รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
๒ นายมุรธาธีร์
๓ นายจรัสชัย
๔ นายศักดิ์ฤทธิ์
๕ นายปัญญา
๖ นายอัสนีย์
๗ นายณรงค์ชัย
๘ นางสําเรียง

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
โชคเรืองสกุล
สลักคํา
วงศ์ศรีแก้ว
เชาว์วาทิน
หอมศรีประเสริฐ
ศรีไพร ณ ราชสีมา

๙

นายสุเทพ

รื่นถวิล

๑๐
๑๑

นายวีระศักดิ์
นางอรุณรัตน์

ศรีโสภา
ชิงชนะ

๑๒
๑๓

นายอนุรักษ์
นายประภวัต

บุญยิ่ง
ธรรมจันทึก

นายอําเภอ
๑๔ นายนฤชา
๑๕ นายสุรพันธ์
๑๖ นายยงยุทธ
๑๗ นายทวีศิลป์
๑๘ นายชูศักดิ์
๑๙ นายพิรัช
๒๐ นายประพัทธพงศ์
๒๑ นายวิสูตร
๒๒ นายไพฑูรย์

โฆษาศิวิไลซ์
ศิลปสุวรรณ
ป้อมเอี่ยม
เสนามา
ชุนเกาะ
แจ้งนคร
พราหมณี
ชัชวาลวงศ์
มหาชื่นใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๔ (นครราชสีมา)
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอปากช่อง
นายอําเภอสีคิ้ว
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
แทน นายอําเภอโนนสูง
นายอําเภอบัวใหญ่
นายอําเภอปักธงชัย
นายอําเภอด่านขุนทด

๒
๒๓ นายธงชัย
๒๔ นายบัลลังก์
๒๕ นายสุพจน์
๒๖ นายสมพงษ์
๒๗ นายธีรพล
๒๘ นายพัลลภ
๒๙ นายไพรัตน์
๓๐ นายอํานวย
๓๑ ร้อยโท อนุชา
๓๒ นายศักรินทร์
๓๓ นายชนะ
๓๔ นายเลิศพันธ์
๓๕ นายนพดล
๓๖ นายธีระพันธ์
๓๗ นายวิจิตร
๓๘ นายเสกสรร
๓๙ นายเดชฤทธิ์
๔๐ นายไพศาล
๔๑ นายสมชาย
๔๒ นายพีระ
๔๓ นายจารุวัฒน์
๔๔ นายปารเมศ
สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕ นายบัญชา

โอฬารพัฒนะชัย
ไวทยาวันศิริ
แสนมี
หอมสนิท
สกุลรักษ์
สิงห์ทอง
วิทยาอนุมาส
ปองนาน
ตั้งพาณิชย์
เสมหิรัญ
ธรณีทอง
สินบรรเลงเสนาะ
มามาก
นาควิโรจน์
กิจวิรัตน์
จันวงษา
ถิตย์ฉาย
ผลฟัก
ปัญโญธีรกุล
พิมพ์ประสาร
วงศ์จอม
แสงสว่าง

นายอําเภอโนนไทย
นายอําเภอโชคชัย
นายอําเภอครบุรี
นายอําเภอจักราช
นายอําเภอห้วยแถลง
นายอําเภอคง
นายอําเภอชุมพวง
นายอําเภอประทาย
นายอําเภอขามสะแกแสง
นายอําเภอเสิงสาง
นายอําเภอขามทะเลสอ
นายอําเภอหนองบุญมาก
นายอําเภอแก้งสนามนาง
นายอําเภอโนนแดง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายอําเภอวังน้ําเขียว
นายอําเภอเทพารักษ์
นายอําเภอเมืองยาง
นายอําเภอลําทะเมนชัย
นายอําเภอพระทองคํา
นายอําเภอสีดา
นายอําเภอบัวลาย

ใจสอาด

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่
อัยการจังหวัดพิมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๖ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสิคิ้ว

๔๖

นายพศุตม์

แวววุฒินันท์

๔๗
๔๘

นางอําไพ
นายอานนท์

ศุกระชาต
จิตตกูล

๓
๔๙

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

๕๐

นายจักรพันธ์

จันทนนท์

กระทรวงยุติธรรม
๕๑ นายภักดี
๕๒ นายกรรพฤกษ์
๕๓ นายวิเชาว์
๕๔ นายนิพันธ์
๕๕ นางฑิฆัมพร
๕๖ นางกรรณิกา

ตั้งธรรม
ไม้เรียง
สมัครธรรม
จําเนียรพันธุ์
วิเชียรเชื้อ
วัชรินทร์

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นายไพโรจน์
นายนาวิน
นางสุดท้าย
นายวิรัตน์

พุทธิวิศิษฏ์
แก้วจันทร์
สุทธิปัญญา
ศรีมงคล

๖๑

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

๖๒

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

๖๓

นายรัตนะ

วรบัณฑิต

๖๔

นายวัชรินทร์

คงแก้ว

๖๕

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

๖๖

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๗ พ.ต.อ. ปราโมทย์
สิมหลวง
๖๘ พ.ต.ท.หญิง กฤติกา คําสารีรักษ์
๖๙ พ.ต.ท. ไพจิตร
ค้ายอด
๗๐ พ.ต.ท. บรรณิทิต
ศรีหะพล
๗๑ พ.ต.อ. ทรงวุฒิ
ไสยบุญ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา
แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่
แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย
แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว

๔
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

พ.ต.ท. วิสาขะ
พ.ต.อ. ขวัญเมือง
พ.ต.ท. ถนัดบุญ
พ.ต.ท. ชัยธร
พ.ต.ท. กนกพันธ์
พ.ต.อ. พฤทธิ์
พ.ต.ท. ศักย์ศรณ์
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.ท. พัฐพน
พ.ต.อ. อนันต์
พ.ต.ท. นพดล
พ.ต.อ. สรวิศ
พ.ต.ท. เกษตร
พ.ต.ท. มนัส
พ.ต.ท. ฐิตินันท์
พ.ต.ท. องอาจ
พ.ต.ท. สุธน
พ.ต.ท. เอก
พ.ต.ท. วรโชติ
พ.ต.ท. สืบตระกูล
พ.ต.ท. วรโชติ
พ.ต.ท. กฤศ
พ.ต.ท. กวินสิทธิ์
พ.ต.ท. นิพนธ์
ร.ต.ท. สมพงษ์

กระทรวงอุตสาหกรรม
๙๗ นางสาวอํานวย
๙๘ นายวี

เพ็ชรเกษม
โกสุมา
สุวรรณรัตน์
มาทะวงษ์
พงศ์จรณบูรณ์
บุญปก
วรรณสุข
คงศักดิ์ตระกูล
ศิริวัฒน์
พิมพ์เจริญ
ทุมทวีศีลศักดิ์
เพ็ชรคํา
วินวันก์
ชมเชย
วรรณสาร
ผ่องใส
ชุ่มทองหลาง
หวังแววกลาง
สุกใส
เทพปิยะวงศ์
สุกใส
พิเศษกุล
พัฒน์กิตติสกุล
ศิริอนันต์
พิริยอารีกุล
เขื่อนสันเทียะ
จารุรักษา

แทน ผกก.สภ.โชคชัย
ผกก.สภ.ครบุรี
แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
แทน ผกก.สภ.จักราช
แทน ผกก.สภ.ประทาย
ผกก.สภ.โนนไทย
แทน ผกก.สภ.โนนสูง
ผกก.สภ.คง
แทน ผกก.สภ.สูงเนิน
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง
แทน ผกก.สภ.พิมาย
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.เฉลิมพระเกียรติ
แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์
แทน ผกก.สภ.เมืองยาง
แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์
แทน ผกก.สภ.พระทองคํา
แทน ผกก.สภ.สีดา
แทน ผกก.สภ.บัวลาย
แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

๕
กระทรวงพาณิชย์
๙๙ นายธวัชชัย
๑๐๐ นางสาวเข็มทราย
กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๑ นายสุวิทย์
๑๐๒ นางสุรดา

เหล่าพิรุฬห์
ระหาญนอก

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

โรจนศักดิ์โสธร
ภูมิปัญญา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙
จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๓ นางมริษฎา
๑๐๔ นางผกาทิพย์

แสงพรม
สิงห์คํา

๑๐๕ นายธีรวัฒน์
๑๐๖ นายสมมารถ

วลัยเสถียร
ชัยวงษ์

๑๐๗ นายวรศักดิ์
๑๐๘ นางนาตยา
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐๙ นางณชลนิภา
๑๑๐ นางมนัสวี
๑๑๑ รศ.ดร.ณภัทร
๑๑๒ นายธนนันต์
๑๑๓ นางศรีทอง

อินทร์ชัย
ทฤษฎิคุณ

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

ทวินันต์
บรรลือทรัพย์
น้อยน้ําใส
อยู่หว่าง
ยี่สุ่นแก้ว

๑๑๔ นายชาติตระการ

ยอดสง่า

๑๑๕ นายพิสิษฐ์

ชดกิ่ง

๑๑๖ นายสุวรรณ

จงรัตน์กลาง

๑๑๗ นางสาวกาญจนา

เปรมภิรักษา

๑๑๘ นายปราโมทย์

แสนกล้า

๑๑๙ นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔
แทน อธิการบดีมหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๑
แทน รก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

๖

๑๒๐ นายศุภพงษา

จันทรังษี

๑๒๑ นายประมวล

บุญทีฆ์

๑๒๒ นางพัชราภรณ์
๑๒๓ นายสําราญ

ชุ่มเมืองปัก
หงษ์กลาง

๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

ชัยวงษ์
เสมียนรัมย์
เปล่งศรีรัตน์
สุวรรณ์โรจน
อารี

นางจิตโสมนัส
นายสนิท
นายจิราวุฒิ
นายรังสัสวุฒิ
นางอรุณี

๑๒๙ นายบุญเลิศ
๑๓๐ นายสฤษณพงศ์

พ่วงเพ็ชร
เครื่องกลาง

๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

พงษ์พานิช
น้อยวิเศษ
ทรวงโพธิ์
ขอพึ่งกลาง
คุณชื่น
โชตนาพงศ์
ธนพงศ์ภากรณ์
มุ่งกลาง
ภักดีแก้ว
รักษาสุวรรณ

นายโกศล
นายเชิด
นายเอื้อ
นางสุภาพ
นายพิษณุ
นางปุณญิสา
นายไพฑูรย์
นางสมจิต
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์
นายภาคภูมิ

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๑ นายอิทธิพันธ์
๑๔๒ นางชูศรี
๑๔๓ นางชูศรี
๑๔๔ นางชุติมา
๑๔๕ นางชูศรี

ขรึมสันเทียะ
เปรมสระน้อย
เปรมสระน้อย
จันทร์เทศ
เปรมสระน้อย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ศ.น. จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รก.ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
แทน ผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๗
๑๔๖ นางเอมอร
๑๔๗ นางชูศรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔๘ นายปรีชา
๑๔๙ นางธัญธิตา
๑๕๐ นายอนันต์
๑๕๑ นายเอกภพ
๑๕๒ นายพศวีร์
๑๕๓ นายชํานาญ
๑๕๔ นายสมชาย
๑๕๕ นางสาวสุภาพ

ศรีกงพาน
เปรมสระน้อย

แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลีบสุข
ศรีสุระ
มหัจฉริยพันธุ์
ทองสวัสดิ์วงศ์
สมใจ
กลิ่นจันทร์
เจียรทิพย์วิไล
สังขไพฑูรย์

๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙

นายสุนัย
นายเทิดพงศ์
นายสมศักดิ์
นางอินทรา

กล่ํามอญ
ไทยอุดม
ทานโลกา
พรหมคํา

๑๖๐ นายบุญสนอง
๑๖๑ นางอุมาพร

ไชยเมือง
พลกล้า

๑๖๒ นางพิชชานันท์
๑๖๓ นายอาคม

รักษาทรัพย์
สุ่มมาตย์

๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

สวนกูล
เมนะรุจิ
หิรัญธนานนท์
น้อยบุญญะ
แก่นภักดี
ประมูลสิน
ดีแท้

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

นายเศกสรรค์
นายไตรรงค์
นางพัฒนี
นายสามารถ
นายฆณิภัค
นางประริชษา
นางนงนุชดี

๑๗๑ นางสาวอัญมณี
๑๗๒ นายบรรจง

ถิรสุทธิ์
สุขสิทธิ์

๘
๑๗๓ นางสาวจุฬาพรรณ

ชาญประโคน

๑๗๔ นายประสิทธิ์
ไชยวัฒน์
๑๗๕ นายนพดล
จิตณรงค์
กระทรวงการคลัง
๑๗๖ นางกฤติยา
นวลจันทร์
๑๗๗ นางสาวอรุณ
สว่างสินอุดมชัย
๑๗๘ นายอภิวัชร์
มีเสือ
๑๗๙ นางอุไรวรรณ
อภัยพงษ์
๑๘๐ นายกําพล
วิทยาอนุมาส
๑๘๑ นายอาทร
ศรีเชียงสา
๑๘๒ นายสําราญ
เมืองนิล
กระทรวงคมนาคม
๑๘๓ นายจรูญ
จงไกรจักร
๑๘๔ นายสมชาย
ตังคโนภาส
๑๘๕ นายประวัติ
ดวงกันยา
๑๘๖ นายสนิท
รัตนศฤงค์
๑๘๗ นางสุนทรี
แทบประสิทธิ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๘๘ นางจิรพา
กุลชาติวิชิต
๑๘๙ นายเกียรติฉัตร
พรายจันทร์
กระทรวงการต่างประเทศ
๑๙๐ นางอัจฉรา
จงจิตต์พิสมัย
กระทรวงพลังงาน
๑๙๑ นายสุรินทร์
แสงไทยทวีพร
๑๙๒ นายกิมสูนย์
ก้อนผา
กระทรวงกลาโหม
๑๙๓ พันโท วรพล

ปะระมัสโส

๑๙๔ พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

๑๙๕ พันเอก วีระ
๑๙๖ นางสาวสุพรรณ

สุดวิไลพร
พันธุ์พยัคฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
แทน ผู้อํานวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา
คลังจังหวัดนครราชสีมา
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
สรรพากรภาค ๙
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๓
สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาผ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟผ)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด
นครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)
สัสดีจังหวัดนครราชสีมา
รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

๙
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
๑๙๗ นายธนสุนทร
สว่างสาลี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารี
๑๙๘ นางสาวนิดาพร
สระกลาง
สวัสดิ์
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา
๑๙๙ นางมาลา
เที่ยงจรรยา
๒๐๐ ว่าที่ ร.ต. สันทนา
ศรีโพธิ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
๒๐๑ นางดาหวัน
คมวิชายั่งยืน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๕
๒๐๒ นายสุภวัฒน์
หนูพริก
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย
๒๐๓ นายเสมา
ยศยิ่งยง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
๒๐๔ นางจันทร์รัตน์
โกศลกิตติอัมพร
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา
๒๐๕ นางอรินทร์มาศ
กาแก้ว
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๒๐๖ นายแข่งขัน
สีตะธนี
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงแรงงาน
๒๐๗ นายสุชาติ
วิชชาวุธ
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๒๐๘ ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ รามาตย์
แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
๒๐๙ นางนิธิธร
บุญญานุสิทธิ์
แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
๒๑๐ นางสุชชนา
พ่วงกลิ่น
๒๑๑ นายเพชรเหล็ก
ทองภูธร
แทน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕
นครราชสีมา
๒๑๒ นายธานี
พาเขียว
ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต ๓
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๑๓ นายศักดิ์ศิริ
หยวกฉิมพลี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๒๑๔ นายวิมล
เร่งศึก
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
๒๑๕ นายถาวร
กันทวงศ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
๒๑๖ นายเติมศักดิ์
บุญชื่น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๑๗ นางรุ่งทิพย์
บุกขุนทด
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค
๒๑๘ นางสาวกุลฉัตร
เถียรชนํา
๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
๒๑๙ นางสาวกุลฉัตร
เถียรชนํา
จังหวัดนครราชสีมา

๑๐
๒๒๐ นายมนตรี
ปิยากูล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๑ นายสุเมธ
อําภรณ์
ลาภสาร
ภคเมฆานนท์
สืบปรุ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๒๒ นายยี่
๒๒๓ นายประยุทธ
๒๒๔ นางสาวยุพิน
รัฐวิสาหกิจ
๒๒๕ นายสําเริง
๒๒๖ นายสมเกียรติ
๒๒๗ นายวินัย
๒๒๘ นายวิมลลักษณ์
๒๒๙ นายสฤษดิ์รัชต์
๒๓๐ นายวีน้อย
๒๓๑ นางพัชรา
๒๓๒ นายสุรวิช
๒๓๓ นางพงศ์ทรัพย์
๒๓๔ เรือโท อนันต์

ขนายกลาง
อินทรสถิต
ไฝกิ่ง
หงษ์เหิน
เมฆวิชัย
ริงคะนานนท์
สายเชื้อ
ทวีผล
อินทรบํารุง
บุตรทา

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. นครราชสีมา
ผู้อํานวยการเขตนครราชสีมา ๒
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
รก. ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมา วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
๒๓๕ นายศิริชัย
๒๓๖ นายศรีพงศ์
๒๓๗ นายมงคล
๒๓๘ นางนันท์พจี
๒๓๙ นางสาวภูศริญญา
๒๔๐ นายสานิต

วิริยพงศ์
อุดมสิมานนท์
สาริสุต
ภิญโย
ชัชวาล์
เชิดโคกศรี

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

๒๔๑ นายมงคล
ฉัตรเวทิน
ภาคเอกชน
๒๔๒ นางสุภาวดี
รัตนโสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๔๓ นางเพลินพิศ
สุทรพุทธศาสตน์
๒๔๔ นางเพลินพิศ
สุทรพุทธศาสตน์
๒๔๕ นายสันติ
เกิดโมฬี

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

๑๑
๒๔๖ นายสันติ
๒๔๗ นายวรพล
๒๔๘ นางสาวบุศรินทร์
๒๔๙ นายวรพล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๕๐ นายนิวัต

เกิดโมฬี
ฝ่ายอุปปละ
สื่อกลาง
ฝ่ายอุปปละ

รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

รองสวัสดิ์

๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕

ธีระวัฒนา
เบี้ยวโกฎิ
ยุทธวารีชัย
โซรัมย์
จันทร์สุขเกษม
ชํานาญกลาง
เสวครบุรี
พงศ์ไทย
เอื้ออภิธร
สมจินดา
จันทร์รังสี
ทั่งทอง
ไชชลาแสง
วรรณทวี
จงวิเศษ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

นายกิตติศักดิ์
นายกิติพงษ์
นางพรทิพย์
นางสาวปัณฑารีย์
นายอนุวรรตน์
นายเอกชัย
นายสมัย
นายสัมพันธ์
นายสุเมธ
นายโกศล
นายพันธมิตร
นางบุญล้น
นางวรรณจิต
นางวนิดา
นายมนตรี

๒๖๖ นางกฤษณา

ขวางรัม

๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

แซ่ลี้
สัมพันธ์วงศ์
แสงรุ่ง
คุปติศิริรัตน์
บัตรสูงเนิน
ภาคสําโรง
ชีพธรรมคุณ
เชื้อสีดา

นายเล็ก
นายอัฐพล
นายพิทยา
นายวัชรกฤตย์
จ.ส.อ.สมจิตต์
นายชาตรี
นางเกษสุรีย์
นายสุพรรณ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
ผู้อํานวยกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเมืองนครราชสีมา
นักวิจัยประจําสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
เจ้าหน้าที่สายการบินนิวเจนแอร์เวย์
นายกสมาคมมิตรนครราชสีมา สงเคราะห์
ประธานจิตอาสางานประชาสัมพันธ์(ภาคประชาชน)
เจ้าหน้าที่หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน
เจ้าหน้าที่ สวท.นม.
รองผู้อํานวยการโรงเรียนมูลนิธิเพื่อการศึกษาโคราช
ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
เจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา(วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัด
ประธานตระกูลลี้
ประธานศาลเจ้าแม่ทับทิม
นักสื่อสารมวลชน สวท.นม.
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไผทสยาม
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ FM ๑๐๗.๒๕ MH
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุ FM ๙๔.๗๕ MH
นายกสโมสรไลออนสุรนารี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โคราชทันข่าว

๑๒
๒๗๕ นางยุพา
ศากลาง
๒๗๖ นายประดิษฐ์
ต๊ะทา
๒๗๗ นายสันติ
วงษาเกษ
๒๗๘ นางนิตยา
สําเนียงใหม่
๒๗๙ ดร.สุเทพ
เม้าสง่า
๒๘๐ นายขันติ
ทองบ่อ
๒๘๑ นางสาวจิรนันท์
นารถสมบูรณ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูธร ๑๙๑
หัวหน้าชุดปฏิบัติการมูลนิธิสว่างเมตตา
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์อิสระไทย
ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์
นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน
จิตอาสาประชาสัมพันธ์(ภาคประชาชน)
เจ้าหน้าที่อาวุโสศูนย์การค้า Terminal ๒๑ Korat

ติดราชการ

๒

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

ติดราชการ

๔

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๗ ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษา ติดราชการ
ราชการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๕

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาราชการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาล
แขวงนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

ผอ.ปปส.ภาค ๓

ติดราชการ

๗

ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๘

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๙

ผกก.ฝสส.๔ สส

ติดราชการ

๑๐ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๑ ผกก.สภ.ปากช่อง

ติดราชการ

๑๒ ผกก.สภ.หนองบุญมาก

ติดราชการ

๑๓ ผกก.สภ.โนนแดง

ติดราชการ

๑๔ ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

ติดราชการ

๑๕ ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

ติดราชการ

๑๖ ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

๑๓
๑๗ ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๘ สารวัตรกองกํากับการ ๒ กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัด ติดราชการ
นครราชสีมา (สว.กก.๒ บค.ส.๑)
๑๙ ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

๒๐ ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

๒๑ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๒๒ ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

ติดราชการ

๒๓ ผกก.ฝสส.๓สส

ติดราชการ

๒๔ สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๒๕ ผกก.สภ.มะเริง

ติดราชการ

๒๖ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๗ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๘ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙ รก.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ติดราชการ

๓๑ หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๓๒ ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๓๓ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๓๔ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๕ วัฒนธรรมจังหวัด

ติดราชการ

๓๖ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๓๗ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๔
๓๙ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๔๐ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๔๑ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๔๓ หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔ รก.ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๔๕ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

ติดราชการ

๔๖ ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๗ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๙ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๕๐ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๕๒ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๕๓ ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔ หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นครราชสีมา)

ติดราชการ

๕๖ ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ ๓

ติดราชการ

๕๗ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.นม. ติดราชการ
๕๘ ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

ติดราชการ

๕๙ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒

ติดราชการ

๖๐ ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕
๖๑ ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๒ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๓ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๖๔ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๖๕ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๖ นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๖๗ ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๘ ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๑(นครราชสีมา)

ติดราชการ

๖๙ ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๗๐ ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

ติดราชการ

๗๑ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

๗๒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดราชการ

๗๓ หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๔ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

๗๕ ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๖ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)

ติดราชการ

๗๗ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๘ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๗๙ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๘๐ นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๘๑ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๘๒ สมาชิกพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๘๓ ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๑๖
๘๔ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๘๕ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๘๖ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๘๗ ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีสงบนิ่งถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๘๙ วินาที
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
๒) นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๓) นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ตําแหน่งปลัดจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอปากช่อง
๔) พลตํารวจตรี วัชรินทร์ บุญคง รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕) นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
๖) นายปราโมทย์ แสนกล้า ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๗) นายโกศล พงษ์พานิช ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๗
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
๘) นายรัตนะ วรบัณฑิต ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม
๙) นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ตําแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐) นายวิเชาว์ สมัครธรรม ตําแหน่งผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช
๑๑) นายสมมารถ ชัยวงษ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นายช่างเทคนิคอาวุโส ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๙ (นครราชสีมา)
๑๒) นายจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑๓) นายสําเริง ขนายกลาง ตําแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปากช่อง
๑๔) นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ ตําแหน่งนายอําเภอปากช่อง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอครบุรี
๑๕) นายสุพจน์ แสนมี ตําแหน่งนายอําเภอครบุรี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
๑๖) นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ตําแหน่งนายอําเภอด่านขุนทด
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๗) นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ ตําแหน่งนายอําเภอโชคชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๘) นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส ตําแหน่งนายอําเภอชุมพวง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
๑๙) ร้อยโท อนุชา ตั้งพาณิชย์ ตําแหน่งนายอําเภอขามสะแกแสง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอพระทองคํา
๒๐) นายศักรินทร์ เสมหิรัญ ตําแหน่งนายอําเภอเสิงสาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอลําทะเมนชัย
๒๑) นายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ ตําแหน่งนายอําเภอโนนแดง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบัวลาย
๒๒) นายสมพงษ์ หอมสนิท ตําแหน่งนายอําเภอจักราช
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รักษาการในตําแหน่ง
นายอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
๒๓) นายสมชาย ปัญโญธีรกุล ตําแหน่งนายอําเภอลําทะเมนชัย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอสีคิ้ว
๒๔) นายปารเมศ แสงสว่าง ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอชุมพวง
๒๕) นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย ตําแหน่งนายอําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอปากช่อง
๒๖) นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย ตําแหน่งนายอําเภอเทพารักษ์
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอกบินทร์บุรี

๑๘
จังหวัดปราจีนบุรี
๒๗) นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม ตําแหน่งนายอําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
๒๘) นายพีระ พิมพ์ประสาร ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แนะนําหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มเติม
๑) ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภักดีแก้ว ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
๒) นายเกรียงไกร ศรีแย้ม ตําแหน่ง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ตําแหน่งเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
ปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ธัญบุรี
หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น
๑) นางนวลจันทร์ อุตมหาราช ตําแหน่ง คลังเขต ๓ นครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง คลังเขต ๖ พิษณุโลก
๒) นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย ตําแหน่ง คลังจังหวัดนครราชสีมา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งคลังจังหวัดอ่างทอง
ประธาน : ยินดีต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ที่ย้ายมาดํารง
ตําแหน่งใหม่ เราจะมาช่วยกันทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เราเป็นจังหวัดใหญ่
แต่ก็มีข้าราชการจํานวนมาก เราจะต้องดูแลประชาชนให้ใกล้ชิด และขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วน
ราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ที่อื่น ขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันทํางานมาโดยตลอด
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมานํารายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ลงเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา www.nakhonratchasima.go.th ปรากฏว่าไม่มีส่วนราชการใดขอแก้ไข
รายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จมาทรงบําเพ็ญพระกุศล
และทรงสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร ณ สํานักสงฆ์บ้านไร่ทอสี
ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (เป็นการส่วนพระองค์)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :

๑๙
ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมามีการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
สองพระองค์ ดังนี้
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จมาทรงบําเพ็ญพระกุศล และ
ทรงสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร ณ สํานักสงฆ์บ้านไร่ทอสี ตําบล
ปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันเสาร์ที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีกําหนดการดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ น. - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยาน
ทหาร ดอนเมือง
เวลา ๐๘.๔๕ น. - เสด็จถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑
ไปยังสถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง
เวลา ๑๐.๐๐ น. - เสด็จถึงสถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
และในช่วงบ่าย จะประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จกลับมายังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑
และประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง
การแต่งกาย : ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบชุดปกติกากี คอพับแขนยาว
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งมายังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑
เวลา ๐๘.๔๕ น. - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑
ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๐๙.๐๐ น. - เสด็จฯ ถึงอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (Debaratana Vittayaraksa)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๑๐.๓๐ น. - เสด็จฯ ไปยังอาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เสวยพระกระยาหารร่วมกับผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านเตย ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
เวลา ๑๓.๑๐ น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเตย ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย
- เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย
ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย

๒๐

ที่ประชุม : รับทราบ

เวลา ๑๕.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมแคนทารี ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๐๘.๑๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแคนทารี ไปยัง
อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๐๘.๓๐ น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารสุรสัมมนาคาร
เสวยพระกระยาหารร่วมกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับพระราชทานเข็มกิตติการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดประมวลราษฎร์ อําเภอเมืองนครราชสีมา
- เสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจําปี ๒๕๖๐
ณ วัดประมวลราษฎร์ อําเภอเมืองนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑
เวลา ๑๕.๑๕ น. - ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
- เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงวังสระปทุม เวลา ๑๕.๔๕ น.
การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว

เรื่องการเปิดเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ประธาน :
เป็นโอกาสดีที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา ได้ประสานงานติดต่อกับกรมท่าอากาศยาน และสายการบิน นิวเจนส์ แอร์เวย์ส
ที่จะมาทําการบินที่จังหวัดนครราชสีมา และในวันนี้สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส ได้มาแจ้งข่าว
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย ผู้ช่วยอาวุโส บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จํากัด : สายการบินนิวเจน แอร์เวยส์ เป็นสายการบิน
ของคนไทย ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๖ และเริ่มทําการบินในปี ๒๕๕๗ ในปี ๒๕๕๙ รับขนผู้โดยสารได้
ครบ ๑ ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองจีน มาลงที่ดอนเมืองและกระบี่ ในปี ๒๕๕๙
ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เป็น ๑ ใน ๑๐ สายการบินที่มีการบริการดีที่สุด ปีนี้
เครื่องบินมีทั้งหมด ๑๒ ลํา ปัจจุบันพนักงานมีทั้งหมด ๑,๔๖๒ คน นักบิน ๑๗๐ กว่าคน
แอร์โฮสเตส ๓๕๐ คน ช่าง ๒๐๐ กว่าคน มีเครื่องบิน โบอิ้ง ๗๓๗ จํานวน ๑๒ ลํา ที่นั่งผู้โดยสาร
รวมทั้งหมด ๒,๑๘๔ ที่นั่ง เป็นโบอิ้ง ๗๓๗-๔๐๐ จํานวน ๔ ลํา บรรทุกผู้โดยสารได้ลําละ ๑๖๘
คน เป็นโบอิ้ง ๗๓๗-๘๐๐ จํานวน ๘ ลํา บรรทุก ผู้โดยสาร ๑๘๙ ที่นั่ง เป็นสายการบินแรกใน
เอเชียที่ใช้ใบปีก Split Scimitar Winglets ทําให้ประหยัดน้ํามันได้ประมาณ ๒.๕% เมื่อเทียบ
กับปีแบบปกติ ประหยัดน้ํามันได้ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าลิตร/ลํา/ปี

๒๑
ฐานการบินในเมืองไทย อยู่ที่ดอนเมือง กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี อู่ตะเภา
สายการบินมีแผนการบินไปประเทศอินเดีย เมียนมา เกาหลี และไต้หวัน ปีที่ผ่านมารับผู้โดยสาร
ครบ ๑ ล้านคน และปี ๒๕๖๐ ปีเดียว คาดว่าจะรับผู้โดยสารได้ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน
เรื่องความปลอดภัย สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส เป็นสายการบินที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัย จากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท./CAAT) และ Civil
Aviation Authority International (CAAi) จากประเทศอังกฤษ และได้รับ AOCR – Air
Operator Certificate Recertification (ใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใบใหม่) รับรองว่า
นิวเจน มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กําหนด
ไว้การเปิดทําการบิน หลังจากที่ได้มีการประสานงานกับจังหวัดนครราชสีมา และหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา จะทําการเปิดการบิน โคราช-เชียงใหม่ ทุกวัน ราคาช่วงโปรโมชั่น ประมาณ ๑,๐๐๐
– ๑,๕๐๐ บาท ยังไม่รวมค่าภาษีน้ํามันซึ่งรัฐบาลเพิ่งเรียกเก็บ และค่าบริการโดยสารขาออกซึ่ง
ต้องจ่ายให้แก่ท่าอากาศยาน โดยโคราชหัวละ ๕๐ บาท เชียงใหม่กับภูเก็ต หัวละ ๑๐๐ บาท
สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส จะทําการบินทุกวัน และมีแผนจะบินไปที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วย
สําหรับสถานการณ์ ได้หารือกับทางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันนิวเจนทําการ
บินรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวจาก ๒๖ เมืองในประเทศจีน มายังดอนเมือง กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
และอู่ ต ะเภา และในอนาคตมี แ ผนทํ า การบิ น จากสุ ว รรณภู มิ เชี ย งใหม่ และเชี ย งราย ไป
ต่างประเทศ มีการรับ-ส่ง ผู้โดยสารประมาณ ๕,๐๐๐ คน/วัน โดยมีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ซึ่งจะนําเงินมาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท /คน/Trip
และนักท่องเที่ยวชาวจีนพยายามหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในประเทศไทย เพราะฉะนั้นถ้าทาง
จังหวัดสามารถดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้ เงินจะเข้ามาจํานวนมาก
ปัญหาในปัจจุบัน
Runway ของท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา มีความยาวเพียง ๒,๑๐๐ เมตร
เครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ ไม่สามารถที่จะบรรทุกน้ํามันได้เต็มที่ ทําให้บินได้เฉพาะในประเทศ หากใน
อนาคตจะทํ าการบินไปเมื องต่า ง ๆ ของประเทศจี น ต้ องเติ มน้ํา มันให้ เต็มทุก ๆ ถึง ซึ่งต้ องใช้
Runway ในการทําการบินขึ้น ยาวประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนราชการต้องช่วยกัน
สนับสนุน ในส่วนของนิวเจนเองได้คุยกับทางกรมท่าอากาศยานแล้วว่าเรามีแผนจะทําการบินให้
คงเป็นเรื่องของการตั้งงบประมาณ อาจจะเป็นกรมท่าอากาศยาน หรือทางจังหวัดที่จะต้องช่วยกัน
ประสานงานหากต้องการนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา
ในวัน ที่ ๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ได้ รับการติด ต่ อที่ จะทํ า การบิ น เที่ ย วบิ น พิเ ศษ
ท่าอากาศยานนครราชสีมา-ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะ
ไปรับรางวัลสําเภาทองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เราได้เตรียมการทําการบิน แต่ขึ้นอยู่กับสนามบิน
โคราชว่าการทํา Overlay runway จะแล้วเสร็จหรือไม่ และหลายท่านอาจไม่ทราบว่าสนามบิน
โคราชปัจจุบันเป็น Cattery๕ ซึ่งเครื่อง ๗๓๗-๔๐๐ ต้องเป็น Cattery๖ และเครื่อง ๗๓๗-๘๐๐
ต้องเป็น Cattery๗ คือ ต้องมีรถดับเพลิงเข้ามาเพิ่ม
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกําลังขออนุญาตจากกระทรวงคมนาคม ตราบใดที่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นทางการ ก็ไม่สามารถขายตั๋วและโฆษณาได้ แต่ได้รับการแจ้งว่าว่าจะเร่งเรื่องให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : เราต้องการให้เปิดทําการบินเป็นการถาวร และ
ไปภูเก็ต ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งต่อไปมีแผนทําการการบินไปดอนเมือง และหาดใหญ่ คิดว่า
ต้องเปิดทําการบินโคราช-ดอนเมือง เพราะรถติดมาก แต่แรกสุดต้องบินเชียงใหม่กับภูเก็ตก่อน ซึ่ง
ราคาคุ้มมาก ขณะนี้ทางด้านสภา ได้กําหนดทํา MOU ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้
มอบหมายให้ นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ช่วยดูเรื่องการลงนาม
MOU รวมทั้งจะต้องมีการประชุมกันในเรื่องการเตรียมเปิดเมืองโคราช อาหาร การท่องเที่ยว
ต่าง ๆ และเมื่อเปิดทางด้านภายในประเทศแล้ว เมื่อขยายสนามบินต่อไป ก็จะเปิดเชื่อมกับ ๒๖
มณฑลรองของประเทศจีน นักท่ องเที่ยวก็จะเข้ามาจํา นวนมาก ในช่วงแรกที่เชื่ อมภู เก็ต จะมี
นักท่องเที่ยวจากภูเก็ตเข้ามา เดือนละประมาณ ๕,๐๐๐ คน จึงขอเรียนทางภาคธุรกิจ เรากําลัง
ก้าวไปสู่ความเป็นไมค์ซิตี้ ถ้าเตรียมข้อมูล เตรียมการต้อนรับ เตรียมการเปิดตัว เราจะได้ทั้งการ
เป็นไมค์ซิตี้ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งจะเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ที่จะเป็นการท่องเที่ยวอีสานใต้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : การทํา MOU ร่วมกันกับท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และสายการบินนิวเจน ตอนนี้ได้เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่จะสนับสนุนในการเปิดสายการบินของท่าอากาศยานนครราชสีมา และ
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางสภาได้เรียนเชิญคณะ ในส่วนที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ไปพูดคุย
รายละเอียดการเตรียมการการจัดทํา MOU ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประสานงานกับ
ท่าอากาศยานนครราชสีมาในการร่าง MOU ร่วมกัน และจะนําเสนอการทํา MOU ให้สภาทราบ
ในวั น ที่ ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ซึ่ ง จะเรี ย นเชิ ญ สั กขี พ ยาน ประธานสภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจน ททท. องค์กรภาครัฐ ที่จะเป็นสักขีพยานในการทํา MOU
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล : เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้เป็นประธานประชุม กรอ. ซึ่งมติที่ประชุม
เห็นควรให้การสนับสนุนครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับจังหวัดนครราชสีมา
โดยวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะเป็นการบินเที่ยวแรก ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ทําการเช่าเหมาลําบินไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อไปประชุมหอการค้าทั่วประเทศ
ประธาน :
มีเรื่องที่ได้หารือกับทาง CEO เป็นประเด็นการลดภาษีสรรพสามิต เพื่อจะได้ลดค่าตั๋วโดยสาร
ทาง กรอ. ได้มีการพิจารณาประเด็นนี้หรือไม่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องภาษีสรรพสามิต ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจการกระทรวงการคลังว่า
ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากเป็นเรื่องข้อกฎหมาย
ประธาน :
ขอขอบคุณสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส ที่ได้กรุณามาแจ้งข่าวดีให้ได้รับทราบในวันนี้ จะมีการ
หารือกันอีกในเรื่องจุดรับผู้โดยสารเพื่อจะไปเช็คอิน โดยเราจะอํานวยความสะดวกรับผู้โดยสารใน
เมือง และจัดรถวิ่งไปที่ท่าอากาศ-ยานนครราชสีมา
ที่ประชุม :

รับทราบ

๒๓
๔.๒ การเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑) ร่างกําหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : : ร่างกําหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. - เจ้าหน้าที่ประจําซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อม ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
เวลา ๐๙.๐๐ น. - เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) โดยผู้นําพิธีเริ่มถวายดอกไม้จันทน์
เป็นลําดับแรก
- เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
- ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ เป็นลําดับต่อไป
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ผู้นําพิธีรอบที่ ๒
- ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์
เวลา ๑๒.๐๐ น. - แม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้นําพิธีรอบที่ ๓
- ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ ผู้นําพิธีรอบที่ ๔
- ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์
เวลา ๑๔.๓๐ น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
- ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธีจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
(กราบ ๑ ครั้ง ไม่แบมือ)
- ประธานนั่งประจําที่
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ (บทธัมมะนิยาม) จบ
- ประธานจุดเทียนส่องธรรม เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่
ธรรมาสน์
- ประธานจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมในส่วนของประธาน
- ประธานจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนาให้ศีล
- ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีรับศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อจังหวัด/อําเภอ

๒๔
- ผู้ร่วมพิธีบําเพ็ญสมาธิจิต เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมจิตเพื่อพิจารณาอัน
ไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของตนเอง เป็นเวลา ๘๙ วินาที
- เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนาลงมายังอาสน์สงฆ์
- ประธานประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนาและพระสงฆ์
สวดพระพุทธมนต์
- เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและพระภูษาโยง
- ประธานทอดผ้าไตรสดับปกรณ์
- เจ้าหน้าที่เชื่อมแถบทองกับพระภูษาโยง
- พระสงฆ์สดับปกรณ์
- ประธานสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ํา - รับพร
เวลา ๑๖.๐๐ น. - เสร็จพิธีบําเพ็ญกุศล รอเวลาเสด็จพระราชดําเนินโดยดูการถ่ายทอดสด
จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินพิธีกรรม
พร้อมกับส่วนกลางต่อไป
หมายเหตุ ๑) พระสงฆ์สมณศักดิ์ใช้พัดยศในพิธี
๒) กรณีที่มีประชาชนจํานวนมาก และคาดว่าต้องใช้เวลาในการวางดอกไม้จันทน์เป็น
เวลานาน จังหวัด/อําเภอ สามารถให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงพิธีสงฆ์ได้
(โดยไม่ต้องหยุด) ตามที่เห็นสมควร
เวลา ๑๖.๓๐ น. - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม ให้ยุติการวาง
ดอกไม้จันทน์
โดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เวลา ๑๗.๓๐ น. - หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิง
พระบรมศพแล้ว และสมเด็จพระสังฆราช/พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่/
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายดอกไม้จันทน์
และเสด็จฯ ลงมาจากพระเมรุมาศแล้ว
- ให้จังหวัด/อําเภอ เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงที่สอง)
- เจ้าหน้าที่อัญเชิญโคมตะเกียง ไปวางบนโต๊ะในพระเมรุมาศ เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ จุดที่กําหนด ในพระเมรุมาศจําลอง/ซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์
(กรณีพระเมรุมาศจําลองให้เจ้าหน้าที่เดินขึ้นบันไดหน้าและลงบันไดด้านข้าง/
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ให้เดินไปด้านหน้าและออกทางด้านข้าง)
- กรณีพระเมรุมาศจําลอง : (จังหวัด)
(๑) ประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่ถือพานดอกไม้จันทน์ เดินขึ้นไปบนพระเมรุมาศจําลอง
ทางบันไดด้านหน้า แล้วยืนประจําจุดที่กําหนด ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ฯ และไฟหลวงพระราชทาน เจ้าหน้าที่ส่งพานช่อดอกไม้จันทน์ ประธานหยิบ
ช่อดอกไม้จันทน์จากพาน

๒๕
ไปต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียง แล้ววางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ถวายความเคารพ แล้วเดินลงทางบันไดด้านข้างเพื่อไปพัก ณ ที่พักรอ (เจ้าหน้าที่อัญเชิญ
โคมตะเกียงไปไว้ ณ สถานที่กําหนด เพื่อรออัญเชิญไปในพิธีเผาจริง)
(๒) ประธานสงฆ์และพระสงฆ์สมณศักดิ์เข้าแถว แล้วเดินไปหยิบดอกไม้จันทน์จากพาน
ถือไว้ระดับอก เดินขึ้นไปบนพระเมรุมาศจําลองทางบันไดด้านหน้า ยืนประจําจุดที่กําหนด
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แล้ววางดอกไม้จันทน์บนพาน ยืนสงบนิ่งแล้วเดินลงจาก
พระเมรุมาศจําลองทางบันไดด้านข้าง
(๓) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าแถว แล้วเดินไปหยิบดอกไม้จันทน์จากพานถือไว้
ระดับอก เดินขึ้นไปบนพระเมรุมาศจําลองทางบันไดด้านหน้าแล้วยืนประจําจุดที่กําหนด
ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แล้ววางดอกไม้จันทน์บนพาน ถวาย
ความเคารพ แล้วเดินลงทางบันไดด้านข้าง
(๔) ประชาชนทั่วไป ถือดอกไม้จันทน์ระดับอก เดินขึ้นไปบนพระเมรุมาศจําลอง
แล้วยืนประจําจุดที่กําหนด ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แล้ววาง
ดอกไม้จันทน์บนพาน ถวายความเคารพ แล้วเดินลงทางบันไดด้านข้าง
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ (ต่อเนื่อง)
- การแสดงมหรสพสมโภช จํานวน ๒ ชุด
ชุดที่ ๑ ชุด “สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
ชุดที่ ๒ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “นารายณ์ปราบนนทุก
(เวลาในการแสดงต้องให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๒๑.๓๐ น. ทั้งนี้ หากการ
แสดงยังไม่แล้วเสร็จ สามารถดําเนินการแสดงต่อได้ หลังสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับ)
การแต่งกาย
-. ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายช้างเผือก ข้าราชการที่ได้รับครื่องราช
อิสริยาภรณ์ต่ํากว่าชั้นสายสะพาย ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์
(กรณีจัดพิธีในอาคาร ไม่ต้องสวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)
-. ลูกจ้าง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (กรณีจัดพิธีในอาคารไม่ต้อง
สวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)
- นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกหน่วยงาน/องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
-. ประชาชน : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
เวลา ๒๐.๓๐ น. - เจ้าหน้าที่นําดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวาย ณ พระเมรุมาศจําลอง และ
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ใส่พาน (จํานวนตามความเหมาะสม และสวยงาม
กรณีกระแสลมแรงให้ใช้ผ้าขาวคลุมพาน) เพื่อเตรียมพร้อมในพิธีเผา
ดอกไม้จันทน์
เวลา ๒๑.๐๐ น. - ประธาน พร้อมข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน พร้อมกัน
ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ โดยดูการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลาง
เวลา ๒๒.๐๐ น. - หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้วโดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

๒๖
ประเทศไทย (ช่วงที่สาม)
-..ประธาน (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ) พร้อมข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและประชาชนที่เข้าร่วมพิธี และยืนเข้าแถวตามสภาพของพื้นที่
ด้านหน้าพระจิตกาธาน โดยยืนเรียงตามลําดับ (ประธานยืนด้านหน้าของแถว)
- เจ้าหน้าที่เชิญโคมตะเกียง เดินขึ้นบันไดด้านหน้าไปวางบนโต๊ะหน้า
พระจิตกาธาน ทุกคนทําความเคารพ
- ประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่ถือพานดอกไม้จันทน์ช่อประธาน เดินขึ้นบันได
ด้านหน้าของพระจิตกาธาน ถวายความเคารพ หยิบดอกไม้จันทน์จากพาน
ต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียงวางในพระจิตกาธาน แล้วเดินลง
บันไดด้านข้าง ไปพักรอประจําจุดที่กําหนด
- เจ้าหน้าที่เชิญโคมตะเกียงไปไว้ ณ สถานที่กําหนด
- เจ้าหน้าที่นําดอกไม้จันทน์ส่วนที่เหลือใส่พานเชิญไปวางในพระจิตกาธาน
จนหมด โดยให้เดินขึ้นทางบันไดด้านหน้า แล้วลงบันไดด้านข้าง
- เจ้าหน้าที่นําเถ้าดอกไม้จันทน์ออกจากถาดรอง นําใส่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้
แล้วนําไปไว้ ณ สถานที่กําหนด
- กรณีจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่นําเถ้าดอกไม้จันทน์บรรจุใส่พระโกศและถุงบรรจุ
เถ้าดอกไม้จันทน์ แล้วปิดปากถุงให้เรียบร้อย
- เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปไว้ในสถานที่เหมาะสม
และนําถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปเก็บไว้ยังสถานที่กําหนด

ประธาน

การแต่งกาย :
- ข้าราชการ : ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์
(กรณีจัดพิธีในอาคาร ไม่ต้องสวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)
-.ลูกจ้าง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (กรณีจัดพิธีในอาคาร
ไม่ต้องสวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)
- นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกหน่วยงาน/องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
-. ประชาชน : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
: ในช่วงเช้า ทางนายอําเภอเมืองจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตอําเภอเมือง และในเขต
เทศบาล ทยอยกันมาร่วมพิธี ในช่วงเช้าจะมีคณะสงฆ์นําพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จะมีพี่น้อง
ประชาชนจะมารอจํานวนมาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงชาวบ้านว่าจะมี
ผู้นําในแต่ละรอบ เพราะชาวบ้านจะมีความรู้สึกว่ามารอนานทําไมถึงมีข้าราชการชุดขาวมาตัดคิว
ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบก่อนว่า เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีเจ้าคณะจังหวัด และคณะ
สงฆ์ มานําพิธี และเวลา ๑๐.๓๐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จะเป็นผู้นําพิธีรอบที่ ๒ เวลา
๑๒.๐๐ น. แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้นําพิ ธีรอบที่ ๓ และเวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บัญชาการตํารวจภูธร
ภาค ๓ เป็นผู้นําพิธีรอบที่ ๔ ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนว่า
ประชาชนไม่ได้ถูกตัดคิว โดยผู้นําในแต่ละช่วงจะมานําตามกําหนดเวลา
: พิธีบําเพ็ญกุศล โดยพิธีส่วนกลางเริ่มเวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีของจังหวัดจะเริ่มหลังพิธีของส่วนกลาง
จะต้องเชิญ พี่น้ องส่วนราชการ ภาคเอกชน มาร่ วมพิธีสงฆ์อีกครั้ง หนึ่ ง โดยให้ มาเวลาประมาณ
๑๕.๐๐ น.
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: การแต่งกาย ภาคเช้า การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สาย ๑ สาย ๒ และสาย ๔
ส่วนสาย ๓ ให้ประดับสาย ๒ และติดดวงดาราสาย ๓ จังหวัดมีการจัดที่นั่งเรียงตามสายสะพาย
ขอให้ประชาสัมพันธ์งดการใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และขอความกรุณาไม่สวมรองเท้าแตะ
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา : ในภาคเช้า ประชาชนชุดที่ ๑ ได้นัดเวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นพี่น้องประชาชนจากตําบล
หมื่นไวย์ จอหอ บ้านเกาะ โคกสูง และหนองกระทุ่ม จํานวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
๒) สถานที่/ผังบริเวณงานพระราชพิธี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมา การก่อสร้างพระเมรุมาศจําลอง และพระจิตกาธาน
แล้วเสร็จทั้งหมด ในวันนี้ภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจําลองก็จะแล้วเสร็จทั้งหมด มีการติดตั้ง
เต็นท์แล้ว และวันนี้จะมีการผูกผ้าระบาย
: สําหรับการเข้า-ออก มณฑลพิธี จะมีการเข้าจุดเดียว มีการสแกนเข้ามณฑลธี อยู่ตรงบริเวณ
ธนาคารกรุงไทย และจะมีทางออกจุดเดียว คืออําเภอเมืองนครราชสีมา รายละเอียดการเดินภายใน
จะมีทาง กอ.รมน. เป็นผู้ควบคุมในการจัดมวลชนเข้าแต่ละจุด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ : ในภาพรวมบริเวณพื้นที่ ๘ ไร่ จะเป็นเซฟตี้โซน
ตรงธนาคาร UOB และฝั่งถนนราชดําเนิน เป็นการตั้งโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม รถทั้งหลาย
ที่มาส่ง แนะนําให้ไปตรงจุดไอที เพราะไม่สามารถเข้ามาได้แล้ว ระยะทางจากจุดไอทีมาจนถึง
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ๗๐๐ เมตร ซึ่งจะมีรถไฟฟ้าจากเซฟวัน ๔ คัน มาให้บริการตลอด
จุดจอดรถมี ๒๕ จุด คือ บริเวณวัดที่อยู่รอบนอก สถานศึกษา สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์นครราชสีมา ห้างเทอมินอล ๒๑ สโมสรร่วมเริงไชย โดยรถจะจอดส่งแค่ไอทีแล้ว
จะมีรถให้บริการเข้ามา ตั้งแต่ห้างเดอะมอลล์ ห้างเทอมินอล สําหรับวงในจะเป็นรถไฟฟ้าจาก
เซฟวันให้บริการ ๔ คัน วิ่งหมุนเวียนตลอดงาน ซึ่งคนที่จะเข้าถึงจุดมณฑลพิธีจะมีรถที่ให้บริการ
ฟรี โดยใช้บริการรถที่ติดว่าให้บริการฟรี ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์จะมีประมาณ ๓๐๐ กว่าคัน ตรง
บริเวณ UOB จะมีเต็นท์บริการที่จะเริ่มเตรียมในการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ ๖ ช่องทาง
จะมีจิตอาสาเริ่มแนะนําในการเข้าสู่แถว จะเรียงแถวกันเข้าสู่การเอกซเรย์ และจะเข้าสู่เต็นท์ทั้ง
ด้านซ้ายและด้านขวา
: มีการจัดระเบียบขึ้นวางดอกไม้จันทน์ชุดละะ ๔๐ คน วิธีถือดอกไม้จันทน์ โดยใช้มือขวาถือ
ดอกไม้จันทน์เสมออก ข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ สวมมวก และจิตอาสาที่สวมหมวก
ต้อง ถวายความเคารพด้วยการวันทยาหัตถ์มือขวา โดยรีบเปลี่ยนดอกไม้จันทน์มาถือไว้ที่มือซ้าย
เมื่อถวายความเคารพด้วยการวันทยาหัตถ์แล้วให้เปลี่ยนมาถือดอกไม้จันทน์ด้วยมือขวา แล้ววาง
ดอกไม้จันทน์บนพาน ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมแล้ว ก็เป็นไปด้วยดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม
จุดที่เข้าจะมีจุดเดียวคือบริเวณธนาคารกรุงไทย ทางเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจะเชิญเข้าสู่เต็นท์
ทางออกก็มีจุดเดียวคืออําเภอเมือง เข้าทางเดียว ออกทางเดียว หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะ
สามารถออกได้ทุกทาง
: อย่างไรก็ตามทุกอย่างให้เป็นไปโดยสงบ สํารวม และหากพบเห็นสิ่งขาดตกบกพร่องบ้าง กรุณา
อย่าถ่ายภาพเผยแพร่ออกไป
รับทราบ
ที่ประชุม :
๓) การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์/ขั้นตอนการลําเลียงดอกไม้จันทน์แจกให้ประชาชน
และการนําดอกไม้จันทน์ไปเผา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา :
- การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทั้งหมดจํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ ดอก โดยจะมอบให้กับทาง
อําเภอที่มีดอกไม้จันทน์ไม่ครบ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก

๒๘
- ขั้นตอนการลําเลียง จะคัดแยกบรรจุกล่อง จําวน ๔๐๐ กล่อง ๆ ละ ๕๐๐ ดอก ลําเลียงไว้ใน
เต็นท์ ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ ดอก และจะสํารองไว้ที่อําเภอเมืองอีก ๑๐๐,๐๐๐ ดอก โดยจะมี
จิตอาสาจัดดอกไม้จันทน์ใส่พานไว้เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เพื่อแจกให้ประชาชน โดยจะมีทีมเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตลอด และเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานวัฒนธรรมจะอัญเชิญผ้าคลุมพานดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนวางแล้วนํามาเก็บไว้ที่
เต็นท์ และจะมีจิตอาสารวบรวมลงกล่องอีกครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล : ในขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนของ
ข้าราชการ คณะทํางาน ได้มีการประชุมซักซ้อมหลายรอบ แต่ต้องขอฝากพี่น้องสื่อมวลชน
ซึ่งได้เชิญมาร่วมประชุมในวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีความกังวล ในเรื่อง
ประชาชนที่มาร่วมพิธีที่ต้องการทราบรายละเอียด จึงฝากพี่น้องสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์
๑) ร่างกําหนดการ ช่วงเวลาต่าง ๆ ๒) ผังบริเวณ ถนนที่จะปิดการจราจรจุดจอดรถต่าง ๆ
๒) เรื่องดอกไม้จันทน์ ขอให้ท่านช่วยเผยแพร่ข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องทางเคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน
ไลน์ เฟซบุ๊ค ต่าง ๆ ให้ทราบเส้นทางจราจร จุดจอดรถ และเรื่องดอกไม้จันทน์ ท่านช่วย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าทางราชการได้อํานวยความสะดวกโดยการเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้
แล้ว หากประชาชนเตรียมมาด้วยความตั้งใจก็ไม่ห้าม ฝากทางตํารวจและขนส่ง รถที่พาเข้ามา
ในงาน มีรถเตรียมไว้แล้ว มีป้ายติดข้างรถ แต่รถขนส่ง ทางขนส่งช่วยกําชับด้วยว่าในวันนั้น ไม่
อยากให้มีการขึ้นราคาค่าโดยสาร หรือคิดค่าเหมาแพง ๆ ในเรื่องจุดจอดรถบริเวณรอบนอก ให้
ระวังการตั้งและคิดค่าจอดรถ เพราะส่วนกลางได้มีเหตุเกิดขึ้นมาแล้ว จึงขอฝากกําชับ
สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวด้วย
ที่ประชุม :
รับทราบ
๔) การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง/การตกแต่งดอกดาวเรือง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการปลูก ทั้งหมด ๓,๓๓๙,๖๖๖ ดอก การ
ดําเนินการปัจจุบันทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการแล้วในเขตพื้นที่สํานักงาน
จํานวน ๑,๑๕๕,๕๔๓ ดอก บริเวณพิธีของจังหวัดและบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของแต่ละ
อําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ จํานวน ๖๐๔,๐๐๐ ดอก ส่วนที่เหลือจะปลูกประดับบริเวณถนนสาธารณะ
ต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนได้ปลูกตามถนนสาธารณะร่วมกับภาคราชการ จํานวน
๓,๓๐๐,๐๐๐ ดอก ซึ่งก็ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สําหรับภาพถ่ายการดําเนินการได้ประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ทางกลุ่มไลน์หัวหน้าส่วนราชการและมหาดไทย
ประธาน :
ขอขอบคุณไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปลูกดอกดาวเรือง ขอขอบคุณทางเทศบาล
นครนครราชสีมา กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มีการประดับดอกดาวเรือง
ตามสถานที่ต่าง ๆ และหากหน่วยงานไหนที่ต้องการนําดอกดาวเรืองไปปลูกให้ประสานแจ้งไป
ยังหน่วยงานที่มีการปลูกเตรียมไว้
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ได้ปลูกดอก
ดาวเรือง จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ ต้น และขณะนี้ยังมีเหลืออยู่อีกประมาณ ๒,๐๐๐ ต้น
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา : ในส่วนของสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ดําเนินการปลูกทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ ต้น ขณะนี้ได้นํามาประดับบริเวณหน้า
พระเมรุมาศจําลองแล้ว และยังคงมีเหลืออีกบางส่วน
ผู้แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา : ในส่วนของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้การสํารองเหลือ
ประมาณ ๑,๐๐๐ ต้น ไว้สําหรับการเปลี่ยน
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โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : ขอความอนุเคราะห์ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
นําดอกดาวเรืองมาประดับที่บริเวณพระจิตกาธาน
ประธาน :
ขอขอบคุณบริษัท สุรเกษตร จํากัด ที่ได้มาประดับเลข ๙ และมอบดอกดาวเรืองให้อีกส่วนหนึ่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : บริเวณพระเมรุมาศจําลองที่ตกแต่งไว้ จะต้องมี
การสับเปลี่ยนดอกดาวเรือง ต้องเตรียมไว้สําหรับการสับเปลี่ยนดอกดาวเรืองด้วย และถังน้ํา
สี่เหลี่ยมใหญ่ บริเวณเต็นท์ประธาน ขอให้มีการนําผ้าคลุมโดยรอบและมีการตกแต่งเพราะยังไม่
เรียบร้อย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : ถังน้ําด้านหน้าเต็นท์ประธาน จะนําออกให้เหลือ ๒ ถัง หัวและท้าย
เท่านั้น และจะมีการหุ้มด้วยผ้า และประดับดอกดาวเรืองไว้ด้านบน
ประธาน :
ถนนสายวังกะทะ ดอนขวาง มีการปลูกดอกดาวเรืองตามถนนสองข้างทางมีความสวยงามมาก
ฝากขอบคุณผู้ดําเนินการด้วย
รับทราบ
ที่ประชุม :
๕) การอํานวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธี/ขั้นตอนการเดินขึ้นถวาย
ดอกไม้จันทน์/การจัดพิธีสงฆ์/พิธีเก็บเถ้าดอกไม้จันทน์/พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ในส่วนของการอํานวยความสะดวก ทางหน่วยทหาร ส่วนราชการต่าง ๆ จะดูแล
อํานวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธี (ที่ประชุมชมคลิปขั้นตอนการเดินขึ้นถวาย
ดอกไม้จันทน์) ข้อสังเกต หากทางอําเภอนําวิธีการอัญเชิญดอกไม้จันทน์ของจังหวัด ไปจัดที่ซุ้ม
ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนของอําเภอ ต้องให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่งกายเต็มยศ ไว้ทุกข์ เท่ากับ
จํานวนพานที่อัญเชิญ และมีเจ้าหน้าที่อัญเชิญผ้าคลุมกับพานเปล่า เพื่อทําการสับเปลี่ยนพาน
พิธีเก็บเถ้าดอกไม้จันทน์ และพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาให้ดําเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่น โดยจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธี
อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย กําหนดการของจังหวัดนครราชสีมา จะเริ่มในเวลา ๐๘.๓๐ น.
ของวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ และอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ใส่
พระโกศและถุงบรรจุที่เตรียมไว้ และอัญเชิญพระบรมโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้า
ดอกไม้จันทน์ขึ้นรถ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนําขบวนอัญเชิญเถ้า
ดอกไม้จันทน์ไปลอย ณ ท่าน้ําวัดศาลาลอย การแต่งกาย ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์
ประธาน:
ได้รับโทรสารแจ้งเมื่อซักครู่ว่า สําหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ได้ และประสงค์จะถวายดอกไม้จันทน์ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่รวบรวม
ดอกไม้จันทน์นําไปถวายยังซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และเผาที่พระจิตกาธานได้ หมายถึง
ประชาชนที่ไม่มารถมาเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ได้และประสงค์จะฝาก ก็ขอให้ทางอําเภอ
หรือจังหวัดรับมาถวายให้ได้
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ในส่วนของลําดับพิธีสงฆ์ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทํา
กําหนดการ รายละเอียดขั้นตอน และจะแจกจ่ายให้ทราบต่อไป
ประธาน : เป็นกระบวนงานที่มีขั้นตอน โดยวันนี้ในช่วง ๑๖.๐๐ น. จะมีพิธีรับไฟหลวงพระราชทานของแต่ละอําเภอ
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๐
๖) การประชาสัมพันธ์/การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว/การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ ขอให้จิตอาสาด้าน
ประชาสัมพันธ์บันทึกภาพทั้ง ๘ งาน ๆ ละ ๔ ภาพ ส่งให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครราชสีมา ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางอีเมล์ prkorat@gmail.com โดยสํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ทําหนังสือแจ้งทุกอําเภอแล้ว และจะใช้ห้องประชุมมูลนิธิ
ท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ เป็นศูนย์รวบรวมเก็บภาพจากอาสาสมัคร เป็น
ศูนย์ให้สื่อมวลชนได้ส่งข่าว ซึ่งทางโทรศัพท์จังหวัดได้มาติดตั้งสัญญาณ wifi และระบบอินเทอร์เน็ต
ไว้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของอําเภอเมือง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะจัดอาสาสมัครภาพนิ่งให้ โดย
ศูนย์จะเปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดยพระราชพิธีวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีช่อง ๓ เป็นจิตอาสามาเก็บบันทึกภาพขึ้น
จอ LED บริเวณงาน ๓ จอใหญ่ มีทีวีด้านละ ๘ ตัว รวม ๑๖ ตัว ตั้งอยู่ในเต็นท์ มีกล้อง ๔ ตัว
สลับภาพการถ่ายทอดพระราชพิธีจากส่วนกลางให้รับชมตลอดวัน
ช่างภาพสื่อมวลชนจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ทุกคนจะแต่งกายสุภาพ สวมสูท ผู้หญิงให้
สวมกระโปรงยาวสีดํา และจะต้องมาตรวจกล้อง รับปลอกแขนจากตํารวจสันติบาล ณ บริเวณ
ป้อมตํารวจท่องเที่ยว และจะมีตํารวจสันติบาล ๒ นาย นําเข้าจุดบันทึกภาพ เพื่อไม่ให้สื่อมวลชน
เข้าไปในบริเวณพิธีมากเกินไป โดยสื่อมวลชนจะมีทั้งสื่อภาพนิ่ง สื่อวีดีโอ เข้าบันทึกภาพ การเก็บ
รวบรวมภาพนี้ทางสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา จะรวบรวมให้จังหวัดส่งภาพไป
ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทําจดหมายเหตุ จึง
ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและฝากอําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ ให้จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์
บันทึกภาพทั้ง ๘ งาน โดยเลือกภาพงานละ ๔ ภาพ ส่งให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อนํามาคัดภาพที่เหมาะสมส่งให้ส่วนกลางต่อไป
ประธาน :
ที่ประชุม : รับทราบ

มีการห้ามโดรนขึ้นบิน ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและความสมพระเกียรติ เนื่องจากเกรงว่า
บินแล้วจะเกิดความไม่เรียบร้อย

๗) แผนเผชิญเหตุ/แผนรักษาความปลอดภัย /การรักษาความปลอดภัย/การจอดรถ/
การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
ผู้กํากับฝ่ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา : การดูแลรักษาความปลอดภัยและการอํานวยการจราจร
ในส่วนของตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ออกแผนประชุมซักซ้อมกับผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะ
หัวหน้า สภ. อย่างต่อเนื่อง ภารกิจสําคัญคือ ต้องให้งานออกมาอย่างสมพระเกียรติ ให้พี่น้อง
ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ จุดต่าง ๆ ทั้ง ๓๒ จุด ของจังหวัดนครราชสีมา
ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พยายามไม่ให้เกิดเหตุต่าง ๆ ที่
จะทําให้มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่จะมาร่วมพิธี
การใช้กําลังตํารวจทั้งหมด ๓๒ อําเภอ จํานวน ๓,๐๐๐ กว่านาย ในบริเวณมณฑลพิธี
พระเมรุมาศจําลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จะใช้กําลังตํารวจ ๘๒๑ นาย
ร่วมกับจิตอาสา ของอําเภอเมืองนครราชสีมา ๓,๙๗๑ นาย รวม ๔,๗๙๒ นาย
ด้านการรักษาความปลอดภัย จะเปิด กอ.ร่วม ณ จุดบริเวณมณฑลพิธี ตรงจุดตู้บริการ
ตํารวจท่องเที่ยว โดยจะเปิดทําการในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. จะมี
การเข้าตรวจของชุด EOD ส่งมอบหน้าที่และจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าดูแลรักษาความปลอดภัย
จะมีการเข้าดูจุดสูงข่ม ในจุดต่าง ๆ โดยรอบ วางกําลัง มีจุดคัดกรองวงนอก วงกลาง และก่อน

๓๑
เข้าบริเวณพิธีมี walk through จํานวน ๖ ตัว ทางเข้า ๑ ทางออก ๑ บริเวณพิธีจะเป็นจุดปิด
เป็นพื้นที่หวงห้ามในบริเวณชั้นใน ส่วนชั้นนอกจะมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและชุด
นอกเครื่องแบบออกดูแลพี่น้องประชาชน
ด้านการจราจร จะกําหนดปิดเส้นทางรอบบริเวณลานย่าโม และบริเวณรอบบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จะมีเส้นทางเข้า ๑๒ จุด จะปิดทั้งหมด โดยเริ่มปิดตั้งแต่เวลา
๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป จะดูตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนเพื่อเคลียพื้นที่ไม่ให้มีการจอดรถ และจะดูเรื่อง
ของจุดจอดต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ ๒๕ จุด รอบนอกจะให้รถใหญ่จอด และจะใช้รถของทางจิตอาสา
ด้านขนส่ง ซึ่ งได้ประสานกับทางสํานั กงานขนส่งแล้ว จะมีการหมุน เวียนรถที่จะเข้าไปรับ ณ
จุ ด จอด ทั้ ง ๒๕ จุ ด จํ า นวนประมาณ ๙๐๐ กว่ า คั น ตรงนี้ มี จุด จอดรถ อยู่ ที่ส ถานี ข นส่ ง ๒
สําหรับเป็นสถานีของรถที่จะใช้ในการขนส่งประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีส่วนใน
แผนเผชิญเหตุ พื้นที่ปลอดภัย ใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และหอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ จะปิดถนนไม่ให้เข้ามา เมื่อเกิดเหตุก็จะดูแลพี่น้องประชาชนให้เคลื่อนมาอยู่
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ส่วนโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน จะใช้โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลรอง คือ โรงพยาบาลต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลค่าย
สุรนารี โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โรงพยาบลกรุงเทพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โรงพยาบาล
โกลเด้นเกท โรงพยาบาล ป.แพทย์ ซึ่งได้มีการประสานเส้นทางฉุกเฉินร่วมกับทางรถพยาบาลแต่
ละแห่งที่จะมาจอด ณ จุดต่าง ๆ ทั้ง ๙ จุด เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน
เรื่องที่เป็นห่วง ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยสังเกตสิ่งที่ไม่เคยพบเห็น ไม่เป็นของใคร
ไม่ใช่ที่อยู่ ดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งต้องสงสัย ขอให้ช่วยสังเกต ช่วยดู แต่ไม่ถึงกับต้อง
ตื่นตระหนก เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความตกใจ เมื่อพบเห็นสิ่งเหล่านี้หรือสงสัย ขอความ
ร่วมมือให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ใกล้เคียง หรือแจ้งมาที่ กอ.ร่วม ณ บริเวณพิธี เพื่อจะจัดชุด
EOD เข้าไปตรวจสอบ ขอฝากไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมพิธี หากเกิดเหตุต่าง ๆ ที่ดู
แล้วจะทําให้เกิดการตื่นตระหนกและทําให้เกิดความเสียหายกับจังหวัดนครราชสีมา ขอความ
กรุณาอย่าเพิ่งเผยแพร่ออกไป อยากให้ช่วยกันระงับและตรวจสอบ ควรเผยแพร่ในสิ่งที่เป็น
ภาพลักษณ์ที่ดี เพราะบางเรื่องยังไม่ทราบข้อเท็จจริง ก็มีการเผยแพร่ออกไปก่อน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ : รถที่ให้บริการฟรี ผู้เกี่ยวข้องกรุณาช่วยให้มีการ
ติดป้ายว่ามีการให้ “บริการฟรี” อย่างชัดเจน และจุดจอดรถห้างเดอะมอลล์ ห้างเทอมินอล ๒๑
จะมีรถชัตเตอร์บัส วิ่งมาส่งตรงบริเวณไอที และจุดจอดรถฟรีจะมี คลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์
คลังพลาซ่า สาขาอัษฎางค์ ห้างบิ๊กซี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนสุรนารี โรงเรียนสุขานารี โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนยมราชสามัคคี
วัดพายัพ วัดสระแก้ว วัดสุทธจินดาวรวาหร วัดหนองบัวรอง วัดบูรณ์ วัดพระนารายณ์ วัดบุ่ง
วัดม่วง วัดสะแก วัดแจ้งนอก สนามกีฬาค่ายสุรนารี ลานจอดรถสโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ ๒
สนามม้า นี่คือจุดที่ให้บริการในการจอดรถฟรี และจะมีรถวิ่งหมุนเวียนกันตลอด
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง แทนขนส่งจังหวัดนครราชสีมา : ในส่วนของรถที่เป็นจิตอาสาของขนส่ง แยกเป็น
๒ ส่วน ส่วนที่วิ่งรับ-ส่งรอบนอก จากจุดจอด ๒๕ จุด มายังพื้นที่ที่เป็นจุดรับส่ง จํานวน ๑๒ จุด
โดยทางขนส่ง ได้จัดรถไว้ ๕ ประเภท เป็นรถโดยสารหมวด ๑ จํานวน ๑๒๕ คัน รถโดยสาร
หมวด ๒ จํานวน ๒๒๕ คัน รถแท็กซี่ ๙๖ คัน รถสามล้อรับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก ๑๗๑ คัน
จักรยานยนต์รับจ้าง ๒๙๑ คัน รถไฟฟ้าจากเทศบาลนครนครราชสีมา ๗ คัน และจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน และเป็นรถของผู้ประกอบการขนส่งที่สํารองไว้
อีก ๔ คัน ซึ่งรถเหล่านี้จะกระจายตามจุดที่เป็นจุดจอดรถ ๒๕ จุด เพื่อรับ-ส่งพี่น้องประชาชน
มายังลานมณฑลพิธี ในส่วนวงรอบในจากแยกไอที ถึงบริเวณลานคุณย่าโม จะมีรถกอล์ฟของห้าง

๓๒
เซฟวัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และสถานีตํารวจภูธรเมือง
นครราชสีมา ในการนํารถกอล์ฟจากตลาดเซฟวัน มาซักซ้อมทดลองการเดินรถบริเวณรอบลาน
ย่าโม และจากจุดแยกไอที วงใหญ่ถึงต้นก้ามปู วนวงเล็ก ตรงนี้ได้ซักซ้อมเพื่อให้พนักงานขับรถ
เกิดความชํานาญในเส้นทางและการขับรถ และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รถทั้ง ๔ คัน พร้อมที่
จะให้บริการที่น้องประชาชนตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. จนเสร็จพิธี มีการจัดเตรียมพนักงานขับรถ
ไว้ ๘ คน จํานวน ๒ ชุด ๆ ละประมาณ ๘ ชั่วโมง และในส่วนของตัวรถ ได้กําชับให้ทําความ
สะอาดตัวรถให้สง่างาม มีติดสติ๊กเกอร์รับ-ส่งพี่น้องประชาชนฟรี ในสวนของวงรอบใน
การกําหนดจุดจอดรถ กําหนดไว้ ๕ จุด จุดที่ ๑ บริเวณแยกไอที จะเป็นจุดรับ-ส่งพี่น้อง
ประชาชนที่มีจิตอาสามาส่ง ตรงบริเวณแยกไอที เพื่อที่พี่น้องประชาชนจะเดินไปบริเวณลาน
คุณย่าโม ก่อนถึงช่องกลางจะมีจุดรับ-ส่ง ซ้ายขวา และบริเวณช่องกลางที่เป็นจุดรับ-ส่ง ก็จะมีอีก
๒ จุด ซึ่งทางสํานักงานขนส่งทําให้เป็นป้ายหยุดรับ-ส่ง ขนาด ๘๐ x ๑ เมตร พื้นสีขาว
ตัวหนังสือสีดํา ติดไว้
ประธาน :
ต้องนําเรียนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาด้วยว่า ส่วนใหญ่จะมาเน้นหนักบริเวณ
มณฑลพิธี แต่บริเวณรอบนอกตรงที่ปิดถนน ขอฝากทางตํารวจช่วยดูแลด้วย เราจะไม่รู้เลยว่า
อะไรเกิดขึ้นข้างนอก จึงขอฝากทางตํารวจช่วยอํานวยการด้วย
ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องแผนเผชิญเหตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีบัญชาใช้แผนตั้งแต่วันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยแผนเผชิญเหตุมี ๔ สถานการณ์
๑) กลุ่มบุคคล ก่อความวุ่นวาย
๒) เหตุสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือเหตุอื่น ๆ
๓) เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
๔) เหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น อาจมีระเบิดปะทัด หรือระเบิดปิงปอง
สําหรับสถานการณ์ปกติ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ในฐานะผู้อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หากเกิดสถานการณ์วุ่นวาย ผู้บัญชาการเหตุการณ์
คือ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และรายงานให้ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓
ทราบ หากเกิดเหตุการณ์ที่รับมือไม่ไหว อํานาจไปอยู่ที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ และ
รายงานให้แม่ทัพภาคที่ ๒ ทราบและบัญชาการเหตุการณ์
การรักษาความปลอดภัย ชุด EOD จะเข้าตรวจตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๖.๐๐ น. และจะมอบพื้นที่ให้ทางตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยทั้ง ๔ จุด จะเป็นพื้นที่
เซฟตี้โซนทั้งหมด พระเมรุมาศจําลองจะมีทาง ตํารวจ ทหาร อพปร. รักษาความปลอดภัย ๒๔
ชั่วโมง และได้ปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีหน่วย
ทหาร กองบิน ๑ พล.ร.๓ และตํารวจ รักษาความปลอดภัย ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านอนุสาวรีย์ ร.๕
เป็นมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ด้านศาลอุทธรณ์ เป็นตํารวจภูธรจังหวัด ด้านหลังประธาน เป็นกอง
พลทหารราบที่ ๓ และ กอ.ร่วม เป็น กองบิน ๑ เพื่อรักษาความปลอดภัย
จุดจอดรถ ที่สํารองไว้เพิ่มเติม คือ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕
จะทําการปิดศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเคลียพื้นที่ ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ น. ของ
วันที่ ๒๔ จนถึงเช้าวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการที่มีรถจอดอยู่ใน
บริเวณศาลากลางจังหวัด นํารถออกก่อนเวลาปิดพื้นที่
ประธาน :

วันนี้จะจัดระเบียบสังคมออกไปเพื่อแนะนําผู้ประกอบ สถานบริการ โดยจะขอความร่วมมือสถาน
บริการ ไม่ให้มีการแสดงต่าง ๆ ขอให้เป็นการจําหน่ายอาหารอย่างเดียว และชุดจัดระเบียบสังคม
ขอความกรุณาอย่าไปชุดใหญ่มาก ให้จัดทีมละ ๒๐ คนก็พอ

๓๓
ที่ประชุม :

รับทราบ

๘) การแพทย์และพยาบาล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
- การบัญชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- การปฏิบัติการรักษาพยาบาลด้านร่างกาย/จิตใจ
- การควบคุมป้องกันและคัดกรองโรคติดต่อ
- การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
- การปฏิบัติการจิตอาสาด้านงานแพทย์
โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ มีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ
ด้านการรักษาพยาบาล ด้านร่างกาย มีทีมจากหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะกิจ ทั้งในพื้นที่
ส่วนใน และส่วนนอก ทั้งหมด ๙ ทีม โดยทุกทีมมีการจัดตั้งเตรียมรถฉุกเฉิน จัดระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งกรณีมีภาวะฉุกเฉินทางด้านหัวใจและหลอดเลือด มีการ
จัดทําแผนรองรับการเกิดสาธารณภัยด้วยโรคระบาดรุนแรง
การจัดระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข บริเวณพระเมรุมาศจําลอง จํานวน ๔ จุด
โดยมีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ละจุดมีเครื่องมือขั้นสูงและ
รถพยาบาลขั้นสูง รองรับไว้
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น หัวใจตีบตัน เส้นเลือดสมองตีบตัน ก็จะมีช่องทางพิเศษ ซึ่งได้
มีการประสานกับทางตํารวจแล้ว ที่จะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เป็นหลัก ก็จะมีเส้นทางพิเศษให้ และทางมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน และฮุก ๓๑ จะเตรียมรถ
ฉุกเฉินไว้ ๒ จุด
การปฏิบัติการดูแลด้านสุขภาพจิต คาดว่าประชาชนอาจจะมีปัญหาด้านความเครียด
และเรื่องของจิตใจค่อนข้างมาก โดยจะมีทีมอาสาจากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ อยู่ประจําทุกจุด เพื่อดูแลสุขภาพจิตของประชาชน
เนื่องจากประชาชนจะเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก จึงเป็นห่วงในเรื่องโรคติดต่อ
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นลมแดด โรคทางเดินอาหาร มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง
และวางแผนตรงนี้ไว้แล้ว เรื่องของโรคติดต่อ บริเวณจุดสแกนจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุม
ป้องกันและคัดกรองโรคติดต่อ มีการแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ มีการแยกคัดกรองผู้มีอาการที่
ต้องเฝ้าระวัง โดยไม่มีการห้ามไม่ให้เข้าถวายดอกไม้จันทน์
กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้น จะมีการจัดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เป็นจุด
คัดกรอง คัดแยกผู้ป่วยที่จะนําส่งโรงพยาบาล ตามระบบส่งต่อต่าง ๆ ที่วางไว้
การประชาสัมพันธ์ จะมีธงสัญลักษณ์เพื่อให้ทราบจุดปฐมพยาบาล และกรณีมีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะจัดช่องทางพิเศษ แยกผู้ป่วยออกต่างหากในการเข้าถวายดอกไม้จันทน์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจัดการขยะ
การจัดเตรียมพนักงานให้พร้อมปฏิบัติงาน จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะอย่างเพียงพอ การกําจัด
ขยะให้ถูกสุขลักษณะ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ การจัดเตรียมความพร้อมของห้องสุขาให้สะอาดและ

๓๔
เพียงพอที่จะรองรับประชาชน
การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ํา เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในเรื่องของโรงทานต่าง ๆ
มีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนทางแบคทีเรียในอาหารด้วยการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย การตรวจคลอรีน
อิสระในน้ําประปา
การปฏิบัติงานของจิตอาสา จะมีจิตอาสาเดินให้บริการตามเส้นทางที่จัดไว้อย่างทั่วถึง
ทั้งรอบนอกและรอบใน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีความพร้อมในการดําเนินการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : การบริการด้านสาธารณสุข จะมีรถสุขาจอด
ให้บริการบริเวณถนนใกล้ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ และบริเวณเต็นท์หลังประธาน และห้องสุขาจะมี
ให้บริการอยู่ที่ว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล)
: การปฏิบัติการด้านการแพทย์ เป็นลักษณะ
ของแผนเผชิญเหตุ กรณีมีการเตรียมแผนนอกจากการรักษาทั่วไป จะมีกรณีเคสพิเศษ ขอให้ทํา
ข้อมูลในลักษณะที่ส่วนกลางพูดถึง กรณีน้ําท่วม เกิดเหตุวุ่นวาย ในทางการแพทย์ ขอให้ทําข้อมูล
ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมาเป็น
หนึ่งใน ๖ จังหวัด ที่ส่วนกลางจะตัดภาพมาเป็นระยะ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ในการเตรียมการแต่ละเรื่อง จึงขอให้เตรียมข้อมูลเพื่อที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา จะนําเรียนได้ว่าเรามีแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมขึ้นมาจากกรณีทั่วไป
เพราะจากการได้ร่วมประชุม กับกองงาน ๙๐๔ ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เสนอขึ้นมา
ว่าจะทําธงเล็ก ๆ สีขาว เพื่อประชาสัมพันธ์กรณีมีคนเจ็บป่วย เป็นลม เพื่อให้หน่วยพยาบาลเข้า
ไปได้ทันที ทางกองงานได้ชมว่าเป็นความคิดที่ดี จึงฝากให้ทําแผนเผชิญเหตุเตรียมการรายงานให้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาด้วย
และสําหรับอาคารราชการที่อยู่รอบมณฑลพิธี วันนั้นขอความร่วมมือให้เปิด ห้องน้ํา
เพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้ได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๙) การปฏิบัติงานของจิตอาสา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้งสิ้นจํานวน ๒๐๖,๗๘๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๔ ของจํานวนประชากรในจังหวัดนครราชสีมา โดยงานที่มีผู้สมัครมากที่สุด
คืองานบริการประชาชน จํานวน ๙๕,๘๐๔ คน และงานที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ งานขนส่ง
จํานวน ๓,๑๖๕ คน
จังหวัดนครราชสีมาได้มอบภารกิจ ๘ ประเภทงานให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
๑) งานดอกไม้จันทน์ มอบพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าทีม
๒) งานประชาสัมพันธ์ มอบประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าทีม
๓) งานโยธา มอบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าทีม
๔) งานขนส่ง มอบขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าทีม
๕) งานบริการประชาชน มอบหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าทีม
๖) งานแพทย์ มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าทีม
๗) งานรักษาความปลอดภัย มอบผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าทีม
๘) งานจราจร มอบผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าทีม
สิ่งของพระราชทาน ได้เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานจากกรมพลาธิการทหาร
อากาศแล้ว ๒ ครั้ง โดยได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้

๓๕

ประธาน :
ที่ประชุม : รับทราบ

-เสื้อคอโปโล ๑๐๔,๕๙๑ ตัว คงเหลือ ๙๕,๖๕๖ ตัว
- หมวก ๖๔,๐๑๒ ใบ คงเหลือ ๑๔๒,๔๗๗ ใบ
- ผ้าพันพอ ๑๔๔,๐๐๙ ผืน คงเหลือ ๖๒,๔๗๗ ผืน
- ปลอกแขน ๙๔,๒๙๖ อัน คงเหลือ ๑๑๒,๔๘๗ อัน
- กระปุกออมสิน ๔๔,๓๑๕ อัน (ครบตามจํานวนผู้ลงทะเบียน)
ซึ่งผู้สมัครจิตอาสาบางคน ได้รับสิ่งของพระราชทานไม่ครบ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
หากยังไม่ได้รับเสื้อพระราชทาน การแต่งกายชุดจิตอาสา ขอให้สวมเสื้อคอโปโลสีดําล้วนแทน
และสวมกางเกงสีดํา
การปฏิบัติงาน ทางอําเภอเมืองนครราชสีมา ได้นัดหมายจิตอาสามาที่ที่ว่าการอําเภอ
เมืองนครราชสีมา ส่วนราชการที่เคยแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจิตอาสาจํานวนเท่าไร ให้
ประสานมาที่ที่ทําการปกครองจังหวัด และนายอําเภอเมือง ซึ่งหลายหน่วยงานก็ได้รับกําลังจิต
อาสาไปแล้ว ในส่วนที่ยังต้องการก็ขอให้ประสานเข้ามา
เรื่องจิตอาสา หลังจากวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้ว ก็ต้องจัดกิจกรรมให้จิตอาสาปฏิบัติงาน
เพราะมีหลายท่านที่อยากปฏิบัติงาน และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อยากให้มีภาพของจิต
อาสาทุกด้านปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณงานทั้งหมด

๑๐) การแสดงมหรสพสมโภช / ชุดการแสดงมหรสพ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา : การแสดงมหรสพสมโภช แบ่งออกเป็น ๒ ชุด คือ
๑) การแสดง รําสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้แสดง จํานวน ๘๙ คน จากบุคลากร
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษาของเทศบาล
๒) การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุก จากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ใช้เวลาแสดง ๔๕ นาที ได้มีการซ้อมย่อยตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคม จะมีการซ้อม
ใหญ่ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะทําการซ้อมใหญ่ใน
พื้นที่จริง และขออนุญาตเจ้าหน้าที่ประสานชี้จุดการแสดงด้วยว่าจะให้ใช้บริเวณจุดไหน
ประธาน
: แต่ละหน่วยงานเวลาที่ทํากิจกรรมอะไรขอให้มีการเผยแพร่การการเตรียมความพร้อมด้วย
: สําหรับเรื่องจุดการแสดง มอบป้องกันจังหวัด เป็นผู้ประสานงาน
ที่ประชุม :
รับทราบ
๑๑) การจัดนิทรรศการ
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัด
นิทรรศการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้า
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ดําเนินการไปแล้วประมาณ ๘๐% โดยนิทรรศการมี
๒ ส่วน คือ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมที่
พระองค์ท่านเสด็จฯ มายังจังหวัดนครราชสีมา และการจัดนิทรรศการที่ได้มีการจัดกิจกรรม
๓๖๕ วัน ที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ขณะนี้กําลังติดตั้งไฟและตกแต่ง วันนี้จะสามารถส่งมอบ
งานได้ และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่สําหรับให้ข้อมูลกับประชาชนที่เข้า
เยี่ยมชมนิทรรศการ
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๖
๑๒) โรงทาน/ซุ้มอาหาร/น้ําดื่ม
เสมียนตราจังหวัด : ซุ้มโรงทาน มีผู้สนับสนุนจัดซุ้มโรงทาน ทั้งหมด ๒๘๒ ซุ้ม โดยได้แบ่งแยกเป็น ๒ โซน คือ
บริเวณถนนราชดําเนิน และบริเวณถนนชุมพล แบ่งเป็น ๓ รอบเวลา และจะมีรถประกอบอาหาร
ของบริษัทเชิดชัย ๒ คัน ให้บริการอาหารแก่ประชาชนทั้งวัน มีเต็นท์ประกอบการของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะให้บริการทั้งวันอีก ๒ เต้นท์
โรงทานหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา มีจํานวน ๓๐ ซุ้ม และบริเวณด้านหน้า
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ มีรถประกอบอาหารสํารองไว้อีก ๑ คัน
เต็นท์บริการน้ําดื่มในบริเวณมณฑลพิธี จัดไว้ ๔ จุด แต่ละจุดจะลงน้ําดื่ม ๑๐,๐๐๐ ขวด
ขึ้นไป และบริการน้ําดื่มสําหรับเต็นท์ประธาน เพิ่มอีก ๑ จุด
โรงทานจะมี ก ารสั บ เปลี่ ย นอาหารทุ ก ๒ – ๓ ชั้ ว โมง จึ ง ไม่ น่ า กั ง วลเรื่ อ งอาหารไม่
ปลอดภัยเนื่องจากทําไว้หลายชั่วโมง
ที่ประชุม : รับทราบ
๑๓) การจัดสร้างพระเมรุมาศจําลองและการตกแต่ง/พระจิตกาธาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : พระเมรุมาศจําลองและพระจิตกาธาน ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว การปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณมณฑลพิธีในวันนี้ก็จะแล้วเสร็จทั้งหมด
ประธาน :
โทรศัพท์ ไฟฟ้า บริเวณพิธี ห้องน้ํา การรักษาความสะอาดทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๑ ได้ช่วยกัน ส่วนราชการเราเป็นเจ้าภาพ
ประชาชนคือแขก สิ่งที่ขอความกรุณาคือ การดูแลอาจไม่ทั่วถึง แต่ทุกท่านเป็นผู้ร่วมจัดงาน
ประชาชนทุกคนคือแขก ขาดเหลืออะไรขอให้ช่วยรับมาและแจ้งที่กองอํานวยการ อยู่ตรงบริเวณ
ตํารวจท่องเที่ยว เป็นหลัก จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีผู้ใหญ่ของจังหวัด อยู่บริเวณมณฑลพิธี
ให้ท่านแจ้งได้ และช่วยรับข้อเสนอ ข้อแนะนะ ข้อทักท้วงต่าง ๆ และช่วยกันแก้ปัญหา
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : จังหวัดเรามีจุดเด่นเรื่องการกําจัดขยะ เพราะ
จากที่มีการจัดงานเมื่อปีที่แล้วเห็นได้ชัดว่าภายในชั่วโมงกว่าก็เรียบร้อยทั้งหมด จึงขอเรียนว่า มี
ความเป็นห่วงเรื่องขยะจากการบริโภค หรือขยะจากขวดน้ํา ฝ่ายจัดการเรื่องขยะขอให้ช่วยดูด้วย
เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ขอให้มีการเตรียมการให้ดีด้วย
และระบบจัดการขยะนอกมณฑลพิธี ไปจนถึงบริเวณแยกไอที ขอให้จัดเตรียมด้วย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา : สื่อมวลชนหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีช่างภาพ ต้องนํากล้องมาตรวจที่ศูนย์
ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี และรับบัตรอนุญาตเข้าถ่ายภาพงานพระราชพิธี และขอความ
ร่วมมือห้ามถ่ายเชลฟี่หรือใช้โทรศัพท์บันทึกภาพ โดยจะมีช่างภาพและจิตอาสามืออาชีพ จํานวน
๑๐ คน ที่จะทําหน้าที่บันทึกภาพในงานพระราชพิธี และภาพทั้งหมดจะนํามาลงไว้ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี สําหรับพิธีกร ทางอนุศาสนาจารย์ จัดเจ้าหน้าที่
จํานวน ๘ คน และจากส่วนราชการ อาสาสมัคร รวม ๑๐ กว่าคน ที่จะทําหน้าที่พิธีกรในวันงาน
พระราชพิธี ไมค์โครโฟนที่จะตั้งในจุดสําคัญคือ เต็นท์ประธาน ใช้ไมค์ ๔ ตัว ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้สนับสนุนเครื่องเสียงชุดเล็ก ที่จุดคัดกรอง ตั้งไมค์ ๒ ตัว จัดพิธีกรไป
ประชาสัมพันธ์ว่าประชาชนที่เข้ามาแล้วจะไปจุดไหนอย่างไร ไมค์ที่ตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ประธาน
จะไม่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ใช้สําหรับพิธีการเท่านั้น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : จิตอาสาประเภทงานโยธา เมื่อวานได้มีการซักซ้อมจิตอาสาประเภท
งานโยธา เรื่องการคัดแยกขยะร่วมกับทาง สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา และสํานักงานสิ่งแวลดล้อมภาค ๑๑ ตอนนี้เราได้ตั้งซุ้มของจิตอาสาประเภทงาน

๓๗
โยธา บริเวณด้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวโชคอํานวย จะมีเต็นท์ ๑ เต็นท์ เพื่อแจกถุงขยะ และจิตอาสา
ที่จะเดินไปเก็บขยะจะเดินไปกัน ๓ คน แยกประเภทขยะเป็น ๓ ประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล
และขยะอินทรีย์ โดยเจ้าหน้าที่จะมีถุงใสเก็บขยะบริเวณรอบมณฑลพิธีทั้งหมด
ประธาน :
ถุงใสเก็บขยะได้รับการสนับสนุนจากห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา และห้างเทอมินอล ๒๑
จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ขอนําเรียนไปยังนายอําเภอเมืองนครราชสีมา และท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
จิตอาสาที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธี ทางอําเภอเมืองจัดให้ ๒๐๐ ท่าน และท้องถิ่นจัดให้
๑๓๐ ท่าน ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และขอนัดหมายการซ้อมวิธีปฏิบัติทั้ง ๓๓๐ ท่าน ที่ห้อง
ประชุมหอสมุดจดหมายเหตุแห่งชาติ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ในเวลา ๐๙.๓๐ น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา) งานพระราชพิธี เป็นการประกอบพิธีนอกอาคาร
แต่งกายเต็มยศ ไว้ทุกข์ ทุกท่านต้องเตรียมหมวกมาด้วย และเรื่องโทรศัพท์มือถือ ขอความ
ร่วมมือตั้งเสียงเป็นแบบสั่น และฝากภาคเอกชนและสื่อมวลชน ขอความร่วมมือกับประชาชนว่า
หลัก ๆ แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ร่วมกันทําในเรื่องของกิจกรรมที่ดี ๆ ดูแลความเรียบร้อย ตัว
เราเอง ครอบครัว หน้าบ้าน ให้สวยงาม และสิ่งที่ควรละเว้น กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบันเทิง
อบายมุขต่าง ๆ ขอความร่วมมือในสิ่งเหล่านี้ด้วย
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : เมื่อวานจากการซ้อมมีข้อสังเกต สุภาพสตรีเมื่อสวมเครื่องแบบ ถ้าใส่รองเท้า
ส้นแหลม ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ได้ปูหญ้าเทียม ส้นรองเท้าแหลมจะเกี่ยวและทําให้เกิดการ
ชะงัก หรือล้ม จึงฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วย และสุภาพสตรีต้องรวบผมให้เรียบร้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) : พี่น้องประชาชนตอนที่ขึ้นวางดอกไม้จันทน์
สุภาพบุรุษ โค้งคํานับ สุภาพสตรี ถอนสายบัว กรณีผู้สูงอายุ ถ้าถอนสายบัวไม่เป็น ก็อนุโลมให้ยก
มือไหว้ และกองงานในพระองค์ ๙๐๔ ฝากมา จิตอาสาจะอยู่ใน ๘ งานนั้น เราพยายามทุกอย่าง
ให้ราบรื่น ฝากว่ามวลชนจะเข้ามาเยอะ คนที่เข้าไปแนะนําเขาก็ขอให้ใช้คําพูดสุภาพ นิ่มนวล
กรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ผู้ที่อยู่ในชุดจิตอาสาห้ามเข้าไปตรงนั้นเด็ดขาด ให้เป็นหน้าที่ของ
ตํารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ขออย่าให้เห็นภาพจิตอาสาเข้าไปในเหตุการณ์แบบนั้น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา : ปลอกโทรศัพท์ และกระเป๋าที่มีสีสันฉูดฉาด ขอความร่วมมือใช้โทนสีดําหรือสีเทา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : ร่มและหมวก ขอให้ใช้สีดํา
ประธาน
: เป็นการถวายพระเกียรติ ขอให้มีความเหมาะสม และการอํานวยความสะดวกกับพี่น้อง
ประชาชน ให้ดูแลความปลอดภัย เป็นเรื่องสําคัญ
: ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานพระราชพิธี และนําบุคลากรในสังกัดมาร่วมงานให้ครบ
ทุกคน โดยเฉพาะส่วนราชการระดับภาค เขต หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา : ทางจังหวัดได้ให้พระสงฆ์ที่มีความประสงค์ร่วมถวาย
ดอกไมจันทน์ในช่วงเช้า ในเบื้องต้นได้สํารวจจํานวนพระสงฆ์แล้วมีประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐
รูป จึงขอประสานเรื่องรถรับ-ส่งพระสงฆ์ เนื่องจากมีการปิดถนน และเรื่องการสแกนเข้ามณฑล
พิธี สําหรับพระสงฆ์จะดําเนินการอย่างไร และขอความกรุณาเรื่องน้ําประปาของหอประชุมเปรม
ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นสถานที่สําหรับรับรองพระสงฆ์ ซึ่งเกิดปัญหาน้ําไหลไม่สะดวก
ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องการรับ-ส่งพระสงฆ์ ขอให้สํานักงานพระพุทธฯ
แจ้งประสานมา เพื่อประสานจุดจราจรอํานวยความสะดวกในการเข้าบริเวณงาน สําหรับการเข้า
มณฑลพิธี พระสงฆ์จะเข้าบริเวณจุดสแกนทั้งหมด เพราะจัดทางเข้าทางเดียว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : ขอให้เตรียมพระวินยาธิการด้วย และได้รับการ

๓๘
ประสานจากฝ่ายศาสนาคริสต์ ว่าจะมาร่วมพิธี ให้ประสานมาในช่วงเช้า
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ได้ประสานไปแล้วว่าให้มาช่วงเช้า เมื่อพระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์แล้วก็เป็นทาง
ศาสนาคริสต์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ทางศาสนาคริสต์ ประสานมาแล้วว่าจะมาร่วมพิธี
จํานวน ๒๐ ท่าน จากโรงเรียนมารีย์วิทยา และสํานักงานจังหวัดจะอํานวยความสะดวกในการ
ประสานงานต่อไป
สํานักงานจังหวัดได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๑๗.๓/ว ๗๔๒๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๖๐ ใจความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายเวลาการไว้ทุกข์ และการลดธงครึ่งเสา ในช่วงงาน
พระบรม ศพ
๑) ขยายเวลาไว้ทุกข์ของข้าราชการ จากเดิมวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นขยายจนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒) ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ทําการของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ลดธงครึ่งเสา
จากเดิม วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขยายจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม รวม
๑๗ วัน
๓) ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิม ออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๔) ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆจากเดิม ให้เก็บใน
คืนวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเก็บในคืนวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
จิตอาสา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : การแต่งกายของจิตอาสาภาคประชาชน ในขณะขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ แต่งกาย อย่างไร
ประธาน :
แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาสามารถขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ได้เลย และไม่ต้องถอดหมวก
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : ประชาชนมารับดอกไม้จันทน์ แต่พระสงฆ์จะสามารถรับได้อย่างไร
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ได้สอบถามทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแล้ว จะใช้เจ้าหน้าที่ชายในช่วงของ
พระสงฆ์ และพระสงฆ์จะเข้าแถวรับดอกไม้จันทน์จากพาน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : ได้มีการเผยแพร่ภาพการเข้าบริเวณพิธีตรงบริเวณใดบ้าง เนื่องจาก
ประชาชนที่รออยู่รอบนอกจะรอดูพิธีการต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา : จะมีจอ LED ภายในบริเวณงาน ๓ จอ และเต็นท์ด้านซ้ายขวา เต็นท์ละ
ประมาณ ๘ เครื่อง ถ่ายทอดไปพร้อมกับจอ LED ส่วนจอของผู้ที่อยู่ด้านนอก จะมีจอ LED ของ
จังหวัดตั้งอยู่บริเวณสนามศาลากลางจังหวัด และมุมใต้ต้นก้ามปู หันไปทางสวนสาธารณะ สวน
รัก และจะขอความร่วมมือภาคเอกชนที่อยู่บริเวณรอบพิธี ที่มีจอโปรเจคเตอร์ได้รับสัญญาณ
ออกอากาศไปพร้อมกัน
ประธาน :
การทํางานจะสําเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

๓๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี.............................................

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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