัย อําเภอลําทะเมนชัย
อําเภอบัวลาย อําเภอชุมพวง อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอบัวใหญ่ อําเภอพิมาย อําเภอโนนสูง อําเภอโนนแดง
และอําเภอคง รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 อําเภอ 31 ตําบล 113 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,736 คน
6,982 ครัวเรือน ถนน 27 สาย ฝาย 4 แห่ง ท่อลอดระบายน้ํา 1 แห่ง
การให้ความช่วยเหลือ
เนื่องจากเป็นความเสียหายเพียงเล็กน้อย และตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว
การเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (เซินกา)
1. สรุปความเสียหายและผลกระทบจากอุทกภัย
1.1 พื้ นที่ ได้ ประกาศเขตให้ ความช่ วยเหลื อตามระเบี ยบเงิ นทดรองราชการเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2556 ได้แก่ อําเภอเทพารักษ์ ชุมพวง สีดา บัวลาย แก้งสนามนาง โนน
แดง ประทาย บัวใหญ่ ด่านขุนทด เมืองยาง ลําทะเมนชัย และอําเภอพิมาย รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 อําเภอ 7๕
ตําบล 764 หมู่บ้าน 14 ชุมชน
1.2 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 61,624 คน 25,376 ครัวเรือน
1.3 ไม่มีผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย รวม48
หลังคาเรือน (เสียหายบางส่วนประมาณ ร้อยละ 30-70% รวม 48 หลังคาเรือน) อําเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดําเนินการช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือน ในเบื้องต้น โดยใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งได้ดําเนินการขอรับความช่วยเหลือ จาก
กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้จัดส่งเอกสารขอรับความช่วยเหลือไปที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว
1.4 จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น 12 อําเภอ 75 ตําบล 764 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ความเสียหายาจากอุทกภัย ได้แก่ วัด/กุฏิสงฆ์
8 หลัง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ถนน 223 สาย สะพาน 7 แห่ง ยุ้งข้าว 1 หลัง ฝาย 38 แห่ง อ่างเก็บน้ํา 3 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง
บ่อปลา 295 บ่อ เป็ด/ไก่/ห่าน 333 ตัว โค/กระบือ 3,682 ตัว คันดิน 17 แห่ง และพื้นที่เกษตรกรรม 196,639 ไร่
2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2.1 การมอบถุงยังชีพ
(1) ถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จํานวน 800 ชุด
(2) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 3,000 ชุด
และโครงการ "ทําดีด้วยใจ" จัดเลี้ยงอาหารผู้ประสบภัย จํานวน 1,000 คน
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(3) ถุงพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จํานวน
2,000 ชุด
(4) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 500 ชุด
(5) เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ,อบจ. ,อปท. ,วปอ , ธกส , ธ.ออมสิน
ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ จํานวน 3,929 ชุด
(6) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ที่อําเภอเทพารักษ์
(7) จังหวัดนคราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม
ซึ่งปัจจุบันได้นําสิ่งของที่ได้รับบริจาค ไปช่วยเหลืออําเภอเทพารักษ์ อําเภอชุมพวง และอําเภอพิมาย เสร็จสิ้นแล้ว
2.2 การสนับสนุนทรัพยากร และกําลังพล
(1) ศบภ.ทภ.2 โดย ศบภ.มทบ.21 จัดชุด UDAT พร้อม รยบ. 1 คัน ประเมิน
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อําเภอโนนแดง อําเภอเมืองยาง และอําเภอประทาย
(2) มทบ.21 กองบิน 1 กองพลพัฒนาที่ 2 สน.พัฒนา ภาค 5 หน่วยทหาร
พัฒนา สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรพร้อมกําลังพล 80 นาย เพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและขนย้าย
สัตว์เลี้ยง
(3) ศปภ.เขต 5 นม.ฯ,มูลนิธิฮุก 31, ชป.ที่ 8, สนง.ทรัพยากรน้าบาดาลภาค 5
(รถผลิตน้ําดื่ม) และ หจก. คูโบต้าอนันตภัณฑ์ (ซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร)
(4) วิทยาลัย เทคนิ คหลวงพ่อคูณ วิ ทยาลั ยการอาชี พบั วใหญ่ ดํ าเนิน การ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 ฝึกอาชีพ ได้มอบเงินทุนซื้อ
เครื่องมือประกอบอาชีพ
(5) สํานักงานปศุศัตว์จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนฟางข้าว จํานวน 200 ก้อน
(6) สมาชิก อปพร. OTOS อส. กําลังพลหน่วยทหาร จนท.ตํารวจ มูลนิธิใน
พื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะประสบภัย
2.3 การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร/ด้านปศุสัตว์/ด้านประมง
การช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี
2560 (พายุดาลัสและพายุเซินกา) ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้อนุมัติให้ความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกร ด้าน
การเกษตรให้กับผู้ประสบภัยจํานวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ครัวเรือน ละ 3,000 บาท รวม 49,363
ครัวเรือน วงเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ จํานวน 148,089,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณผ่านกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต่อไป
3. การซ่อมแซมและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์
3.1 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 5 แห่ง ดังนี้
(1) อําเภอโนนแดง จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก หมู่ที่ 3 โรงเรียน
ทุ่งรี หมู่ที่ 7 และโรงเรียนบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ตําบลวังหิน เป็นลักษณะน้ําไหลหลากเส้นทางเข้าโรงเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียนซึ่งได้ทําการหยุดการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 จํานวน 3 วัน อาคาร
เรียนไม่ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันได้ดําเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
(2) อําเภอประทาย จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หมู่ที่ 3 ตําบลกระทุ่มราย ได้เกิดอุทกภัยน้ําท่วมขัง
และได้ทําการหยุดการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 1 และวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ความเสียหาย ตู้เอกสาร
ชั้นวางเอกสาร ปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย บานประตู และกําแพง
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โรงเรียนบางส่วนได้รับความเสียหาย ปัจจุบันได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) และปัจจุบันได้ดําเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
- โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา หมู่ที่ 4 บ้านโนนหญ้านาง ตําบลหันห้วยทราย
ได้เกิดอุทกภัยน้ําท่วมขัง และได้ทําการหยุดการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ความเสียหาย
กําแพงโรงเรียน อาคารเรียน ป.1 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอนุบาล และโรงอาหาร ถูกน้ําท่วมขัง 3 วัน ปัจจุบัน
ได้รับงบประมาณซ่อมแซม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 480,000 บาท และ
ปัจจุบันได้ดําเนินการเปิดการเรียน การสอนตามปกติ
3.2 สิ่งสาธารณประโยชน์/สาธารณูปโภค
(1) อําเภอเทพารักษ์ ความเสียหาย ได้แก่ ถนน 13 สาย ซ่อมแล้วเสร็จ
11 สาย อยู่ในระหว่างการดําเนินการ 2 สาย (งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สะพาน 3 แห่ง ซ่อมแล้ว
เสร็จ และฝาย 4 แห่ง ซ่อมแล้วเสร็จ
(2) อําเภอชุมพวง ความเสียหาย ได้แก่ ถนน 1 สาย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดําเนินการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(3) อําเภอบัวลาย ความเสียหาย ได้แก่ ถนน 29 สาย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดําเนินการซ่อมแซมถนน จํานวน
11 สาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว สําหรับถนน 18 สาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดําเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2560
(4) อําเภอประทาย ความเสียหาย ได้แก่ ถนน 103 สาย สะพาน 2 แห่ง
และฝาย 24 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดําเนินการซ่อมแซมถนน 103 สายแล้วเสร็จ สะพาน 2 แห่ง
แล้วเสร็จ และฝายเสร็จ จํานวน 23 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง จะแล้วเสร็จภายในกันยายน 2560
(5) อํ าเภอบั ว ใหญ่ ความเสี ย หาย ได้ แ ก่ ถนน 51 สาย ฝาย 2 แห่ ง
คันดิน 17 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดําเนินการซ่อมแซมถนน 35 แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง
ดําเนินการซ่อมแซมถนน 16 สาย สําหรับการซ่อมแซม ฝาย 2 แห่ง และการซ่อมแซมคันดิน 17 แห่ง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2560
- ฝาย แล้วเสร็จ จํานวน 1 แห่ง คงเหลือ จํานวน 1 แห่ง อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
- ถนน แล้วเสร็จ จํานวน 38 สาย คงเหลือ13 สาย อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
- คั น ดิ น แล้ วเสร็ จ จํ า นวน 1 แห่ ง คงเหลื อ 16 แห่ ง อยู่ ในระหว่ า ง
ดําเนินการ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
(6) อําเภอด่านขุนทด ความเสียหาย ได้แก่ ถนน 21 สาย สะพาน 2
แห่ง และฝาย 2 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดําเนินการซ่อมแซมสะพานที่เสียหาย ทั้ง 2 แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สําหรับถนน 21 สาย แล้วเสร็จ จํานวน 16 สาย คงเหลือจํานวน 5 สาย และฝาย 2 แห่ง ได้ขอใช้เงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
(7) อําเภอเมืองยาง ความเสียหาย ถนน 6 สาย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดําเนินการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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(8) อําเภอลําทะเมนชัยความเสียหายถนน 4 สาย และฝาย 6 แห่ง
- องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น อยู่ ร ะหว่ า งการอนุ มัติ ง บประมาณ
ซ่อมแซมถนน 2 สาย คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
- สําหรับถนน 2 สาย และฝาย 6 แห่ง ได้ขอใช้เงินทดรองราชการ
เพื่ อช่ วยเหลื อผู้ประสบภั ยพิ บัติกรณี ฉุ กเฉินฯ จะดํ าเนิ นการแล้ วเสร็ จภายในเดื อนกั นยายน 2560 เสนอ ก.ช.ภ.อ.
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว วันที่ 5 กันยายน 2560
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรวงเงินทดรองราชการฯ ให้อําเภอที่ประสบ
อุทกภัย รวม 12 อําเภอ อําเภอละ 300,000 บาท ซึ่งหากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการช่วยเหลือมายังจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อพิจารณานําเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ต่อไป
สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อน้ําอุปโภค บริโภค เนื่องจากราษฎร
ได้ใช้น้ําฝนในการบริโภคเป็นหลัก สําหรับน้ําเพื่อการอุปโภค ไม่มีน้ําเน่าเสียในพื้นที่น้ําท่วมขังจึงไม่มีผลกระทบต่อ
แหล่งน้ําอุปโภคแต่อย่างใด
แผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาวจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ต้นน้ําสายหลักสําคัญได้แก่ ลุ่มน้ํามูล และลุ่ม
น้ําชีซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดที่อยู่ข้างเคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัด
นครราชสี มา สํ า นักชลประทานที่ 8 และสํา นั กทรัพยากรน้ํ า ภาค 5 ได้ ประชุมคณะกรรมการลุ่ มน้ํ า เพื่อเสนอ
โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ระบบ โดยได้ นํ า เสนอต่ อ รั ฐ บาลผ่ า นการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
- ก่อสร้างโครงการแก้มลิงในลักษณะอ่างพวง เพื่อช่วยรองรับน้ําในช่วงฤดูน้ําหลาก
และมีการขุดลอกคลองระบายน้ําลงสู่ลําสะแทด ดังนี้
(1) แก้มลิงดอนยาวน้อย พร้อมอาคารประกอบ ความจุน้ําเพิ่มขึ้น
0.56 ล้านลูกบาศก์เมตร
(2) แก้มลิงหนองขนุน พร้อมอาคารประกอบ ความจุน้ําเพิ่มขึ้น
0.46 ล้านลูกบาศก์เมตร
(3) แก้มลิงหนองควายตาย พร้อมอาคารประกอบ ความจุน้ําเพิ่มขึ้น
0.56 ล้านลูกบาศก์เมตร
(4) แก้มลิงหนองโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ความจุน้ําเพิ่มขึ้น
0.96 ล้านลูกบาศก์เมตร
(5) แก้มลิงบ้านซาก พร้อมอาคารประกอบ ความจุน้ําเพิ่มขึ้น 1.32
ล้านลูกบาศก์เมตร
รวมใช้งบประมาณ 167.50 ล้านบาท
- ก่อสร้างเพิ่มช่องทางการระบายน้ําของลําสะแทดบริเวณใกล้ฝายบ้านบุ่งเบา ตําบล
บ้านจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อสร้างประตูระบายน้ําเพิ่มเติมขนาด 6 x 4 เมตร จํานวน 6 ช่อง
งบประมาณ 74 ล้านบาท เพื่อให้สามารถควบคุมน้ําได้ทั้งในฤดูแล้ง และฤดูน้ําหลาก
- ซึ่ ง ได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นหลั ก ในการประชุ ม ครม.สั ญ จร จํ า นวน
2 โครงการเรียบร้อยแล้วคาดว่าเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

๓๒
การเกิดอุทกภัยช่วงเดือนสิงหาคม 2560
ความเสียหายและผลกระทบ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาค
กลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทําให้มีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักบางแห่ง
พื้นที่ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ได้แก่ อําเภอขามทะเลสอ อําเภอบัวใหญ่ อําเภอเมือง
นครราชสีมา และอําเภอคง รวมทั้งสิ้นจํานวน 4 อําเภอ 13 ตําบล 56 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
1,142 คน 485 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ถนน 20 สาย สะพาน 1 แห่ง
การให้ความช่วยเหลือ
เนื่ องจากเป็ น ความเสี ย หายเพี ย งเล็ ก น้ อย และตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว
สําหรับการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พายุเซินกา ขณะนี้มียอดเงิน
ที่อยู่ในบัญชีจํานวน ๘๒๓,๔๘๕ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)
ภาพรวม จั ง หวั ด นครราชสี มาได้ รั บงบประมาณทั้ ง สิ้ น ๒๕,๖๘๖.๗๙๒ ล้ า นบาท
ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายได้ ๒๓,๑๙๔.๒๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๐ (เป้าหมายสิ้นเดือน
กันยายน ร้อยละ ๙๖)
รายจ่ายลงทุน งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๔๓๗.๘๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๘๖๔.๕๗๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ (เป้าหมายสิ้นเดือนกันยายน ร้อยละ ๘๗)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น ๔๑๘.๘๑๙ ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
๒๗๕.๕๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๙ (เป้าหมายสิ้นเดือนกันยายน ร้อยละ ๙๖)
รายจ่ายลงทุน ๓๔๙.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๔.๕๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖๗.๐๙ (เป้าหมายสิ้นเดือนกันยายน ร้อยละ ๘๗)
รายจ่ายประจํา ๖๙.๒๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๑.๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๙.๒๑
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
งบประมาณกลุ่ ม จั ง หวั ด ๓๔๘.๙๙๙ ล้ า นบาท เบิ กจ่ า ยแล้ ว ๒๕๘.๒๗๐ ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๔ (เป้าหมายสิ้นเดือนกันยายน ร้อยละ ๙๖)
รายจ่า ยลงทุ น ๒๕๙.๖๒๖ ล้า นบาท เบิกจ่า ย ๒๐๖.๖๙๖ ล้า นบาท คิ ดเป็น ร้อยละ
๗๙.๖๑ (เป้าหมายสิ้นเดือนกันยายน ร้อยละ ๘๗)
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรวม ๖,๖๔๕.๐๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๖๑๓.๐๖๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗
ขอความร่วมมือให้ช่วยกันเบิกจ่าย เพื่อให้ใกล้เป้าหมายการเบิกจ่ายให้มากที่สุด

๓๓
๔.๑.๗ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนที่ผ่านมา
มี อ่า งเก็ บ น้ํ า ที่ มี ปริ มาณน้ํ า ล้ น อ่ า งประมาณ ๑๐ แห่ ง เนื่ องจากสภาวะของฝนที่ ต กในเขตจั ง หวั ด นครราชสี ม า
ค่อนข้า งมาก โครงการชลประทานนครราชสีมาได้ดํา เนินการพร่องน้ําเพื่ อรองรับน้ําตามสภาวะ การดําเนินการ
พร่องน้ําส่วนใหญ่เป็นการพร่องน้ําเพื่อระบบนิเวศน์และการประปาตอนล่าง ซึ่งทําให้อ่างเก็บน้ําหลายแห่งเข้าสู่ภาวะ
ปกติในช่วงเดือนกันยายน คงเหลือน้ําที่มีปริมาณน้ําเต็มอ่าง ๓ อ่าง คือ อ่างสันกําแพง อ่างห้วยสะกาด และอ่าง
ห้วยยางพะไล
สภาวะน้ํ าปั จจุบัน เนื่ องจากฝนเฉลี่ย ตามอ่า งเก็ บน้ํ าต่ าง ๆ ทั้ง หมด ๒๗ อ่า งในเขต
จังหวัดนครราชสีมา มีฝนเฉลี่ยประมาณ ๑,๐๓๓.๙ มิลลิเมตร/ปี ปัจจุบันฝนสะสมอยู่ ๙๕๔ มิลลิเมตร ฝนตกแล้ว
ประมาณ ๙๒% ของอ่างต่าง ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะดูจนถึงกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอ่างเก็บน้ําหลายแห่งจะ
ไม่ พ ร่ อ งน้ํ า แล้ ว แต่ จ ะเริ่ ม เก็ บ กั ก น้ํ า โดยเมื่ อ ๒ ปี ที่ แ ล้ ว จะเห็ น ว่ า อ่ า งเก็ บ น้ํ า ของชลประทานในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา ค่อนข้างจะแห้งประมาณ ๑๒ แห่ง ปีนี้ถือว่าน้ําค่อนข้างดี เพราะฉะนั้นหลังจากนี้น่าจะเริ่มเก็บกักน้ําไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ปริ ม าณน้ํ า ภาพรวมในปั จ จุ บั น ปริ ม าณน้ํ า ทั้ ง หมดของอ่ า งเก็ บ น้ํ า ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา ทั้ง ๒๗ แห่ง ทั้งอ่างขนาดใหญ่ และอ่างขนาดกลาง มีน้ําทั้งหมด ๖๙๔ ล้าน ลบ.ม. ประมาณ ๖๐%
ปริ ม าณน้ํ า ในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ่ ทั้ ง หมด ๕ แห่ ง สถานการณ์ น่ า เป็ น ห่ ว งคื อ
อ่างน้ําลําตะคอง ปัจจุบันมีน้ําอยู่ที่ ๓๗% ถึงแม้จะมีปริมาณน้ํามากกว่าปีที่แล้วประมาณ ๑๗% คือมีน้ํา ๑๑๗
ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากอ่างลําตะคอง เป็นอ่างที่ใช้งานในเรื่องการอุปโภคบริโภคของจังหวัดนครราชสีมาเป็นส่วนใหญ่
โดยตามสถิติจะมีน้ําเข้าในเดือนตุลาคมเป็นเดือนสุดท้าย แต่อ่างเก็บน้ําอื่น ๆ จะเริ่มเก็บกักน้ําแล้ว มีอ่างลําตะคองที่
น่าเป็นห่วงและเฝ้าระวังติดตาม สําหรับอ่างลําพระเพลิงและอ่างมูลบน ถือว่า ๒ มีน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี คือมากกว่า
๕๐% ขึ้นไป
เปรีย บเที ย บปริ มาณน้ํา ปี นี้กับปีที่แ ล้วในวั นเดี ยวกั น น้ํ าปี นี้ มีมากกว่ าปี ที่แล้ ว ๒๗๘
ล้าน ลบ.ม. แต่โดยเฉลี่ยมีเพียงประมาณ ๕๐ % น้ําเก็บกักมีเพียง ๕๗%
ประธาน : เวลาที่ฝนตกเราจะมีการโทรศัพท์ติดต่อกันตลอดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปภ.
ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน เทศบาลนคร นายอําเภอเมือง โดยแบ่งกันคนละจุด แต่ก็ยังเอาไม่อยู่ ในส่วนของ
บุ่งตาหลัว ขอความกรุณาพร่องน้ําอย่างต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นจะรับไม่ไหว
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : ในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมา
จะมีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง ซึ่งดูแลในส่วนของลําตะคองทั้งหมด และเฝ้าระวังในส่วนของประตู
คนชุม ประตูข่อยงาม และประตูกันผม ตลอดเวลาที่เกิดภาวะวิกฤติในเรื่องของฝนตกน้ําท่วม ในระหว่างภาคปกติ
จะพร่องน้ําไว้รอ แต่เราจะปล่อยให้แห้งไม่ได้เนื่องจากประชาชนต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภค เราก็จะพร่องน้ําไว้
จํานวนหนึ่งเพื่อจะรอรับน้ําจากเมืองเข้าไปเติม หากเกิดฝนตกปริมาณมาก ๆ ช่องที่จะระบายน้ําหรือร่องระบายน้ําที่
จะไปเติมลําตะคองอาจจะระบายไม่ทันเพราะจํานวนของช่องต่าง ๆ มีขนาดเล็ก แต่ลําตะคองก็จะพร่องน้ําเตรียมไว้
ตลอด ในส่วนของบุ่งตาหลัว เราดําเนินการโดยประสานกับฝ่ายทหาร จะพร่องน้ําตลอดเวลาที่ฝนไม่ตก ณ เวลานี้เรา
พร่องไปเป็นล้าน ลบ.ม. แล้ว และจะดําเนินการพร่องน้ําต่อไปเรื่อยๆ
ประธาน : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ขอมติคณะรัฐมนตรีพื่อจะศึกษาการแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมในเขตเมืองนครราชสีมา ขณะนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง รับมติคณะรัฐมนตรีมาแล้ว กําลังจะปรับใช้
งบประมาณปี ๒๕๖๑ มาให้ศึกษาว่าทางน้ําจะไปอย่างไร ตอนนี้พยายามจะดูเรื่องน้ําตรงแยกไอทีลงคูเมืองซึ่งเดิม
น้ําลงไม่ได้ ตอนนี้มีการทุบฟุตบาทตรงหน้าไก่ย่างแสงไทยเพื่อให้น้ําไหลลงคูเมือง แล้วสูบจากคูเมืองมาลงตรงหน้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษา แล้วจะปล่อยลงตรงหน้าวัดศาลาลอยให้ออกไป สิ่งที่ต้องการคือให้ทางสํานักงานโยธาธิการและ

๓๔
ผังเมืองจังหวัด ไปศึกษาในอนาคตถ้าทําเป็นฟลัดเวย์ จากตรงคูเมืองหน้าวัดศาลาลอยลงไปทางน้ํา ถ้าเราใช้ระบบท่อ
เชื่อว่าระบบท่อใช้เวลาประมาณ ๔ – ๕ ปี ท่อก็ไม่มีประสิทธิภ าพแล้ว เพราะฝนตก ๑ ครั้งก็ตันแล้ว ใช้การไม่ได้
แล้วก็มีการถมถนนจนเป็นท่อที่ไม่สามารถระบายน้ําได้ โคราชต้องมีฟลัดเวย์ ต้องมีทางน้ําประมาณ ๘ เมตร ให้น้ํา
ไหลไปได้เร็ว ๆ เพียงแต่ว่าต้องมีการศึกษา เพราะแก้ปัญหาที่หนึ่ง อีกที่หนึ่งก็ท่วมตลอด
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : ทางกรมชลประทานได้ส่งสํานักพัฒนาเมืองเข้ามาสํารวจ
ขณะนี้อยู่ในพื้นที่ และเป็นช่วงพอดีที่ฝนตกแรง จึงได้เก็บรายละเอียดไปเพื่อจะนําไปประกอบการพิจารณาออกแบบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๘ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา :
สรุปสภาวะอากาศในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา
ลาว และเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้น ได้ เลื่อนลงมาพาดผ่า นบริเวณประเทศไทยตอนบน
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อน ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นในระยะ
ปลายช่วง จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํา บริเวณเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ดีเปรสชั่น และพายุโซนร้อน “ทกซูรี (DOKSURI,1719)” ในช่วงค่ําของวันที่ ๑๑ กันยายน และได้ทวีกําลังแรงขึ้น
อี กจนเป็ น ใต้ ฝุ่น ในช่ วงค่ํ า ของวั น ที่ ๑๔ กั น ยายน และเคลื่ อ นขึ้ น ฝั่ ง ประเทศเวี ย ดนาม ในช่ วงเช้ า ของวั น ที่ ๑๕
กันยายน แล้วอ่อนกําลังลงเรื่อย ๆ จากนั้นเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ
แล้ วอ่ อนกํา ลัง ลงเป็ นหย่อมความกดอากาศต่ํ าก่ อนเคลื่อนเข้า ปกคลุ มชายฝั่ งประเทศเมีย นมา และอ่ าวเบงกอล
ตอนบนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมี
กําลังแรงขึ้นในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะ
ครึ่งหลังของช่วง
จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือนกันยายน
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ วัดได้ ๔๔๑.๑ มิลลิเมตร ฝนตก ๑๕ วัน
ซึ่งปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยในเดือนกันยายน อยู่ที่ ๒๒๘.๓ มิลลิเมตร ฝนตก ๑๙ วัน) โดยฝนรวมทั้งปี
ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ปัจจุบัน ๑,๖๘๓.๑ มิลลิเมตร จากสถานีตรวจวัดในเขตอําเภอเมือง
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนตุลาคม ๒๑๕๖๐
ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ลักษณะอากาศจะแปรปรวน
โดยเฉพาะช่วงกลางเดือน จังหวัดนครราชสีมาจะมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ และอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่
โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้ ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกในบางช่วง และบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๆ ลักษณะดังกล่าวจะทําให้
ประเทศไทยตอนบนฝนลดลงกับมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
โดยคาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบน ปริมาณฝนรวมจะต่ํากว่าค่าปกติ ๕ – ๒๐%
เดื อ นตุ ลาคม อุ ณหภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย อยู่ ที่ ๓๐ – ๓๒ องศาเซลเซี ย ส อุ ณ ภู มิ ต่ํ า สุ ด เฉลี่ ย
๒๓ –๒๖ องศาเซลเซียส ปริมาณฝน ๑๑๐ – ๑๖๐ มิลลิเมตร ฝนตก ๑๐ – ๑๓ วัน
ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง
ลักษณะของร่องความกดอากาศต่ําเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ แนวของพายุที่เกิดขึ้นใน
ทะเลจีนใต้จะวิ่งลงมาทางใต้ ทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนและพื้นที่ฝนจะลดน้อยลงในช่วงปลาย
เดือนตุลาคม โดยขอให้ติดตามลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป

๓๕
ประธาน : ฝนก็จะเริ่มลดลงเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็จะเตรียมรับมือเรื่องภัยแล้งและ
ภัยหนาวต่อไป
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินโครงการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา
๒. โครงการ PEA LED บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา จากสภาพปัญหา
ทัศนียภาพของเมืองนครราชสีมา นอกจากจะมีสายไฟฟ้าแล้วยังมีสายสื่อสารต่าง ๆ ทําให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา จึงมีโครงการนําสายไฟฟ้าลงดิน งบประมาณในเขตเทศบาลนคร ทั้งสิ้น
๒,๔๓๓ ล้านบาท การดําเนินการประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า การปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ํา
นํ า ลงดิ น ทั้ ง หมด รวมทั้ ง ระบบสื่ อ สารด้ ว ย โดยแบ่ ง เป็ น ๓ เฟส โดยเฟสที่ ๑ ใช้ เ วลาดํ า เนิ น การถึ ง ปี ๒๕๖๓
เฟส ๒ - ๓ อยู่ระหว่างดําเนินการในเขตต่อไป คาดว่าประมาณ ๔ – ๕ ปีข้างหน้า
ขอบเขตงาน แบ่งเป็น lot 1 lot 2 lot ๓ ใน Lot ที่ ๑ กําลังดําเนินการเปิดหาตัว
ผู้รับจ้าง ถนนชุมพล และถนนราชดําเนิน รอบย่าโม ระยะทาง ๑.๙ กิโลเมตร คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ก็จะเริ่มดําเนินงานได้ สําหรับ lot ๒ และ lot ๓ จะดําเนินการใน
ปีต่อไป
งบประมาณ lot ๑ วงเงินประมาณ ๑๕๗ ล้านบาท, lot ๒ เริ่มดําเนินการปี ๒๕๖๒
วงเงินประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท, lot ๓ เริ่มดําเนินการปี ๒๕๖๓ วงเงินประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท และการดําเนินการ
อื่น ๆ วงเงินประมาณ ๑,๔๗๕ ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ ๒,๔๓๓ ล้านบาท
โครงการปรับปรุงหลอด LED แสงสว่างบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ
ซุ้มประตูชุมพล
บริ เ วณลานย่ า โม ช่ วงเวลากลางคื น ค่ อ นข้ า งมื ด การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จึ ง ได้ ข อ
งบประมาณไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับการอนุมัติแล้ว ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ในวงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
การดํ า เนิ น การ ออกแบบความเข้ ม ของแสงสว่ า ง ปรั บ ปรุ ง หลอดไฟทั้ ง หมดรอบ
อนุสาวรีย์ และซุ้มประตูชุมพล เป็นการนําของเก่าออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด โดยใช้เฉดสีที่เหมาะสม เพื่อความ
สว่าง และสวยงาม โดยได้มีการส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ระยะเวลาดําเนินการ ๔๕ วัน ซึ่งจะ
แล้วเสร็จประมาณวันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประธาน : ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้จัดสรรงบประมาณมาพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะการ
นําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก และการปรับปรุงแสงสว่างบริเวณลานอนุสาวรีย์ ซึ่งพี่น้อง
ประชาชนเรียกร้องมา เพราะแสงไฟเดิมตั้งแต่สมัยแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จึงขอขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมาไว้ ณ โอกาสนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : เรื่องปั๊มเติมไฟฟ้า ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ให้บริการยานยนต์ โดยสามารถไปเติมไฟฟ้าได้ฟรีจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา : ปัจจุบันปั๊มเติมไฟฟ้า มี ๒ ค่าย คือ ค่ายเบนซ์ และค่าย
BMW และปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีศูนย์
การเรียนรู้วิวัฒนาการการกําเนิดไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน ที่ใช้คอมพิวเตอร์สั่งการระบบไฟฟ้า ปัจจุบันมีการเยี่ยมชมปีละ
๑๐,๐๐๐ กว่าคน โดยหากจะเข้าไปชมเป็นหมู่คณะ ขอให้มีการแจ้งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทราบล่วงหน้าก่อน

๓๖
เพื่อเตรียมต้อนรับและเตรียมวิทยากรบรรยาย หากเข้าไปชมประมาณไม่เกิน ๑๐ คน ก็สามารถเข้าไปชมได้เลย แต่
ขอให้มีการแจ้งล่วงหน้าประมาณ ๑ ชั่วโมง ศูนย์การเรียนรู้ฯ ใช้งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ในช่วงแรก ขณะนี้ได้
งบประมาณมาอีก ๑๑ ล้านบาท ในการปรับปรุง ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ เพื่อเป็นศูนย์นวัตกรรมของการไฟฟ้า
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ รายงานผลการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ผลการจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการจ่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
เป็ น ต้ น มา ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๖๐ จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี ก ารลงทะเบี ย นครั้ ง แรกประมาณ
๖๐๗,๐๐๐ คน แต่ เ มื่ อ มี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ จากส่ ว นกลาง มี ผู้ มี สิ ท ธิ ป ระมาณ ๔๙๐,๐๐๐ กว่ า คน
ซึ่ง สามารถตรวจสอบข้ อมู ลได้ เ พราะผู้ ที่ไม่ ผ่า นระบบจะบอกไว้ หมด สํ าหรั บผู้ มีสิทธิ ในจํา นวน ๔๙๐,๑๘๓ คน
ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เราจ่ายบัตรไปแล้ว ๒๑๙,๐๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๖ โดยบัตรจะเริ่มใช้วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้ร้านธงฟ้า จังหวัดนครราชสีมามีประมาณ ๔๒๒ แห่ง มีการติดตั้งเครื่อง EDC สําหรับ
เสียบบัตรใช้เงิน มีทั้งหมด ๙๕ เครื่อง ๙๕ ร้านค้า ซึ่งสํานักงานคลังจังหวัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับ
เครื่อง EDC ที่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ก็ได้ดําเนินการออกไปตรวจ ซึ่งวันนี้น่าจะดําเนินการตรวจสอบได้ทั้งหมด
สิทธิของบัตร ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง รถยนต์/รถไฟ ๕๐๐ บาท ต่ อเดือน
หากซื้อสินค้าธงฟ้า ผู้ที่มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท จะสามารถใช้สิทธิซื้อได้ที่ ๓๐๐ บาท แต่ถ้ามีรายได้ต่อปี
๓๐,๐๐๐ บาทขึ้น ไป จะมีสิทธิ ใช้บัตรซื้อสินค้ าธงฟ้ าได้ ๒๐๐ บาท สํา หรับแก๊ สหุ งต้ม ทางราชการให้ ๔๕ บาท
ต่อ ๓ เดือน และสําหรับยอดเงินที่ใช้ในบัตรนี้ไม่ใช่ยอดเงินสด แต่เป็นวงเงินสําหรับซื้อสินค้า และหากในเดือนใด
ใช้ไม่หมด ก็จะไม่ทบยอดไปให้ในเดือนถัดไปแต่จะตัดยอดทิ้งและเริ่มต้นใหม่
ประธาน : หากผู้มีสิทธิยังไม่มารับบัตรจะมีปัญหาหรือไม่
คลังจังหวัดนครราชสีมา : ไม่มีปัญหา ซึ่งจะมารับเมื่อไรก็ได้ แต่ก็จะเสียสิทธิ โดยสํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
ก็พยายามติดต่อประสานให้มารับบัตร
ประธาน : ฝากนายอําเภอประชาสัมพันธ์ผ่านทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาชนไปรับบัตร และสิ่งที่เป็นห่วงคือ
รับบัตรไปแล้วใช้ไม่เป็น จึงฝากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้บัตรด้วย
๔.๒.๓ ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจําปี ๒๕๖๐
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครราชสีมา)
(รับชม VTR ๑.๒๕ นาที)
ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครราชสีมา :
ด้ ว ยจั ง หวั ด นครราชสี ม า ร่ ว มกั บ อํ า เภอพิ ม าย กรมศิ ล ปากร การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอพิมาย กําหนด
จัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจําปี ๒๕๖๐” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ศิ ลปวั ฒ นธรรม และประเพณี ท้ องถิ่ น กํ า หนดจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๘ – ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ลําน้ําจักราช และสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอพิมาย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ในฐานะทําหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทํา VTR ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ความยาว
๑.๒๕ นาที รวมทั้งได้จัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน จํานวน ๑,๐๐๐ แผ่น และสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ จํานวน
๕๐๐ แผ่น และได้ทําข่าวประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อของ ททท.
ประธาน : ขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวชมงาน อยากให้เป็นงานที่ดึงนักท่องเที่ยวจากที่อื่นมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
ได้ขอทาง ททท. ว่า ถ้าเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราต้องมีกิจกรรมตลอด อยากให้จัดแบบ ๒ - ๓ เดือน/ครั้ง ให้มี
กิจกรรมที่โชว์แขกได้ งานพิมายเป็นการแสดงระดับอินเตอร์ ซึ่งน่าชมมาก และได้ขอให้ทาง ททท. แปลทริปเป็น

๓๗
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ลงใน Youtube เราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเฉิงตู ทางประธานชมรมมิตรภาพไทยจีน จะ
เดินทางไปที่เสฉวนเร็ว ๆ นี้ ก็จะให้เขานําคลิปไปประชาสัมพันธ์ให้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา :
สืบเนื่องจากมติมหาเถรสมาคม ที่ ๓๙๔/๒๕๖๐ ได้ขอความเห็นชอบโครงการบรรพชา
อุปสมบท เพื่อบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยได้มีมติเห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบท จังหวัดละ ๘๙ รูป
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกรณีข้าราชการ
ทุกประเภท พนั กงานราชการ ลู กจ้ า งประจํ า ลู กจ้ า งชั่ วคราวของส่ วนราชการ หน่ วยงานของรั ฐ และพนั กงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา
สํา หรั บจั ง หวั ด นครราชสี มา คณะสงฆ์ จัง หวั ด นครราชสีมา ได้ มีมติ กํา หนดวั ด ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดบึง พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
การดํา เนินงานในครั้ งนี้ สํา นักงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาได้เปิ ดรับผู้ มี
จิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบท มีผ้าไตรจีวร และเครื่องอัตถบริขาร เจ้าภาพละ ๓,๐๐๐ บาท และเจ้าภาพ
ภัตตาหาร เจ้าภาพละ ๔,๕๐๐ บาท เพื่อสมทบในการดําเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการ
สนั บ สนุ น จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพอุ ป สมบท หรื อ จะบริ จ าคตามกํ า ลั ง ศรั ท ธา โดยจะมี
ใบอนุโมทนาบัตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ สามารถบริจาคได้ที่ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีพิธีปลงผมนาค ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และพิธีอุปสมบทวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ โครงการจิตอาสาร่วมทําดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ผู้แทน สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา : เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย จัด “โครงการจิตอาสาร่วมทําดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นโครงการหลักของ
สภากาชาดไทยประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสอดคล้องกับ “โครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทํา
ความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ “พ่อหลวงในดวงใจ” นิทรรศการ
“ก้าวพระบาทที่ยาตรา น้ําพระทัยที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต” จุดรับบริจาคอวัยวะและดวงตา แจกเสื้อเลข ๙ และ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้บริจาคโลหิต และการรับบริจาคโลหิต
ข้อสังเกต การบริจาคโลหิต ได้พบในเรื่องของความไม่พร้อมในการบริจาคโลหิต
ผู้บริจาคโลหิตต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาบริจาค สุขภาพต้องพร้อม รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ และต้อง
รับประทานอาหารก่อนที่จะมาบริจาคโลหิต และสาเหตุหลักของเลือดลอย เกิดจากภาวะโลหิตจาง มาบริจาคเลือด
๑๐๐ คน ได้เลือดจริง ๆ ๕๐ ถุงเท่านั้น อีก ๕๐ ถุง จะเป็นปัญหาหลักเนื่องจากภาวะโลหิตจาง จึวขอให้รับประทาน
อาหารให้ครบ ๕ หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ การรับประทานอาหารประเภทข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ก่อนที่

๓๘
จะมาบริจาคเลือด ที่ผ่านมาพบน้ําเหลืองใช้ไม่ได้ จะทําให้ผลิตภัณฑ์บางตัวต้องทิ้งไป ซึ่งคือน้ําเหลือง เนื่องจากการ
รับประทานอาหารที่มีความมันมากจนเกินไป การปั่นเลือด ๑ ถุง ผลิตภัณฑ์ที่จะได้คือ ๑) เม็ดเลือดแดง ๒) พลาสมา
หรือน้ําเหลือง ซึ่งน้ําเหลืองสามารถปั่นได้อีก ในน้ําเหลืองจะมีเกล็ดเลือดอยู่ในนั้น เกล็ดเลือดมีความสําคัญในการ
รักษาโรคเป็นอย่างมาก จึงขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความมัน พักผ่อนให้เพียงพอ บุหรี่งด ๑ ชั่วโมง
ก่อนการบริจาคโลหิต สําหรับสุรา งดก่อน ๒๔ ชั่วโมง
ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา จะจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ บริเวณ ชั้น G ห้างเทอมินอล ๒๑ โคราช เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ประธาน : นายอําเภอได้นําคนมาบริจาคโลหิตจํานวนมาก แต่ปัญหาเรื่องเลือดลอยของผู้บริจาคเลือดมีมาก และใน
การปะชุมจัดทําแผนภาพเมื่อกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บอกว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหาคือ
เรื่องมะเร็งตับ กับเรื่องเด็กอ้วนเตี้ย ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาของเรื่องของโภชนาการหรือไม่ เกี่ยวพันกับเรื่องของ IQ EQ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : ขณะนี้มีเรื่องของการทํามหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน ในส่วนของเด็กเล็ก
เน้นให้เด็กโคราช ลดภาวะโภชนาการที่ทําให้อ้วนเตี้ย ไม่สมส่วน ส่งเสริมการพัฒนา IQ EQ ในส่วนของโลหิตจาง
ก็กําลังมีการรณรงค์ ส่วนเรื่องของเลือดลอย มีทั้งส่วนของโลหิตจางบางส่วน และบางส่วนเกิดจากการพักผ่อนไม่
เพียงพอ ที่มาบริจาคโลหิต แล้วพบโลหิตจาง สามารถรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก เลือดจางด้วยโรคธาลัสซีเมีย
ด้วยประมาณ ๑๐-๒๐% แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งสามารถรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กได้ เช่น
ไข่แดง ตับ
และขอเชิญชวนบริจาคอวัยวะ บริจาคร่างกาย โดยผู้บริจาคจะรับบัตรเพื่อพกไว้ติดตัว
หากเสียชีวิตไป ก็จะสามารถใช้อวัยวะของเราไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทุกส่วน จะบริจาคอวัยวะใดก็ได้ หรือบริจาคทั้งตัว
สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลมหาราช หรือสภากาชาดไทย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ การดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บริเวณ
ลําตะคอง (วังเณร)
ประธาน : ขอขอบคุณทางอําเภอสูงเนิน สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําตะคอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการร้องเรียนว่ามีการสร้างร้านอาหารรุกล้ําเข้าไปในเขตสายน้ําลําตะคอง
บริเวณน้ําตกวังเณร มานานเป็น ๑๐ ปี แล้ว มีการพยายามจัดระเบียบแต่ยังไม่เรียบร้อย มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด และ ณ วันนี้ ได้มีการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําลําตะคอง ทําให้บริเวณวังเณรมีความสวยงามขึ้น
จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้
ประเด็นต่อไปต้องมีการจัดระเบียบว่าทําอย่างไรจะไม่ให้มีการรุกล้ําอีก ต้องให้ทางชุมชนเข้ามาเป็น
กรรมการ มาวางข้อตกลงร่วมกัน ให้มีตลาดชุมชน ให้ชุมชนไปจําหน่ายสินค้า เพื่อจะได้ดูร้านค้าเหล่านี้ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายด้วย และขอฝากให้ทางสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ไปดูเรื่องการจําหน่ายสุราในบริเวณนี้ด้วย ตอนนี้
เรื่องโครงสร้างต่าง ๆ ดีขึ้นแล้ว แต่ขอให้เข้าไปดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสรรพสามิต เรื่องการจําหน่ายสุรา
ยาสูบ ต่อไป
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภ าคสาขานครราชสีมา :
ขอขอบคุณนายอําเภอสูงเนิน การทํางานตรงนี้
เป็ น ตั ว อย่ า งของการบู ร ณาการในการทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ และหน่ วยงานที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ล
โดยเฉพาะ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

๓๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๒ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน : เรื่องที่ ๑ ตามที่มีข่าวออกมาเรื่องของคุณยายที่อําเภอโชคชัย ทางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ มีเจ้าหน้าที่
ไปดูแลแล้วหรือยัง ซึ่งบางครั้งเรามีการช่วยเหลืออยู่แล้วจากทางอําเภอ อบต. แต่เมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปแล้วไม่ทราบว่าได้
มีการช่วยเหลืออยู่ และเรื่องของคุณยายอายุประมาณ ๘๐ – ๙๐ ปี ที่อยู่บริเวณย่าโม ก็ส่งเรื่องให้ทางพัฒนาสังคมฯ
เข้าไปตรวจสอบ เพราะเรื่องนี้มีการส่งมาทางทําเนียบให้ตรวจสอบ ซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าคุณยายคนนี้เสียชีวิตไปเมื่อ ๒ ปี
ที่แล้ว แต่ท้ายที่สุดกลับกลายเป็นคนละคนกัน
ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : ได้มีการดําเนินการ
ช่วยเหลือแล้ว และสําหรับเรื่องคลิปคุณยายที่อยู่บริเวณย่าโม ครั้งแรกทางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ได้รับคลิปของ
ยายทองคนที่เ สียชีวิตไปแล้ วมาให้ตรวจสอบก่ อน แล้ วจึงมี คลิปของคุณยายอีกคนตามมา ซึ่ง จริง ๆ แล้วเป็นคน
ละคนกัน อาจมีการเข้าใจผิดเรื่องข้อมูล
ประธาน : ขอให้ตรวจสอบด้วย เพราะข่าวเก่าก็มีเยอะ แต่ผู้ใหญ่เขาต้องการข้อมูลเขาก็ถามมา ส่วนราชการถึงจะ
เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นกรณีเช่นนี้ ขอให้โทรศัพท์แจ้ง ๑๓๐๐ จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปดูแลตลอด
เรื่องที่ ๒ พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ได้กรุณาโทรศัพท์มาแจ้งความคืบหน้า เนื่องจากทางอําเภอปาก
ช่องส่งเรื่องขอใช้ที่ดินของกรมทางหลวง เพื่อสร้างโรงพยาบาลปากช่อง ตึก OPD ใหม่ เพื่อลดการแออัด โดยขอใช้
ที่ดินของกรมทางหลวง ขอทางเลี่ยงเมือง ทางข้ามเข้าสีคิ้วของกรมทางหลวง ๒ ทาง ซึ่งสํานักทางหลวงที่ ๑๐ ได้
ส่งเรื่องไปส่วนกลาง พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร รับเป็นผู้ไปติดตาม ท่านพยายามจะช่วยดู ก็นําเรียนที่ประชุมเพื่อ
โปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมามีผู้พิการทางสายตา ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่าคน
แต่ข้อมูลของสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าคนแล้ว ซึ่งในจํานวน ๘,๐๐๐ กว่าคน เพิ่งได้รับการ
อบรมเพื่อให้สามารถช่วยเหลืองตัวเองได้ในการเดินทางไปมา ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้
พัฒนาครู ก เพื่อเป็น ครูฝึก เดิมมี ครู เพีย ง ๒ – ๓ คน จึง ทําให้ยอดการอบรมผู้พิการทางสายตาในห้วงที่ผ่า นมา
ได้เพียง ๘๐๐ คน ปีนี้ได้พัฒนาครูขึ้นมาอีก ๒๐ คน แบ่งเป็น ๕ โซน แต่ละโซนจะมีครูฝึกประมาณ ๓ – ๔ คน
หมุนเวียนกันฝึกอบรมผู้พิการทางสายตาให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมามีการอบรมไป

๔๐
๒๐ รุ่น ๆ ละ ๑๕ คน มีครอบครัวผู้ดูแลอีก ๑๕ คน รวมรุ่นละประมาณ ๓๐ คน มีการอบรมทุกอําเภอ เหลือ ๒ รุ่น
สุดท้าย อยู่ที่อําเภอสูงเนินและอําเภอโชคชัย การอบรมจะอบรมรุ่นละ ๖ วัน เป็นการอบรมทุกด้านให้กับผู้พิการทาง
สายตา ขอขอบคุณทาง สปสช. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการอบรม ซึ่งปีนี้อบรมได้ประมาณ ๔๐๐ คน และ
ปีหน้าคาดว่าจะอบรมให้ได้ ๙๐๐ – ๑,๐๐๐ คนเป็นอย่างต่ํา ซึ่งก็ถือว่ายังอบรมได้น้อยอยู่ แต่ก็จะพยายามจัดอบรม
ให้ได้มากขึ้น และเรื่องของผู้พิการทางการได้ยิน ที่ผ่านมาได้มีระบบการพัฒนาใช้เครื่องช่วยฟัง ปีนี้ได้พัฒนาร่วมกับ
โรงพยาบาล ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลปากช่อง และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งก็เพิ่ม
ระบบการบริหารจัดการให้ดีขึ้น สามารถที่จะใช้เครื่องช่วยฟังให้กับผู้พิการที่มีภาวะสูญเสียการได้ยินได้เพิ่มมากกว่า
ปีที่แล้ว คาดว่าจะอยู่ประมาณ ๙๐๐ – ๑,๐๐๐ เครื่อง ขอขอบคุณนายอําเภอ ซึ่งนายอําเภอหลายท่านได้ไปให้
กําลังใจกับผู้พิการ วันที่ ๒๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จะดําเนินการอบรมที่อําเภอสูงเนินกับอําเภอโชคชัย ซึ่งอาจต้อง
มีการฝึกให้ไปเดินตามสภาพจริง เช่น ตามตลาด คันนา เพื่อให้ผู้พิการไม่เป็นภาระกับครอบครัวหรือชุมชน จึงนําเรียน
ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา : เนื่องจากขณะนี้มีบุคคลพยายามนําสหกรณ์ไปชวนเชื่อให้เกษตรกรมาเป็นสมาชิก
ด้วยการให้ชําระค่าหุ้นแล้วจะมีสิทธิเข้าถึงแหล่งทุน เข้าถึงโครงการต่าง ๆ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะของสหกรณ์ที่
จะเป็นแกนกลางในการกระทําการในเรื่องดังกล่าว ไม่มีความสามารถเพียงพอกับการดําเนินการต่าง ๆ ได้ เนื่องจาก
ใช้เงินทุนจํานวนมาก และการกระทําต่าง ๆ นี้เป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ซึ่งได้มีการสอบถามไปยัง
สหกรณ์หลาย ๆ จังหวัด ก็ได้รับทราบว่ามีการกระทําในลักษณะเช่นเดียวกัน มีการชวนเชื่อเกษตรกรให้เป็นสมาชิก
ชําระค่า หุ้นแล้วจะสามารถกู้ เงิน สามารถทํ าโครงการต่าง ๆ ได้ ที่เป็ นปั ญหาคือจะมีการเคลื่ อนทุ นจากสหกรณ์
จังหวัดอื่น ๆ มาสู่จังหวัดนครราชสีมา จึงขอฝากนายอําเภอในการช่วยเฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้ด้วย
ประธาน : ขอให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ทําหนังสือแจ้งอําเภออีกทางหนึ่ง และขอให้นายอําเภอแจ้ง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่ ด้วยว่ามีการหลอกลวงชาวบ้านในเรื่องเหล่านี้
ที่ประชุม : รับทราบ
เกษตรจั งหวัด นครราชสี มา : เรื่ องที่ ๑ ตามที่สํานั กงานป้องกั น และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวั ดนครราชสี มา
ได้นําเรียนที่ประชุมแล้วว่าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบอุทกภัย ๔ ครั้ง และครั้งที่วิกฤติมากที่สุดคือในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ จากพายุ เ ซิ น กา โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บประมาณเพื่ อ เยี ย วยาพี่ น้ อ งเกษตรกร
ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑๑ อําเภอ คือ อําเภอเทพารักษ์ ด่านขุนทด บัวลาย สีดา ประทาย พิมาย
เมืองยาง โนนแดง บัวใหญ่ แก้งสนามนาง และชุมพวง ซึ่งอยู่ในประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน โดยพื้นที่ ๑๑ อําเภอ ๗๐ ตําบล ๗๑๒ หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบและได้รับเงินครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท
ณ วั น นี้ จั ง หวั ด อนุ มัติ แ ละแจ้ ง ไปที่ ส่ วนกลางทั้ ง หมดแล้ ว มี ๓ ส่ ว น คื อ ด้ า นพื ช โดยกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
๔๙,๐๐๐ ราย ด้า นปศุ สัต ว์ ๒๗๒ ราย ด้า นประมง ๗๑ ราย รวมทั้ ง หมดจํ านวน ๔๙,๔๐๖ ราย คิ ดเป็น ๑๖%
ของครัวเรือนเกษตรกรจาก ๓๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน ขณะนี้กําลังส่งเรื่องไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงฯ
ก็จะขอเงินจากสํานักงบประมาณ และสํานักงบประมาณก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ ธกส. จ่ายเงินเข้าบัญชีครัวเรือน
เกษตรกร มติคณะรัฐมนตี ให้จ่ายภายใน ๑ เดือน ซึ่งไม่เกินกลางเดือนตุลาคมนี้ เงินจะเข้าบัญชีเกษตรกรทั้งหมด
ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท จึงฝากให้นายอําเภอประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
เรื่องที่ ๒ หลังจากช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท เพื่อนําเงินไปใช้
ก่อนในเบื้องต้น แล้ว ในขณะเดีย วกัน ก็ มีการช่ วยเหลือผ่ า นระเบี ย บกระทรวงการคลัง ที่ นายอํา เภอเป็น ประธาน
อนุกรรมการ ช่วยสําหรับคนที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงจากพายุเซินกา ทั้ง ๑๑ อําเภอ ได้ผ่านกรรมการอําเภอทั้ง

๔๑
หมดแล้ว รวมแล้วมีทั้งหมด ๔๙,๐๐๐ ครัวเรือน ที่จะได้รับการเยียวยา แต่ไปตรวจสอบจริง ๆ แล้ว มีเกษตรกรที่
เสียหายสิ้นเชิงประมาณ ๑๓,๐๐๐ ครัวเรือน เหลือคนที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ๑๓,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ
๑๐๓,๐๐๐ ไร่ พื้นที่ข้าวเสียหายประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวเสียหาย ประมาณ ๒% จากพื้นที่
ปลูกข้าวประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ ไร่ ของจังหวัดนครราชสีมา หลังจากผ่านคณะกรรมการอําเภอมาแล้ว ทางจังหวัดก็จะ
เข้าประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งผ่านไปแล้ว ๑ ครั้ง ๔ อําเภอ ยังเหลืออีก ๗ อําเภอ จะผ่านรอบต่อไป เพื่อ
จะแจ้งไปยังส่วนกลางขอเงินงบกลางมาช่วย ในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ขณะเดียวกัน
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงประมาณ ๑๓,๐๐๐ ครัวเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขออนุมัติมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ขอใช้เงินที่เหลือจ่ายจาก
โครงการ ๙๑๐๑ มาจัดทํา “ครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้พระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อช่วยเหลือเฉพาะใน ๑๑ อําเภอที่เกษตรกรเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้น สําหรับหนังสือสั่ง
การยังไม่แจ้งมา แต่มติคณะรัฐมนตรีผ่านตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว หลักการคือ จะให้เกษตรกรคนที่
เสียหายสิ้นเชิง รายละ ๕,๐๐๐ บาท การช่วยเหลือ จะทําเป็นแบบกลุ่มเช่นเดียวกัน โดยคัดกรองว่าหมู่บ้านไหน
ชุมชนไหน แล้วให้กลุ่มไปจัดเวทีชุมชนตั้งกรรมการและเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับโครงการ เหมือนกับโครงการ ๙๑๐๑
ในวงเงินครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท จะเสียหายกี่ไร่ก็แล้วแต่ จะให้โควตาคนละ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณไม่จ่ายเป็น
ค่าแรง แต่จ่ายเป็นค่าวัสดุอย่างเดียว เพื่อให้เกษตรกรจัดรวมกลุ่มกันทําโครงการ แล้วก็ไปจัดซื้อจัดหาวัสดุกันเอง
ภายในชุมชนผ่านบัญชี ธกส. เช่นเดียวกัน และในจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท นี้ เกษตรกรจะไปทําเพื่อฟื้นฟูอาชีพ
เนื่องจากเขาไม่มีข้าว ไม่มีอาหารบริโภค จากความเสียหายสิ้นเชิง เลือกได้ ๓ – ๔ กิจกรรม คือ
๑) ปลูกพืชอายุสั้น เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง หลังจากน้ําลดแล้ว
๒) เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูหลุม
๓) ประมง เช่น เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกในบ่อกระชัง หรือบ่อพลาสติก
เขียนโครงการร่วมกันเสนอผ่านคณะกรรมการ มีนายอําเภอเป็นประธานระดับอําเภอ
สามารถอนุมัติได้เลย หลังจากอนุมัติแล้วจะส่งมาที่จังหวัด จังหวัดจะรวบรวมเสนอสํานักงบประมาณ เขตพื้นที่ ๑๘
เป็น ผู้เ ห็น ชอบวงเงิน เงิน ก็จะเข้า มาตั้ง จ่า ยที่ จัง หวั ด จัง หวั ดนครราชสี มามีประมาณ ๑๓,๐๐๐ ครัวเรื อน ๆ ละ
๕,๐๐๐ บาท จะมีเงินมาช่วยพี่น้องเกษตรกรอีกประมาณ ๖๕ ล้านบาท
ที่ประชุม : รับทราบ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องที่ ๑ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ของจังหวัดนครราชสีมา
ผลสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ อนุมัติโครงการทั้งหมด ๒๘ ราย เป็นเงิน ๑๐๓.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๐.๕๘ ติดเงื่อนไข ๙ ราย เป็นเงิน ๔๘ ล้านบาท โดยทั้ง ๒ รายการผ่านกระบวนการแล้ว แต่ที่จะได้รับเงินอยู่ที่
จํานวน ๑๐๓.๑๘ ล้านบาท คําขอยังเหลืออยู่ ๓๒ คําขอ เป็นเงิน ๑๕๕ ล้านบาท ซึ่งได้ประกาศรับคําขอเพิ่มเติม
เพื่อให้โอกาส เอสเอ็มอี ก็เป็นไปตามนโยบาย ไม่เกิน ๓ ล้านบาท จํานวน ๒๑ ราย วงเงิน ๔๙.๔๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๙๖ ในส่วนที่เกิน ๓ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท เป็นเงิน ๕๓.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒
ประธาน : ขอให้ดําเนินการเงินก้อนแรกให้หมดก่อน ปัญหาคือรอบแรกที่อนุมัติไปยังไม่ได้รับเงิน ได้โทรศัพท์ไปหา
ดร.พสุ โลหารชุน ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรียนท่านแล้วว่ายังไม่ได้รับเงิน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา :
ทราบว่าวันที่ ๑ ตุลาคม ดร.พสุ โลหารชุน รับตําแหน่งปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อาจจะต้องปรับอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความกระชับและบริการที่รวดเร็วขึ้น เพราะตามตัวเลขที่ตรวจสอบ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ
เรื่องที่ ๒ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง
เชิงปริ มาณ และเชิ งคุณภาพ คื อ เชิง ปริมาณ สามารถช่ วยผู้ประกอบการ OTOP มากกว่ าที่เป้า หมายกําหนด
ถึง ๑๙% คือตั้งไว้ที่ ๒๐๐ คําขอ เราสามารถรับได้ถึง ๒๓๘ คําขอ ผ่านเกณฑ์เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมาย ๖๕%

๔๒
เราทําได้ ๗๐% สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าคุณภาพสินค้า OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถที่
จะผ่ า นมาตรฐานที่ กํ า หนดได้ สํ า นั กงานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นครราชสี มา ขอขอบคุ ณท่ า นผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานข้าวสาร ๔,๐๐๐ กิโลกรัม สําหรับ
ออกโรงทานเลี้ ย งประชาชนในวั น ที่ ๒๖ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ จั ง หวั ด นครราชสี มาได้ แ บ่ ง ไปตามอํ า เภอต่ า ง ๆ โดย
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ให้เกษตรอําเภอนําไปส่งให้แต่ละอําเภอ และข้าวสารที่เกษตรกรอําเภอพิมาย
ทูลเกล้าฯ ถวาย จะแบ่งให้แต่ละอําเภอ นําไปหุงเลี้ยงพี่น้องประชาชนในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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