รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่๑๑/๒๕๖๐ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันพุธที่๒๙พฤศจิกายน๒๕๖๐เวลา๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
๒ นายมุรธาธีร์
๓ นายจรัสชัย
๔ นายศักดิ์ฤทธิ์
๕ นายปัญญา
๖ นายอัสนีย์
๗ นายณรงค์ชัย
๘ นายสุเทพ

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
โชคเรืองสกุล
สลักคํา
วงศ์ศรีแก้ว
เชาว์วาทิน
หอมศรีประเสริฐ
รื่นถวิล

๙
๑๐

นายวีระศักดิ์
นางอรุณรัตน์

ศรีโสภา
ชิงชนะ

๑๑

นายสิงหา

บุตรศรีภูมิ

๑๒
๑๓

นายอนุรักษ์
นายประภวัต

บุญยิ่ง
ธรรมจันทึก

นายอําเภอ
๑๔ นายนฤชา
๑๕ นายสุรพันธ์
๑๖ นายทวีศิลป์
๑๗ นายชูศักดิ์
๑๘ นายพิรัช
๑๙ นายประพัทธพงศ์
๒๐ นายวิสูตร
๒๑ นายไพฑูรย์
๒๒ นายพิเศษศักดิ์
๒๓ จ.ส.ต.ณัฐพงษ์
๒๔ นายสมพงษ์

โฆษาศิวิไลซ์
ศิลปสุวรรณ
เสนามา
ชุนเกาะ
แจ้งนคร
พราหมณี
ชัชวาลวงศ์
มหาชื่นใจ
ศรีลําไย
ศรีภูมิพฤกษ์
หอมสนิท

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เขต ๔ (นครราชสีมา)
แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๔ (นครราชสีมา)
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอปากช่อง
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
แทน นายอําเภอโนนสูง
นายอําเภอบัวใหญ่
นายอําเภอปักธงชัย
นายอําเภอด่านขุนทด
แทน นายอําเภอโชคชัย
แทน นายอําเภอครบุรี
นายอําเภอจักราช

๒
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายธีรพล
นายพัลลภ
นายไพรัตน์
นายอํานวย
ร้อยโท อนุชา
นายศักรินทร์
นายชนะ
นายเลิศพันธ์
นายนพดล
นายธีระพันธ์
นายวิจิตร
นายเสกสรร
นายเดชฤทธิ์
นายไพศาล
นายสมชาย
นายจารุวัฒน์
นายปารเมศ

สกุลรักษ์
สิงห์ทอง
วิทยาอนุมาส
ปองนาน
ตั้งพาณิชย์
เสมหิรัญ
ธรณีทอง
สินบรรเลงเสนาะ
มามาก
นาควิโรจน์
กิจวิรัตน์
จันวงษา
ถิตย์ฉาย
ผลฟัก
ปัญโญธีรกุล
วงศ์จอม
แสงสว่าง

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๒ พ.ต.ท.คมกฤต

พรหมพิทยายุทธ

๔๓

นายพศุตม์

แวววุฒินันท์

๔๔
๔๕

นางอําไพ
นายชูเกียรติ

ศุกระชาต
กลมเกลา

นายอําเภอห้วยแถลง
นายอําเภอคง
นายอําเภอชุมพวง
นายอําเภอประทาย
นายอําเภอขามสะแกแสง
นายอําเภอเสิงสาง
นายอําเภอขามทะเลสอ
นายอําเภอหนองบุญมาก
นายอําเภอแก้งสนามนาง
นายอําเภอโนนแดง
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว
นายอําเภอเทพารักษ์
นายอําเภอเมืองยาง
นายอําเภอลําทะเมนชัย
นายอําเภอสีดา
นายอําเภอบัวลาย
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่
อัยการจังหวัดพิมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๓
๔๖

นายเผด็จ

ชุณหโอภาส

๔๗

น.ส.กัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

กระทรวงยุติธรรม
๔๘ นายภักดี
๔๙ นายถวิล
๕๐ นายวิเชาว์
๕๑ นายเกรียงไกร
๕๒ นางสาวบุญหัส
๕๓ นางกรรณิกา

ตั้งธรรม
โคตรสมบัติ
สมัครธรรม
ศรีแย้ม
แก้ววารี
วัชรินทร์

๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นายไพโรจน์
นายวิเชียร
นายอาณัติ
นายนุชิน

พุทธิวิศิษฏ์
ทองพุ่ม
สีหวัฒนะ
วงศ์แก้ว

๕๘

นางช่อเพชร

สุวรรณะ

๕๙

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

๖๐

นางพนมพร

คล้ายสงคราม

๖๑
๖๒

นายพิเชียรพัฒน
นายประจบ

อินทรพานิช
พันธุ์ชิน

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๓ พ.ต.อ. บุญส่ง
ขุนเชวง
๖๔ พ.ต.ท.หญิง อุทิศ
โชติเจริญนาน
๖๕ พ.ต.ท. อาคม
ชุดขุนทด
๖๖ พ.ต.ท. ไพจิตร
ค้ายอด
๖๗ พ.ต.อ. คเชนท์
เสตะปุตตะ
๖๘ พ.ต.อ. ทรงวุฒิ
ไสยบุญ
๖๙ พ.ต.ท. วิสาขะ
เพ็ชรเกษม
๗๐ พ.ต.ต. ปฏิวัติ
อุทยานนท์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมาสาขาบัวใหญ่
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา
ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
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

๔
๗๑
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. ถนัดบุญ
พ.ต.ท. สุพจน์
พ.ต.อ. ปริญญา
พ.ต.อ. พฤทธิ์
พ.ต.ท. ศักย์ศรณ์
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.ท. นิพนธ์
พ.ต.อ. อนันต์
พ.ต.ท. อภิรักษ์
พ.ต.อ. อาทิพย์
พ.ต.ท. ช่วงโชติ
พ.ต.ท. เกษตร
พ.ต.ท. มนัส
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์
พ.ต.ท. รักพงษ์
พ.ต.ท. สุธน
พ.ต.ท. ศิลป
พ.ต.ท. เอก
พ.ต.อ. มีชัย
พ.ต.ท. วรโชติ
พ.ต.ท. สงกรานต์
พ.ต.ท. เอกราช
พ.ต.ท. เทวัญ
พ.ต.ท. กวินสิทธิ์
พ.ต.ท. นิพนธ์
ร.ต.ท. ชัยณรงค์

กระทรวงอุตสาหกรรม
๙๗ นางเนตรนภา
๙๘ นายสมชัย
๙๙ นายสมบัติ
กระทรวงพาณิชย์

สุวรรณรัตน์
สุนทรนนท์
พรเดชาพิพัฒ
บุญปก
วรรณสุข
คงศักดิ์ตระกูล
นิธิการุณย์เลิศ
พิมพ์เจริญ
ดวงใจ
ชิมดอน
ขอพรกลาง
วินวันก์
ชมเชย
หมายเหลียวกลาง
ธงเนียน
ชุ่มทองหลาง
ไกยราช
หวังแววกลาง
กําเนิดพรม
สุกใส
ปัญญานาค
อาจมนตรี
แทงเป้า
พัฒน์กิตติสกุล
ศิริอนันต์
บุญปก

รุมกระโทก
เผ่าผา
โพธิ์ทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
แทน ผกก.สภ.จักราช
ผกก.สภ.ประทาย
ผกก.สภ.โนนไทย
แทน ผกก.สภ.โนนสูง
ผกก.สภ.คง
แทน ผกก.สภ.สูงเนิน
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง
แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด
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
ผกก.สภ.วังน้ําเขียว
แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์
แทน ผกก.สภ.เมืองยาง
แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย
แทน ผกก.สภ.พระทองคํา
แทน ผกก.สภ.สีดา
แทน ผกก.สภ.บัวลาย
แทน สารวัตรกองกํากับการ ๒ กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล ๑ หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัด
นครราชสีมา (สว.กก.๒ บค.ส.๑)
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

๕
๑๐๐ นายธวัชชัย
๑๐๑ นางสาวเข็มทราย

เหล่าพิรุฬห์
ระหาญนอก

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๒ นายวชิระ
๑๐๓ นายธีระกร
๑๐๔ นางสุรดา

บถพิบูลย์
ส่องแก้ว
ภูมิปัญญา

๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

เหมพรหมราช
แคนยุกต์
วลัยเสถียร
สุขมาก

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

ทพญ.กันทิมา
นางปัทมา
นายธีรวัฒน์
นายศราวุธ

๑๐๙ นายวรศักดิ์
๑๑๐ นางนาตยา

อินทร์ชัย
ทฤษฎิคุณ

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๑ นางณชลนิภา
๑๑๒ นางชนานารถ
๑๑๓ ดร.สุปราณี
๑๑๔ นางมนัสวี
๑๑๕ รศ.ดร.ณภัทร
๑๑๖ นายณัฎฐปวิทย์
๑๑๗ นายภานุมาส
๑๑๘ นางศรีทอง

ทวินันต์
นาคพวง
งามประสิทธิ์
บรรลือทรัพย์
น้อยน้ําใส
ดีศาสตร์
เรืองวิทย์
ยี่สุ่นแก้ว

๑๑๙ นายชาตรี

ดีทองหลาง

๑๒๐ นายอภิลักษณ์

เวรสันเทียะ

๑๒๑ นายสง่า

จันทร์วิเศษ

๑๒๒ นางสาวกาญจนา

มีสุข

๑๒๓ นายถวิล

อรัญเวศ

๑๒๔ นายแดง

จันทวิวัฒน์

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

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

๖
๑๒๕ นายศุภพงษา

จันทรังษี

๑๒๖ นายประมวล

บุญทีฆ์

๑๒๗ นางสาวเสาวนีย์
๑๒๘ นางพรศรี

พัฒนะทวีกุล
อินทร์ช่าง

๑๒๙ นายมิตรจิตร

ทะโรงอาด

๑๓๐ นายสนิท
๑๓๑ นายจิราวุฒิ

เสมียนรัมย์
เปล่งศรีรัตน์

๑๓๒ นายกิตติศักดิ์
๑๓๓ นายบุญรอด

หงษ์บัวภา
แสงสว่าง

๑๓๔ นายบุญเลิศ
๑๓๕ นายสฤษณพงศ์

พ่วงเพ็ชร
เครื่องกลาง

๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

ศรีแสนปาง
น้อยวิเศษ
นรารัตน์
ภาคย์สมพงษ์
คุณชื่น
วิริยะประทีป
มุ่งกลาง
ภักดีแก้ว
รักษาสุวรรณ

นายประเสริฐ
นายเชิด
นายวิฑูรย์
นางสาวเพ็ญประภา
นายพิษณุ
นายวินัย
นางสมจิต
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์
นายภาคภูมิ

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๕ นายจรัญ
๑๔๖ นายพงศกร
๑๔๗ นางชูศรี
๑๔๘ นางชุติมา
๑๔๙ นางกันยา
๑๕๐ นางเอมอร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งามโคกสูง
ทิพยาสุขศรี
เปรมสระน้อย
จันทร์เทศ
แต้เจริญวิริยะกุล
ศรีกงพาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ศ.น. จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
และประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รก.ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิริน
ธร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
แทน ผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๗
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

นายภูดิท
นายวิบูลย์
นางประทิน
นายเอกภพ
นายพศวีร์
นายชํานาญ
นายสมชาย
นางสาวสุภาพ

ภัทรกุลเชฏฐ
ไชยวรรณ
สีสา
ทองสวัสดิ์วงศ์
สมใจ
กลิ่นจันทร์
เจียรทิพย์วิไล
สังขไพฑูรย์

๑๕๘ นายเทิดพงศ์
๑๕๙ นายสมศักดิ์

ไทยอุดม
ทานโลกา

๑๖๐ นางอินทรา

พรหมคํา

๑๖๑ นายบุญสนอง
๑๖๒ นางกาญจิฎาภา

ไชยเมือง
วีระภักดีสุข

๑๖๓ นายสุวัฒน์
๑๖๔ นางสาวอภิญญา

ธาตุทะนะ
วงษ์แก้ว

๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

เมนะรุจิ
หิรัญธนานนท์
โชคเจริญ
น้อยบุญญะ
แก่นภักดี
ประมูลสิน
วิวัฒนพุทธิกุล

นายไตรรงค์
นางพัฒนี
นายสมพร
นายสามารถ
นายฆณิภัค
นางประริชษา
นายบัณฑิต

๑๗๒ นายพรเทพ

เต็งมงคล

๑๗๓ นางลํายอง
๑๗๔ นายสันติ

ศรีสว่าง
กลึงกลางดอน

๑๗๕ นายศรชัย
๑๗๖ นางสุนิสา

สายสินธู
ไสยมานนท์

กระทรวงการคลัง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

๘
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕

นายพงศ์พิตร์
นางสาวปริศนา
นางสาวสุดท้าย
นายไพฑูรย์
นางอุไรวรรณ
นางธิดารัตน์
นายอาทร
นายสําราญ
นางพรพยงค์

กระทรวงคมนาคม
๑๘๖ นายศิระ
๑๘๗ นายเกียรติศักดิ์
๑๘๘ นายอนุวัฒน์
๑๘๙ นายศุภชัย
๑๙๐ นางนันทิยา
๑๙๑ นายสนิท
๑๙๒ นายสมบูรณ์
๑๙๓ นางสุนทรี

ฤทธิแสง
พรรณรัตน์
ชัยจันทึก
แสงไพบูลย์
อภัยพงษ์
เทพพานิช
ศรีเชียงสา
เมืองนิล
บัวศรี

คลังเขต ๓ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพามิตภาคที่ ๓
คลังจังหวัดนครราชสีมา
แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
สรรพากรภาค ๙
แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จ.นม.

บุญธรรมกุล
ดีสีปาน
เรืองเดชาวิวัฒน์
เอี่ยมแย้ม
รักษาคลัง
รัตนศฤงค์
ชัยศิรินิรันดร์
แทบประสิทธิ์

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๐
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒
แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๙๔ นางจิรพา
๑๙๕ นายเกียรติฉัตร
กระทรวงการต่างประเทศ

กุลชาติวิชิต
พรายจันทร์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

๑๙๖ นายจําลอง

แปลงสระน้อย

แทน ผู้อํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช

กระทรวงการต่างประเทศ
๑๙๗ นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๑๙๘ นายสุรินทร์
๑๙๙ นายกิมสูนย์

แสงไทยทวีพร
ก้อนผา

๒๐๐ นางอรวรรณ

กอบวิทยา

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาผ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟผ)
แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

กระทรวงกลาโหม

๙
๒๐๑ พ.อ. อธิบ

แก้วดวงใหญ่

๒๐๒ พันเอก วีระ
๒๐๓ นางสาวสุพรรณ

สุดวิไลพร
พันธุ์พยัคฆ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สัสดีจังหวัดนครราชสีมา
รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
๒๐๔ นายธนสุนทร
สว่างสาลี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารี
๒๐๕ นางสาวนิภาพร
สระกลาง
สวัสดิ์
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
๒๐๖ นางเสร่
ศรีนรจันทร์
นครราชสีมา
๒๐๗ ว่าที่ ร.ต. สันทนา
ศรีโพธิ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
๒๐๘ ว่าที่ ร.ต. ไพรัช
กังวานเลิศปัญญา
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
๒๐๙ นางอรินทร์มาศ
กาแก้ว
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๒๑๐ นายแข่งขัน
สีตะธนี
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงแรงงาน
๒๑๑ นายสุชาติ
๒๑๒ ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ
๒๑๓ นางนิธิธร
๒๑๔ นางสุชชนา
๒๑๕ นายสุเมธ

วิชชาวุธ
รามาตย์
บุญญานุสิทธิ์
พ่วงกลิ่น
โศจิพลกุล

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๑๖ นายศักดิ์ศิริ
๒๑๗ นายวิมล

หยวกฉิมพลี
เร่งศึก

๒๑๘ นายบัญชายุทธ
๒๑๙ นายถาวร
๒๒๐ นายธนศักดิ์

นาคมุจลินท์
กันทวงศ์
หลักเพชร

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
แทนผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๑ นางสาวกัญญา
มโนเสงี่ยม
๒๒๒ นายมนตรี
๒๒๓ นางสาวปริยากร

ปิยากูล
สุบันทมา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๐
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒๔ นายรติ
ลอยทวินันท์
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

นายยี่
นายชัยชาญ
นายประยุทธ
นายณรงวิทย์
นายสุขสวัสดิ์
นางสาวยุพิน

ลาภสาร
วงศ์บุญมี
ภคเมฆานนท์
ชดช้อย
สูงนารถ
สืบปรุ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นม.
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ
๒๓๑ นายสําเริง
๒๓๒ นายวีน้อย
๒๓๓ นายกังวาล
๒๓๔ นายสุรวิช
๒๓๕ นางพงศ์ทรัพย์
๒๓๖ เรือโท อนันต์

ทาสันเทียะ
ริงคะนานนท์
เจตนากลาง
ทวีผล
อินทรบํารุง
บุตรทา

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
รก. ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมา วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
๒๓๗ นายศิริชัย
๒๓๘ นายมงคล
๒๓๙ นางนันท์พจี
๒๔๐ นายสานิต

วิริยพงศ์
สาริสุต
ภิญโย
เชิดโคกศรี

๒๔๑ นายมงคล

ฉัตรเวทิน

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงาน กส.ทช.เขต ๗

ภาคเอกชน
๒๔๒ นายธนวัฒน์
๒๔๓ นายชัชวาล

บุญมี
วงศ์จร

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม
ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๔๔ นางเพลินพิศ
สุทรพุทธศาสตน์
๒๔๕ นางเพลินพิศ
สุทรพุทธศาสตน์
๒๔๖ นายทวีศักดิ์
พันธ์วิเศษศักดิ์
๒๔๗ นายวรพล
ฝ่ายอุปปละ
๒๔๘ นางนงคราญ
สุคนธราช

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

๑๑
๒๔๙ นายทวีศักดิ์
๒๕๐ นายวรพล
๒๕๑ นางนงคราญ

พันธ์วิเศษศักดิ์
ฝ่ายอุปปละ
สุคนธราช

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๕๒ นายนิวัต

รองสวัสดิ์

๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐

ธีระวัฒนา
เบี้ยวโกฎิ
ดลประสิทธิ์
โซรัมย์
จันทร์สุขเกษม
โตสะอาด
สุภาพแท้
ภูมิคอนสาร

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

นายกิตติศักดิ์
นายกิติพงษ์
นายศิวเรศวร์
นางสาวปัณฑารีย์
นายอนุวรรตน์
นายนพรัตน์
นายพีระพงษ์
นายพันแสง

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
ผู้อํานวยกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา
ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายการบินนิวเจนแอร์เวย์
ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สายการบินนิ
วเจนแอร์เวย์

ผู้ไม่มาประชุม
๑ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓

ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นม.

ติดราชการ

๔

นายอําเภอสีคิ้ว

ติดราชการ

๕

นายอําเภอโนนไทย

ติดราชการ

๖

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

ติดราชการ

๗

นายอําเภอเทพารักษ์

ติดราชการ

๘

นายอําเภอพระทองคํา

ติดราชการ

๙

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๖ ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ ติดราชการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๑๐ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๗ ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ ติดราชการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
๑๑ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๒
๑๒ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

ติดราชการ

๑๓ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

๑๔ ผกก.ฝสส.๔ สส

ติดราชการ

๑๕ ผกก.สภ.ปากช่อง

ติดราชการ

๑๖ ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

๑๗ ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๘ ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

๑๙ ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

๒๐ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๒๑ ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

ติดราชการ

๒๒ ผกก.ฝสส.๓สส

ติดราชการ

๒๓ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๔ สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๒๕ ผกก.สภ.มะเริง

ติดราชการ

๒๖ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๗ หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๘ ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๙ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๐ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๓๑ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๒ วัฒนธรรมจังหวัด

ติดราชการ

๓๓ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๓๔ หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๕ ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

ติดราชการ

๑๓
๓๖ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๓๗ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๓๘ ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๙ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

ติดราชการ

๔๐ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑ หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

ติดราชการ

๔๓ ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๔๔ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๔๕ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๔๖ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๗ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๘ ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙ ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๐ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นครราชสีมา)

ติดราชการ

๕๑ ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๓ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๕๔ ผู้อํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช

ติดราชการ

๕๕ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)

ติดราชการ

๕๗ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

ติดราชการ

๕๘ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

ติดราชการ

๑๔
๕๙ ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต ๓

ติดราชการ

๖๐ ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๖๑ ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๒ ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๑(นครราชสีมา)

ติดราชการ

๖๓ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

๖๕ หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๖ ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๗ ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

ติดราชการ

๖๘ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๙ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๐ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)

ติดราชการ

๗๑ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗๒ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๗๓ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๗๔ นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๗๕ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๗๖ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

ติดราชการ

๗๗ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๗๘ สมาชิกพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๗๙ ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๘๐ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๑ รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๘๒ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๑๕
๘๓ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อกิจการกองร้อยอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม อันสมควรได้รับ
การยกย่องเป็นพิเศษ(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความมั่นคง))
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา: ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบน
เครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
เครื่องหมายแก่ข้าราชการระดับสูงของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ และให้การสนับสนุนกิจการกองอาสารักษาดินแดน ทําให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” สําหรับจังหวัดนครราชสีมา กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้มีประกาศกองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดน เรื่อง มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการระดับสูง จํานวน ๗ ท่าน ดังนี้
๑. นางอําไพ ศุกระชาต อัยการจังหวัดพิมาย
๒. นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอําเภอเทพารักษ์/ผบ.ร้อย อส.อ.เทพารักษ์
๓. นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอําเภอสีดา/ผบ.ร้อย อส.อ.สีดา
๔. นายพีระ พิมพ์ประสาร นายอําเภอพระทองคํา /ผบ.ร้อย อส.อ.พระทองคํา
๕. นายสมชาย ปัญโญธีรกุล นายอําเภอลําทะเมนชัย / ผบ.ร้อย อส.อ.ลําทะเมนชัย
๖. นายปารเมศ แสงสว่าง นายอําเภอบัวลาย/ผบ.ร้อย อส.อ.บัวลาย
๗. นายอันตศักดิ์ วุฒิสงห์ชัย นายอําเภอบ้านเหลื่อม/ผบ.ร้อย อส.อ.บ้านเหลื่อม
ประธาน: ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
มีแบบและความหมายดังนี้
อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อันเป็นมหามงคลยิ่ง
สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและ
การเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งมีความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน
“แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง
แพรสีน้ําเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

๑๖
รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน
“แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป
 มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา(ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา: ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานจากอําเภอบัวใหญ่ว่า เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลาประมาณ ๑๒.๒๐ น. นางวิไลวั ลย์ คิ้วองอาจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ตํา บลกุ ดจอก และนายสงวน พานา ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้พบรถยนต์กระบะต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า
ทะเบียน ตพ ๓๕๓๗ กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณข้างวัดหนองเชียงไข่ หมู่ ๕ ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จึงได้
แจ้ ง กํ า นั นและผู้ ใหญ่ บ้า นใกล้เ คี ย ง ได้ แ ก่ นายพั ฒ นพงษ์ แหมไธสงค์ กํ า นัน ตํ า บลกุด จอก นายทิ น กร สี หาบุ ต โต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ นายรุ่งอร่าม ศรีวุฒิพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ นายสายนต์ ทุดปอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ และนายบรรพต
พิมพ์วัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ เพื่อตรวจสอบรถยนต์ดังกล่าว จากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่า มีกระสอบปุ๋ย ๑๑ กระสอบ อยู่บริเวณแค็บ ๕ กระสอบ และบริเวณท้ายรถแครี่บอยอีก ๖ กระสอบ คาดว่า
น่ า จะเป็ น สิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย จึ ง ได้ ค วบคุ มรถยนต์ ต้ องสงสั ย ไว้ แ ละแจ้ ง ฝ่ า ยปกครอง นํ า โดย นายประพั ทธพงศ์
พราหมณี นายอําเภอบัวใหญ่ เข้าตรวจสอบพบว่า เป็นยาไอซ์ จํานวน ๕๐๘ กิโลกรัม มูลค่านับพันล้านบาท ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมาได้รายงานให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดทราบ โดย กรมการปกครองได้ส่งประกาศกรมการปกครอง และประกาศนียบัตรชมเชยการปฏิบัติหน้าที่มา
เพื่อมอบให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
๑. นายพัฒนพงษ์ แหมไธสงค์ กํานันตําบลกุดจอกอําเภอบัวใหญ่
๒. นางวิไลวัลย์ คิ้วองอาจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่
๓. นายทินกร สีหาบุตโต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ อําเภอบัวใหญ่
๔. นายรุ่งอร่าม ศรีวุฒิพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ อําเภอบัวใหญ่
๕. นายสายนต์ ทุดปอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ อําเภอบัวใหญ่
๖. นายบรรพต พิมพ์วัฒน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่
๗. นายสงวน พานา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่
นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย)
ได้จัดทําเกียรติบัตรมอบให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด โดย นายศิรินทร์ยา สิทธิกร มอบเงินสินน้ําใจผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจําปี ๒๕๖๐และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและให้ความ
อนุเคราะห์การดําเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา)
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบจังหวัด
นครราชสีมาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติคู่ควรแก่รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”รางวัลสร้างเสริม
คนดีมีคุณธรรมประจําปี ๒๕๖๐ ให้กับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียนได้รับทุนอยู่ในสถานศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้คัดเลือก นางสาวจิราพร เตไธสง ครูโรงเรียน
บ้านหินโคน อําเภอจักราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ รับมอบโล่เกียรติคุณและ
เข็มกลัดเชิดชูเกียรติ

๑๗
: สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินงานโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ
(Work Experience) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ปีการศึกษา๒๕๖๐ในระดับจังหวัดระหว่างวันที่๑๑-๒๕ตุลาคม๒๕๖๐ณ
สวนสัตว์นครราชสีมาอําเภอเมืองนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีมีมุมมองและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
เรียนรู้การประกอบอาชีพในโลกอาชีพจริงค้นพบความถนัดในการเลือกตลอดจนพัฒนาทักษะเบื้องต้นในการทํางานโดย
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน๔๙คนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านท่ าอ่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 และโรงเรียน
โนนไทย 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สวนสัตว์
นครราชสีมาที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ด้านงบประมาณในการดําเนินการเป็นอย่างดียิ่งจึงมอบโล่ให้แก่ผู้อํานวยการ
สวนสัตว์นครราชสีมา
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ เด็กหญิงสุภาพร ขาวขํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านโคกเพชรสระมโนราห์ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา)
: ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว เด็กหญิงสุภาพร ขาวขํา อายุ ๑๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔๙ หมู่ ๑๔
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนโคกเพชรสระมโนราห์เป็นเด็ก
ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญูต่อบุพการี แบ่งเบาภาระครอบครัวหลังจากเลิกเรียนและวันหยุดจะช่วยมารดาขาย
ลูกชิ้นทอดและรับจ้างขายเนื้อไก่สดในตลาดโคกเพชร เนื่องจากมารดาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง บิดาประกอบอาชีพ
รับจ้างเลี้ยงม้า มีรายได้วันละ ๒๐๐ บาท เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจสําหรับเด็กที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี เป็นที่น่ายกย่อง จึงเห็นควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ เด็กหญิงสุภาพร ขาวขํา
 มอบรางวัลการประเมินคัดเลือกอําเภอสะอาด ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๔) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกั บกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม ในการจัด ทํา แผนปฏิ บัติ การ
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลัก ๓Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิด ขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ จากอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอย และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยกําหนดให้จังหวัดดําเนินการ
จั ด ประกวดและมอบรางวั ล หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนสะอาด และอํ า เภอสะอาด ตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาและตั ว ชี้ วั ด ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการจัดประกวดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะ
มูลฝอยเรียบร้อยแล้ว โดยมีอําเภอส่งเข้าร่วมการประกวดจํานวน ๙ อําเภอ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นขวัญ
กําลังใจสําหรับการดําเนินงานด้านความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ จึงมอบโล่รางวัลให้กับอําเภอ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อําเภอโนนแดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ อําเภอจักราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ อําเภอเสิงสาง และอําเภอคง
รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้แก่ อําเภอเทพารักษ์ อําเภอปักธงชัย อําเภอสูงเนิน
อําเภอประทาย และอําเภอโนนไทย

๑๘
 มอบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักส่งเสริม
การเกษตรประจําอําเภอดีเด่น และโครงการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการ
ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙
นายอําเภอโนนไทย: ๑. โครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจําอําเภอดีเด่น ได้แก่ นางยุพวัลย์
ชมชื่นดี (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. โครงการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ ของกรมปศุสัตว์ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ กลุ่มที่ ๒ ประเภท
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อําเภอโนนไทย
ผู้แทน คณะผู้จัดงานมีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ ๖: ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนากับพระนักเทศก์ ระดับประเทศ“มีเทศน์
มีทอล์ค ครั้งที่ ๖ ตอนคําสอนพ่อ” สัญจรเมืองย่าโม โดยพระนักเทศก์ชื่อดังระดับประเทศ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องโคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สอบถาม
เพิ่มเติม โทร. ๐๔๔-๐๐๑๕๕๕ ๐๘๖-๙๗๗๐๑๑๒ ติดต่อรับบัตรได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา
ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา: สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส จะเปิดทําการบิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดยบิน ๒ เส้นทาง คือ โคราช–เชียงใหม่ และ โคราช-ภูเก็ต โดยจะทําการบินทุกวัน ๆ ละ ๑ เที่ยว ไป-กลับ ณ เวลานี้
การเตรีย มความพร้อมสมบูรณ์แ บบ โดยได้ รับความร่วมมือจากท่า นผู้ ว่าราชการจั งหวัด นครราชสีมา นายวิ เชี ย ร
จันทรโณทัย ซึ่งได้มอบหมายให้มีคณะทํางาน ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ททท. สํานักงาน
นครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนคณะกรรมการที่เข้าร่วม
จํานวนหลายท่าน
การเตรียมความพร้อม ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ได้เตรียม
ความพร้อมการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ จะมีการส่งและรับผู้โดยสารที่จะมาจากเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต การจําหน่าย
ตั๋วเครื่องบิน สามารถโทรไปที่ Call Center ของนิวเจน และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ชั้น ๒ และพื้นที่
ของท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต
ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยกันใช้บริการของสายการบินเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนครราชสีมา ณ เวลานี้ มีสายการบินเกิดขึ้นมาแล้ว ความมุ่งมั่นของทางหอการค้าจังหวัดที่ได้คุยกับทาง
นิวเจน เรื่องการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมาย ที่จะทําการบินต่างประเทศ และการบินข้ามภูมิภาค
ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ทางนิวเจนได้แจ้งว่า ถ้าเป็นไปได้ภายในไม่เกินกลางปีหน้าจะมีเส้นทางใหม่เกิดขึ้น
โคราช-สาธารณรัฐประชาชนจีน และภายในสิ้นปีก็จะสามาถบินไปที่กรุงโซลได้ แต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่พลังของคนโคราช
ให้ช่วยกันขับเคลื่อนในเบื้องต้น เพราะการที่จะเปิดเส้นทางการบินแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งหมดต้องพยายามที่จะทํา
ให้สายการบินที่เข้ ามาประสบความสํ าเร็จให้ได้ก่อน จึ งขอเรียนเชิญทุกท่ านช่วยกันสนับสนุน เส้นทางการบินที่จะ
เกิดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายพีระพงศ์ สุภาพแท้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายการบิน นิวเจนแอร์เวย์ส : สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส
มีความพร้อมในการดําเนินการบินระหว่างภูมิภาค จากโคราช-เชียงใหม่ และ โคราช-ภูเก็ต สายการบินได้เปิดการ
จําหน่ายตั๋วเครื่องบินตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ด้วยราคาโปรโมชั่นพิเศษ และในบางเที่ยวบิน
ราคาโปรโมชั่นพิเศษได้เต็มแล้ว และจะมีราคาที่สูงขึ้นมา ทั้งนี้ ทางสายการบินนิวเจน ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานต่าง ๆ และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีการจัดงานอีกครั้ง
เป็นการเปิดตัวในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และจะมีราคาตั๋วเครื่องบิน

๑๙
พิเศษ เส้นทาง โคราช-เชียงใหม่ เป็นราคารวมทุกอย่าง ๑,๗๐๐ บาท ไป-กลับ ๓,๔๐๐ บาท เส้นทาง โคราช-ภูเก็ต
ราคา ๑,๙๐๐ บาท ไป-กลับ ๓,๘๐๐ บาท และจะมีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมคือ เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน ๑๐ ใบ แถมฟรี
๑ ใบ จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ ในงานวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา
สายการบินนิวเจน ได้ทําการตลาด โปรโมชั่นบนเครื่องบินโดยจะมีการแจกรางวัลเป็นทองคํา
๑ สลึง สําหรับผู้โดยสารที่โชคดี ๑ ท่าน ในแต่ละเที่ยวบินจํานวน ๓๐ เที่ยวบินแรก โดยจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของสายการบินนิวเจน ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ หากมีความประสงค์ที่จะเดินทาง
เป็นหมู่คณะในการจัดประชุม ในเส้นทาง โคราช-เชียงใหม่ หรือ โคราช-ภูเก็ต ทางสายการบินนิวเจน ยินดีจะให้บริการ
ในราคาพิเศษสําหรับส่วนราชการเท่านั้น
เวลาการบิ น เริ่ มบิ น ออกจากโคราชในเวลาเช้ า เส้ น ทางเชี ย งใหม่ ออกจากโคราช เวลา
๐๘.๐๐ น. ถึงเชียงใหม่เวลา ๐๙.๒๕ น. หลังจากนั้นจอดพัก ๑ ชั่วโมง เพื่อรอรับผู้โดยสารจากเชียงใหม่กลับมาโคราช
เครื่องจะออกจากเชียงใหม่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงโคราชประมาณเวลา ๑๑.๕๕ น. และจะจอดพัก ๑ ชั่วโมง เพื่อเดิน
ทางออกจากโคราชไปยังภูเก็ต เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงภูเก็ตเวลา ๑๔.๔๕ น. และจอดพัก ๑ ชั่วโมง ออกจากภูเก็ต เวลา
ประมาณ ๑๕.๔๕ น. และถึงโคราช เวลา ๑๗.๓๐ น. ซึ่งเวลาทั้งหมดได้จัดเตรียมความพร้อมในวันแรกของการเดินทาง
เที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะมีกิจกรรมในส่วนของท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ท่าอากาศยานนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมงานและความพร้อมไว้ที่ท่าอากาศ
ยานนครราชสีมา และท่า อากาศยานภู เก็ต จึงขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่า นร่วมงาน ในวันที่ ๓ ธัน วาคม ๒๕๖๐
ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ประธาน: หากมีโอกาสขอให้ช่วยกันอุดหนุน สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส อยากให้สายการบินอยู่ได้ ถ้าสายการบิน
อยู่ ไ ด้ ก็ จ ะมี ผ ลต่ อ การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพราะกว่ า ที่ จ ะได้ ทํ า การบิ น ก็ ผ่ า นปั ญ หา
อุปสรรคเยอะ เราจะไปไปประชุมกับทางภูเก็ตในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในราคา ๔,๗๐๐ บาท พักค้าง ๑ คืน รวม
ค่าที่พัก ค่าอาหาร เพื่อที่จะไปประชุมกับทางภูเก็ตในการวางแผนกันว่าทําอย่างไรจะมีนักท่องเที่ยวจากทางภูเก็ต
มาเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมามาก ๆ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และเราจะบินกลับในวันที่ ๔ เวลาประมาณ
๑๕.๐๐ น. มีจํานวนจํากัด ๔๐ ที่นั่ง หากสนใจขอให้ติดต่อได้ที่เสมียนตราจังหวัด
และขอให้ทางสายการบินนิวเจน พยายามมาสื่อสารกับหัวหน้าส่วนราชการบ่อย ๆ เพื่อจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจระบบของสายการบินมากขึ้น เช่น ระบบการจองตั๋ว
นายพีระพงศ์ สุภาพแท้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายการบิน นิวเจนแอร์เวย์ส ราคาในแต่ละเดือนจะไม่เท่ากัน
เป็นการจําหน่ายกับผู้โดยสารหรือช่องทางลูกค้าปกติ หากเป็นส่วนราชการจะมีราคาพิเศษให้ ราคาจะไม่มีขายหน้าตั๋ว
ในนามของสายการบินนิวเจน แอร์เวยส์ ขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ หากหน่วยงานราชการมีความประสงค์จะติดต่อเป็น
กรณีพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๑๕๓๘๖ (คุณตั้ม)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา : ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ กําหนดเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมจะมี ๒ กิจกรรม ส่วนที่ ๑ การเปิดท่าอากาศยานนครราชสีมารอบปฐมฤกษ์ และเปิด
ปีท่องเที่ย ววิถี ไทย “เที่ย วโคราชเก๋ ไก๋อย่า งยั่ง ยื น” ช่ วงเช้ าจะเป็ นเที่ ยวบิ นปฐมฤกษ์ จะเดิ น ทางจากโคราชไปยั ง
สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส จะถึงเวลา ๐๙.๒๕ น. ซึ่งได้มีการประสานงาน
กับจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดการต้อนรับคณะ และในช่วงบ่ายเป็นการกระทําพิธีเปิดเส้นทางการบินปฐมฤกษ์อย่างเป็น
ทางการในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทนิวเจน แอร์เวยส์
ส่วนที่ ๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นพิธีแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยววิถีไทย “เที่ยวโคราชเก๋ไก๋
อย่างยั่งยืน” จะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรี
นครนครราชสีมา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีแถลงข่าว

๒๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะพาคณะเดินทางจากโคราชไปยัง
จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดเส้นทางการบินอีสานใต้สู่อันดามัน เป็นทริป ๒ วัน ๑ คืน โดยสายการบินนิวเจน และมีการร่วม
ประชุมกับจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. การจัดประชุมในครั้งนี้เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต จะพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด MOU ที่ทําข้อตกลงไว้ใน ๔ ประเด็น การอํานวยความ
สะดวกการสร้ า งการรั บรู้ และกระแสการท่องเที่ ย ว การแลกเปลี่ ยนการท่องเที่ ย ว ตลอดจนการพัฒ นาสนามบิ น
ท่าอากาศยานนครราชสีมาสู่อินเตอร์ในอนาคต
ประธาน: เชิญทุกท่านที่จะเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเที่ยวปฐมฤกษ์ ราคา ๔,๗๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๒ วัน
๑ คืน เราอยากให้ มีนั กท่ องเที่ ยวจากจั งหวัด ภูเ ก็ต และจั งหวัด เชี ยงใหม่มาจั งหวัด นครราชสีมา เพื่ อสร้า งเส้น ทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน ส่วนการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว อยากให้จังหวัดนครราชสีมาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุกปี เพื่อสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์การพร้อมรับนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา: การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วน
ราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการช่วยสนับสนุนการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อที่จะสร้างกระแสของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนาคต จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนด้วย
ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา: การบริการรับ-ส่ง ของสายการบินนิวเจน จุดรับส่ง ณ เวลานี้ จะมีรถตู้
บริ การอยู่ ที่ห้ า งเดอะมอลล์ น ครราชสี ม า ในราคา ๑๓๐ บาท/๑ ท่ า น และจะเริ่ ม บริ การตั้ ง แต่ เ วลา ๐๕.๓๐ น.
เป็นต้นไป และในส่วนของวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะมีการโปรโมทและจําหน่ายตั๋วใน ๑ ชั่วโมง ในราคาพิเศษ
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ตําแหน่งเกษตรจังหวัดนครราชสีมาและปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗
ตําแหน่งเดิมเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๒) นายภูดิท ภัทรกุลเชฏฐ ตําแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
๓) นางประทิน สีสา ตําแหน่งสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู
๔) นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง ตําแหน่ง คลังเขต ๓ นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม คลังเขต ๔ อุดรธานี
๕) นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ตําแหน่ง คลังจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดหนองคาย
๖) นายสมชัย เผ่าผา ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ตําแหน่งเดิม นายช่างเทคนิคอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔
๗) นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช
ตําแหน่งเดิม นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แนะนําตัวเพิ่มเติม
๘) นายสง่า จันทร์วิเศษ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

๒๑
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :
เรื่องที่ ๑ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา ไม่มีงานไหน
ที่จะยิ่งใหญ่เท่างานพระราชพิธีนี้อีกแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงานและทําให้การจัดงานพระราชพิธีนี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
การตกแต่ ง พระเมรุ ม าศ ได้ รับการสนั บสนุ น งบประมาณจํ า นวนหนึ่ ง จากภาคเอกชนต่ า ง ๆ
โดยคลังจังหวัดแจ้งว่ามีเงินเหลือประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการดําเนินการสนับสนุนต่าง ๆ ทางภาคเอกชนจะเป็น
ผู้ถือเงินเองและเป็นผู้อนุมัติในการใช้จ่ายต่าง ๆ ถ้าเราจะใช้อะไร จะนําเงินไปทําอะไรก็แจ้งเขาไป ซึ่งส่วนใหญ่เงินที่มี
การบริจาคมา เราจะให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการดูแลเอง
สําหรับเรื่องการรื้อถอนพระเมรุมาศยังไม่ได้รับการแจ้งมา ก็ต้องดํารงสภาพและช่วยกันดูแล
น่าจะถึงสิ้นปีนี้ อาจจะมีปัญหาเรื่องนิทรรศการด้านหลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเริ่มจะเสื่อมสภาพ
เพราะเจอทั้งฝนและแดด อาจต้องเคลื่อนย้ายในส่วนของนิทรรศการออกไปก่อน และส่วนไหนที่ไม่คงทนถาวรก็ต้องมี
การเคลื่อนออกไปก่อน แต่ส่วนของการประดับหน้าพระเมรุมาศ ขอให้ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คงสภาพ
เดิมไว้ อาจประสานทางเอกชนนําดอกไม้มาเปลี่ยน ไฟก็ได้รับการยกเว้นค่าไฟฟ้า ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคไว้ ณ โอกาสนี้ และในส่วนของอําเภอก็เช่นเดียวกัน ขอให้ดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จนกว่าจะได้รับคําสั่ง
ให้มีการรื้อถอน
จั ง หวั ด นครราชสี มาได้ ข ออนุ ญ าตทางผู้ บริ จาคนํ า เงิ น จํ า นวนนี้ พาพี่ น้ องจากทุ กอํ า เภอ เป็ น
ตัวแทนจากทุ กอํ าเภอ ไปชมนิทรรศการและชมพระเมรุ มาศ จํา นวน ๑๐ คัน รถ ซึ่ง ก็เ ดิน ทางไป-กลั บ ด้ วยความ
เรียบร้อย ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
เน้นย้ํานโยบายรัฐบาล
๑) เรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ฝากทุกท่านช่วยดูเรื่องของพระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ ให้เก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม และดูแลความสมพระเกียรติ ธงชาติหลายหน่วยงานมีสภาพ
หลุดรุ่ย จึงขอให้ดําเนินการให้เรียบร้อย และขอให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ดูแล
ตามวัดต่าง ๆ ด้วย วัดมีการติดธงจํานวนมาก แต่เจอฝน แดด ลม ก็ขาดรุ่งริ่ง ขอความกรุณาแจ้งทางวัดด้วย ขอให้
ดําเนินการให้เรียบร้อย หากติดก็ต้องมีความเรียบร้อย สวยงาม และไม่ชํารุด การประดับธงชาติเมื่อมีสภาพชํารุด
ไม่เหมาะสมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ไม่เช่นนั้นก็ต้องเก็บออกไป โดยเฉพาะตามสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการต่าง ๆ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอให้สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา รายงานต่อที่ประชุมว่ามีการจัดกิจกรรม
อะไรบ้าง
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา: จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ชาติ และวั น
พ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
ช่วงเช้า พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙๑ รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ช่ ว งสาย กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ โดยเชิ ญ จิ ต อาสาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม โดยจั ด โต๊ ะ หมู่
ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ การประดับระบายผ้าสีเหลือง-ขาว
ธงชาติไทย บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ราชการ ประดับธงชาติไทยและระบายผ้าเหลือง-ขาว จัดโต๊ะหมู่
บูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประธาน : จังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมกันทําบุญ
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๒๒
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คราวที่แล้วช่วงพิธีตักบาตร ที่มีการนํา
เด็กนักเรียนมาช่วยเก็บของออกจากบาตรพระ มีเด็กนักเรียนที่เก็บไม่ถูก บางครั้งก็ไปยืนรวมกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ถุงเก็บของตักบาตรไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงรอนานมาก เพราะฉะนั้นขอให้ซักซ้อมกันก่อน และขอให้นําเด็กหรือทหาร
ที่มีกําลัง พอที่ จะมารั บของจากบาตรพระ ขอให้ แก้ ปัญหาตรงนี้ด้ วย และฝากให้ดูเ รื่องการประดับธง การประดั บ
พระบรมฉายาลักษณ์ และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๒) เรื่ อ งการจั ด ระเบี ยบสัง คม การปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ทางเจ้ า หน้ า ที่ ตํา รวจอํ า เภอ
หน่วยทหารที่ เกี่ ยวข้อง ต้องทํ างานกัน อย่ างเข้ มแข็ง เหมือนเดิ ม วัน ที่ ๑๕ ธั นวาคม ๒๕๖๐ จะเชิญ ผู้กํากั บสถานี
ตํารวจภูธรต่าง ๆ และนายอําเภอ มาประชุมร่วมกันและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ปั ญ หาที่ พ บตอนนี้ คื อ ปั ญ หาล่ วงละเมิ ด ทางเพศกั บเด็ ก ปั ญ หาคื อ มี การเข้ า ไปช่ วยเหลื อ
แล้วก็หายไป ได้ โทรศัพท์ ประสานกับหั วหน้ าบ้า นพักเด็กและครอบครั วจัง หวัด นครราชสีมา กรณีเด็ กที่ถู กละเมิ ด
ทางเพศ ในพื้นที่อําเภอ แล้วเด็กไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ให้นํามาอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวได้ เด็กที่ถูกกระทํา
แบบนี้มีความบอบช้ํา ตลอดชี วิต เราจะแก้ปัญหาอย่ างไร ก็จะขออนุ ญาตให้นํ ามาพักที่บ้านพั กเด็กและครอบครั ว
และสามารถให้ยายมาพักอยู่ด้วยได้ใช่หรือไม่
หัวหน้าบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา : สามารถนํายายมาพักด้วยได้ เพราะมีสถานที่พักที่เป็นแบบ
ครอบครัว ครอบครัวของเด็กสามารถมาพักอยู่ได้
ประธาน : สามารถอยู่ได้นานแค่ไหน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา : บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นสถานแรกรับตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก สามารถอยู่ได้ ๙๐ วัน แต่ถ้าหากครอบครัวยังไม่มีความพร้อมก็สามารถอยู่ต่อได้ ทางบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ก็จะจัดเตรี ยมความพร้อมให้กับครอบครัวทั้งเรื่องการฝึกอาชีพ การหางานทํา การดําเนินการให้ความ
สะดวกทางด้านกฎหมาย การดูแลสุขภาพจิตของเด็กและครอบครัว
ประธาน : เราเข้าไปช่วยเด็กแล้ว แต่เขาจะต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม เราจะช่วยเขาได้อย่างไร ขอฝาก
ในเรื่องนี้ไว้ด้วย และเรื่องการค้าประเวณีเด็ก ปรากฎว่าเป็นเด็กบ้านเรา อายุ ๑๕-๑๖ ปี เริ่มประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมาย ทําตัวเป็นแม่เล้า รับโทรศัพท์นําเพื่อนมาค้าประเวณี เพื่อนก็รุ่นราวคราวเดียวกัน ขอให้ช่วยกันดูในเรื่องนี้
บางคนเป็นเด็กมาจากต่างอําเภอ มาทําตัวเป็นแม่เล้าวัยรุ่น เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของรัฐบาล ซึ่งต้องติดตามกัน
๓) เรื่องศูนย์ดํารงธรรม เรื่องทุกข์ของชาวบ้าน มีสารพัดรูปแบบ ปัญหาคือ ศูนย์ดํารงธรรม
เป็นหน่วย บางครั้งก็แก้ปัญหาให้เลย เช่น ประชุมไกล่เกลี่ย บางครั้งต้ องอาศัยส่วนราชการในการประชุม ในการ
แก้ปัญหา ซึ่งบางครั้งก็ล่าช้า ส่วนราชการจึงต้องช่วยดูด้วย เรื่องที่ส่งไป ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาไปร้องส่วนกลาง เขาจะ
บอกว่าร้องศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดแล้วไม่ได้รับการเหลียวแล มีเกิดปัญหาหลายแห่งว่าไปร้องศูนย์ดํารงธรรมแล้วเรื่อง
เงี ย บหายไป ศู น ย์ ดํ า รงธรรมก็ บ อกว่ า อยู่ ที่ส่วนราชการ จึ ง ขอให้ หัวหน้ า ส่ วนราชการดู ในเรื่ องนี้ ด้ วย ได้ แ จ้ ง ทาง
นายอําเภอไปแล้ว เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ทุกวันจันทร์ก็ให้หยิบมาดู ส่วนราชการต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เช่น เรื่องที่ดิน
ป่ า ไม้ เรื่ องของธนารั กษ์ สั ปดาห์ หนึ่ ง ใช้ เ วลาซั กวั น ดู เ รื่ องร้ องเรี ย นแล้ วตามเคลี ย กั น จะทํ า ให้ เ รื่ องเบาบางลง
ฝากท่ านช่ วยดูด้ วย ศูนย์ดํ ารงธรรมจังหวัดก็ ยังมีปัญหาว่าเรื่ องไม่ออกจํานวนมาก โดยเฉพาะเรื่องที่มาจากหน่วย
สําคัญ ๆ เช่น มาจากการถวายฎีกา และเรื่องส่วนใหญ่จะไปอยู่กับส่วนราชการ ฝากท่านช่วยดูตรงนี้ อย่าให้ล่าช้า
๔) เรื่องตลาดประชารัฐ เรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องการจัดหาที่ดิน จัดหาตลาดให้พี่น้องค้าขาย
เรื่องตลาดประชารัฐ ดําเนินการในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะเป็นวันคลิกออฟ ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหน

๒๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) : โดยสรุปในภาพรวมจะสะท้อนภาพของจังหวัด
นครราชสีมา ถึ งขณะนี้ ถือว่าประสบความสําเร็จ โดยจํานวนผู้มาลงทะเบีย นสูงสุด คือ กรุ งเทพมหานคร ๕,๘๐๐
กว่ า ราย รองลงมาคื อ จั ง หวั ด ศรี สะเกษ จํ า นวน ๔,๐๐๐ กว่ า ราย จั ง หวั ด นครราชสี มา อยู่ อั น ดั บ ที่ ๓ ประมาณ
๔,๐๐๐ ราย ในจํานวนผู้มาลงทะเบียนแยกเป็นกลุ่ม กลุ่มมากที่สุดอันดับ ๑ คือ พ่อค้า แม่ค้า ที่เป็น คนกลางขาย
สินค้า กลุ่มที่ ๒ คือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่ ๓ คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ประเภทสินค้าที่แจ้งความประสงค์จะมาจําหน่าย
มากที่สุดอันดับ ๑ เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด เสื้อผ้า อันดับ ๒ สินค้าเกษตร อันดับ ๓ อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง
ในส่ ว นของจั ง หวั ด นครราชสี ม า เริ่ ม รั บ ลงทะเบี ย นตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐
เป็นต้นมา โดยได้ดําเนินการทั้ง ๓๒ อําเภอ รวมทั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
๑) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ รับผิดชอบโดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
มีจํานวน ๑๘๑ แห่ง
๒) ตลาดท้องถิ่นสุขใจ รับผิดชอบโดย สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มีจํานวน ๙๕ แห่ง
๓) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด รับผิดชอบโดย สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีจํานวน
๑ แห่ง
๔) ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด รับผิดชอบโดย บริษัทประชารัฐรักสามัคคี มีจํานวน ๑ แห่ง
(น่ าจะได้ ถึง ๓ แห่ ง เนื่องจากผู้ ประกอบการในโคราชให้ ค วามร่ วมมื อกั บทางราชการ
เป็นอย่างดี)
๕) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน โดย ธ.ก.ส. มีจํานวน ๒ แห่ง คือที่จังหวัดและอําเภอชุมพวง
๖) ตลาดประชารัฐต้องชม โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวน ๒ แห่ง
๗) ตลาดประชารัฐสายวัฒนธรรม โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๘) แจ้งความประสงค์ไปที่องค์การตลาด
การดําเนินการทุกอําเภอเมื่อได้รับลงทะเบียนแล้วจะส่งไปที่ ๒ ตลาดแรก โดยส่งข้อมูลไปที่
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
ตลาดท้องถิ่นสุขใจ ส่งข้อมูลไปที่ท้องถิ่นอําเภอ ในส่วนของจังหวัดส่งมาที่ท้องถิ่นจังหวัด
ขณะนี้เ ราได้ ข้อมู ลแล้ ว สิ่ งที่ ส่วนกลางให้ ดํ าเนิ นการคื อ พั ฒ นาการจั งหวั ดและพั ฒ นาการ
อําเภอ จะดําเนินการจัดตั้งเป็น CEO เป็นผู้บริหารตลาด เป็นผู้จัดการบริหารระบบตลาด ซึ่งการลงทะเบียนจะเสร็จสิ้น
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ สิ่งที่ต้องดําเนินการต่อไปคือ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา และผู้อํานวยการ ธ.ก.ส.
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะจัดอบรมผู้ประกอบการรายใหม่ อบรมผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้
และได้จัดลงทั้ง ๘ ตลาด อบรมการจัดการ การขายสินค้า ประเภทสินค้าต่าง ๆ การวางขาย โดยพัฒนาการจังหวัด
นครราชสีมาจะได้ชี้แจงอีกครั้ง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่กรุงเทพมหานคร ที่คลองผดุง
กรุงเกษม ท่านนายกรัฐมนตรีมอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ในวันเดียวกันทั้ง
๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อําเภอ ก็จะมีการเปิดตลาดประชารัฐเช่นเดียวกัน แต่เวลาตามความเหมาะสม พร้อมทั้งรายงานไปที่
ส่วนกลางในวันนั้นด้วย การเตรียมการในส่วนของเราก็ดําเนินการไปแล้ว
ในส่วนของเราที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ได้ส่งไปยังผู้กํากับตลาดแต่ละตลาดแล้ว แล้วเสร็จวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะได้มีการคุยกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่จัดลงตลาดมีกี่กลุ่ม มีอะไรบ้าง จะจัดอบรม และจะ
นัดหมายกันว่าจะประชุมกันวันไหน และจะได้ดําเนินการคลิกออฟ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกัน
ประธาน: เรื่องตลาดประชารัฐ ในวันเปิดสนามบินได้ขอทางผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา ในการนําสินค้า
OTOP ของบ้านเราไปจําหน่าย เป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริง ๆ และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางอําเภอขามทะเลสอก็
จะทําตลาดน้ําบ้านน้ําฉ่า

๒๔
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา: กําลังจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ หากสนใจสินค้าชุมชนก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าชุมชน และในวันเปิดสนามบินที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา
จะมีการนําสินค้า OTOP ไปจําหน่าย
ประธาน :
เรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องการตอบคําถามนายกรัฐมนตรี ๔+๖ ข้อ ขอให้ไปร่วมตอบคําถาม
ด้วย เป็นการ เปิดโอกาสให้แสดงข้อคิดเห็นเรื่องการเมืองการปกครอง
เรื่องนโยบายรัฐบาล การสร้างเมกะโปรเจกต์ เรื่ องรถไฟความเร็วสู งไทย-จีน ที่จะเข้ามา
มีความคืบหน้าแล้ว มีกําหนดการ คาดว่าวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ จะมีการเปิดการก่อสร้างเป็นปฐมฤกษ์
นายอําเภอปากช่อง: จากที่ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค เส้นทาง กรุงเทพหนองคาย ระยะที่ ๑ กรุงเทพ-นครราชสีมา ช่วงสถานีกลางดง-สถานีปางอโศก ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร เป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะเริ่ มดํา เนิน การก่ อสร้ า ง ซึ่ งโครงการนี้ มีการเปิ ด ตัวโครงการไปแล้ ว แต่ ที่อํา เภอปากช่องเป็น การเริ่มก่ อสร้ า ง
โครงการ โดยกํ า หนดในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๖๐ เนื่ อ งจาก วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๔๔๑ เป็ น วั น ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จตอกหมุดรถไฟที่จุดแห่งนี้ ทางการรถไฟจึงกําหนดวันที่
๒๑ ธันวาคม เป็นวันเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ สถานที่จะเป็นที่ มอหลักหิน หมู่ ๕ บ้านปางแจ้ง ตําบลกลางดง อําเภอ
ปากช่อง ซึ่งสถานที่มีพื้นที่ของการรถไฟและของเอกชน เป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ในวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานฝ่ายไทยคือนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สําหรับผู้แทนรัฐบาลจีนยังไม่ยืนยัน
มาว่าเป็นท่านใด กําหนดการโดยละเอียดยังไม่ชัดเจนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันจึงยังไม่แน่ชัดเวลาที่สะดวกของ
ท่านนายกรัฐมนตรี สําหรับแขกที่เข้าร่วมงานทางการรถไฟจะเป็นผู้เรียนเชิญเอง ซึ่งได้ประสานกันที่ไว้ส่วนหนึ่งสําหรับ
พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่จะไปร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดเริ่มการก่อสร้างและร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี
โดยในวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. น. ได้นัดดูพื้นที่ และจะมีการประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการต้อนรับ
ประธาน :
เป็นข่าวดีที่มีความชัดเจนในเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูง จังหวัดนครราชสีมาจะมีความ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ต้องทําต่อไปคือ เรื่องการวางโครงข่ายการเดินทาง มีคณะกรรมการชุดที่เราตั้งขึ้น โดย
ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อทําเส้นทางว่าลงจากรถไฟความเร็วสูง ลงจากมอเตอร์เวย์ ที่ปากช่องแล้วจะไปไหน
ในปากช่องจะไปอย่างไร จะมีรถโดยสารหรืออย่างไร ทางขนส่งจังหวัดต้องช่วยกันคิด ถ้ารถไฟความเร็วสูงมาจอด
ที่โคราช จะมีรถโดยสารรับคนไปสนามบินได้อย่างไร ไป บขส.ได้อย่างไร ต้องคุยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราต้องเตรียม
รับระบบโครงข่าย จัด งบประมาณในปีต่ อ ๆ ไป เพื่ อเตรียมรับการเข้ามาของรถไฟความเร็วสูง มอเตอร์ เวย์ และ
สนามบิน ขอฝากทุกท่านไว้ด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านรถราง ต่อไปลูกหลานจะมีตัวเลือกสามารถไปเรียนขับเครื่องบินที่
สนามบิ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน จะเปิ ด สอนเรื่ อ งระบบราง เป็ น ช่ า ง
เป็นคนขับรถราง รถไฟฟ้าความเร็วสูงต่าง ๆ เพราะรถรางจําเป็นต้องใช้การดูแลสูงมาก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกวัน
ถ้าระบบรางบิดเบี้ยว การวิ่งของรถไฟความเร็วสูงจะไม่ปลอดภัย ต่อ ๑ กิโลเมตร ต้องใช้คนจํานวนมาก แล้วต่อไปที่จะ
ต่อไปหนองคาย ไปลาว ก็จําเป็นต้องใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตคนออกไป เพราะฉะนั้น ลูกหลาน อย่าส่งเสริมไป
เรี ย นรั ฐ ศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์ อย่ า งเดี ย ว ฝากให้ เ ป็ น ทางเลื อ กของลู ก หลาน จึ ง ต้ องขอขอบพระคุ ณ ทางรั ฐ บาลไว้
ณ โอกาสนี้ ที่เลือกมาสร้างที่จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องการประชุมประจําเดือน การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมพระราชพิธีต่าง ๆ ขอเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมด้วยตนเอง ประชุมประจําเดือน ประชุมเดือนละครั้ง พยายามจะนําเรื่องที่สําคัญมาเล่าสู่
กัน ฟั ง อยากเชิญ ทุ กท่ า นว่า ถ้ ามี กิจกรรมอื่ น ๆ ก็ ขอให้เ ลี่ ย งวั น ประชุ มประจํ า เดื อน เรื่ องงานพิ ธี งานพระราชพิ ธี
ขอเรียนอีกครั้งว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าร่วม เป็นตัวอย่างแก่ส่วนราชการ เป็นตัวอย่างของพี่น้องประชาชนว่าส่วนราชการ
ให้ความสําคัญในวันสําคัญต่าง ๆ ส่วนราชการที่เป็นส่วนกลาง ฝากท่านช่วยมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

๒๕
เรื่องการทํางาน ได้พยายามเร่งลงนามแฟ้มให้เร็ว แต่บางครั้งเรื่องอยู่ที่ส่วนราชการ แต่เมื่อมี
คนมาทวงถาม ทางส่วนราชการกลับบอกว่าอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอบอกว่าไม่มีเรื่องค้าง ไม่มีเรื่องอะไรที่ติดอยู่
กับผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้อธิบายตามความเป็นจริงว่าแฟ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อย่าโบ้ยว่าอยู่กับผู้ว่าฯ เพราะ
ไม่มีเรื่องค้างไว้ และขอฝากท่านช่วยเร่งตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย
การทํางานขอความรวดเร็ว บางเรื่องที่มีการสั่งการไป ถ้าช่วยคนละไม้ละมือเรื่องจะเร็วมาก
ขอให้ตอบมาด้วยว่าเรื่องไปถึงไหน ขอให้ช่วยกันด้วย ขอให้ดูเรื่องที่ถูกติดตาม ขอให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว ขอความ
รวดเร็ว บางส่วนราชการแจ้งไปแล้ว ๓–๔ วัน หรือเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ข้อมูล ฝากไว้ว่าขอข้อมูลวันนี้ตอนเย็นต้องได้
หากไม่ได้ เย็นพรุ่งนี้ก็ควรต้องได้
เรื่ อ งการลงนามในบั นทึ ก เสนอ ขอให้ หัวหน้ าส่ วนราชการลงนามด้วยตั วเอง เนื่ องจากมี
หลายเรื่อง เรื่องการแก้ไขสัญญา เรื่องการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บางเรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการไม่เซ็นต์มาคือไม่อยู่
หรือไม่เห็นด้วยกับกรณีนั้น ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเซ็นต์มาหมายถึงท่านให้การรับรองและตรวจแล้ว มีความถูกต้อง
เรียบร้อย แต่มีบางส่วนราชการที่หัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นด้วย ก็มีการเซ็นต์มาเองเลย เราจึงต้องช่วยกันตรวจสอบ
ถ้ากรณีที่หัวหน้าส่วนราชการไม่มา ให้ท่านหมายเหตุว่า “ไปราชการที่ไหน” หมายเหตุมาด้วยปากกาข้างล่าง
บันทึกได้เลย หากแฟ้มช้า ช้าอยู่ที่ไหน ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หรือห้องผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอให้มาตามได้เลย
เรื่องภัยแล้ง เรามีบัญชีหมู่บ้านที่คาดว่าจะแล้งในปี ๒๕๖๑ แล้วจะขอความร่วมมือไปทาง
สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล ทรัพยากรน้ําภาค ๕ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใช้งบยุทธศาสตร์
จังหวัด องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด เวลาจะขุดเจาะหรื อสร้ างแหล่ง น้ําต่ าง ๆ ขอให้ไปสํารวจหมู่บ้า นเหล่านี้ ก่อน
พยายายามไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค เราจะตามหมู่บ้านที่มีปัญหาก่อน ปัญหาลดลงมาตามลําดับ
เราจะแก้ปัญหาให้ได้ครบทุกหมู่บ้าน
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา: ขณะนี้มี ๘ อําเภอ ๑๑ ตําบล ๒๒ หมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า พร้ อ มทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
๑) ปั ญ หาภั ย แล้ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม าให้ ถื อ เป็ น ปั ญ หาสํ า คั ญ ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นจะต้ อ งให้
ความสํ า คั ญ อย่ า ปล่ อยให้ ป ระชาชนขาดแคลนน้ํ า อุ ปโภคบริ โ ภค และนํ า ไปร้ อ งเรี ย นต่ อสื่ อมวลชน โดยให้ ลํา ดั บ
ความสําคัญของการใช้น้ํา คือน้ําอุปโภค–บริโภค น้ําเพื่อการปศุสัตว์ และน้ําเพื่อการเกษตร รวมทั้งหากเกิดสถานการณ์
ภัยแล้งและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนต่อสื่อมวลชน นายอําเภอในพื้นที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
๒) การแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหาร การแบ่งมอบพื้นที่
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหน่วยทหารตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ปี 2558 โดยสํานักงาน
พัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบอําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอพิมาย เนื่องจากอําเภอปักธงชัย
เป็นอําเภอที่ตั้งของหน่วยจึงขอเพิ่มพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอปักธงชัยเพิ่มเติม
๓) การบริหารจัดการน้ําของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา และการประปาส่วนภูมิภาค
ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ สาขานครราชสีมา สาขาปากช่อง สาขาครบุรี สาขาสีคิ้ว สาขาปักธงชัย สาขาโชคชัย สาขาพิมาย
สาขาชุมพวง สาขาโนนสูง และสาขาด่านขุ นทด สํ าหรับการประปาส่วนภู มิภ าคที่ คาดว่า จะประสบปัญหาภัยแล้ ง
ปี 2561 คือ

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จุดบริการวังน้ําเขียว ใช้น้ําดิบจากอ่างเก็บน้ํา

๒๖
บ้านสันกําแพงมาผลิตน้ําประปาในพื้นที่ มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภ าคสาขาปักธงชัยดําเนินการศึกษาการ
บริหารจัดการน้ําประปาจากอ่างเก็บน้ําบ้านสันกําแพงว่าเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งหรือไม่ และรายงานผลให้จังหวัด
นครราชสีมาทราบ
- การประปาส่วนภูมิภ าคสาขาพิมาย จุดบริการห้วยแถลง คาดว่าในช่วงเดือนมกราคม
2561 จะต้องดําเนินการสูบน้ําดิบจากลําปลายมาศระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มาที่อ่างเก็บน้ําหนองตะไก้
ตํ า บลเมื อ งพลั บ พลา อํ า เภอห้ ว ยแถลง เพื่ อ ผลิ ต น้ํ า ประปาในพื้ น ที่ อํ า เภอห้ ว ยแถลง มอบหมายให้ ก ารประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย ประสานโครงการชลประทานนครราชสีมาดําเนินการ
สําหรับหมู่บ้านที่ได้สํารวจที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคปีนี้ลดลงจากเดิม
ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๘๙ หมู่บ้าน และปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๒๔ หมู่บ้าน ปีนี้เหลือเพียง ๒๒ หมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้านที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค (หมู่บ้านเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งโดยเร่งด่วนจังหวัดนครราชสีมาปี 2561 รวม 7 อําเภอ 9 ตําบล 20 หมู่บ้าน)
1) อําเภอพระทองคํา จํานวน 2 ตําบล 8 หมู่บ้านได้แก่ ตําบลมาบกราด หมู่ที่ 2
บ้านมาบกราดพั ฒนา และหมู่ที่ 6 บ้ านมาบกราด และตํ าบลสระพระ หมู่ ที่ 1 บ้ านปะคํ า หมู่ ที่ 6 บ้ านคูเมื องน้ อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 8 บ้านโกรกมะค่า หมู่ที่ 9 บ้านโกรกมะค่าเหนือ และหมู่ที่ 10 บ้านปะคําใต้ ในปีนี้
ไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้ เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้ ได้มอบหมายให้อําเภอแจ้งองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและหากมี ง บประมาณไม่ เ พี ย งพอให้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ
ทหารพั ฒนา สํ า นักทรั พยากรน้ํ า บาดาลเขต5 นครราชสี มาสํา นั กงานทรั พยากรน้ํ า ภาค 5 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมาจัดสรรงบประมาณหรือพิจารณาปรับเปลี่ยน
แผนงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ดังกล่าว
(2) อําเภอหนองบุญมาก จํานวน 1 ตําบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลหนองบุนมาก หมู่ที่ 7
บ้านหนองยายเทียม และหมู่ที่ 10 บ้านสว่างพัฒนา ได้ใช้งบยุทธศาสตร์ลงไปดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับหมู่บ้าน
(3) อําเภอลําทะเมนชัย จํานวน 2 ตําบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลช่องแมว หมู่ที่ 8 บ้านโนนกอก
หมู่ที่ 9 บ้านหนองจาน และหมู่ ที่ 15 บ้ านใหม่ สามัคคี ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ แปลงงบประมาณ ดําเนินการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับหมู่บ้าน
(4) อําเภอเมืองนครราชสีมาจํานวน 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลไชยมงคล หมู่ที่ 3
บ้านหนองพลวง ได้ดําเนินการเปลี่ยนเงินงบประมาณ ได้บ่อบาดาล ๑ บ่อ ที่บ้านหนองพลวง
(5) อําเภอปากช่อง จํานวน 1 ตําบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลวังกระทะหมู่ที่ 7 บ้านคลองป่าหมู
หมู่ที่ 10 บ้านเขาแก้ว และหมู่ที่ 14 บ้านดอนสว่าง ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลให้ครบทุกหมู่บ้าน
(6) อําเภอเทพารักษ์จํานวน 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลบึงปรือ หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม
ยังไม่มีงบประมาณลงไป
(7) อําเภอด่านขุนทด จํานวน 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลกุดพิมาน หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่
ยังไม่มีงบประมาณลงไป
(๘) อําเภอสีคิ้ว ๒ ตําบล ๒ หมู่บ้าน บ้านเดิ่นพัฒนา และบ้านหนองไผ่พัฒนา ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ โดยได้มีการจัดงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว
และรวมหมู่บ้านอื่น ๆ อีกประมาณ ๖๑ บ่อ ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดนครราชสีมา ไปขุดเจาะให้ในปีนี้โดยใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้วางแผนล่วงหน้า
คื อ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ฝายแบบประชารั ฐ “คนโคราชรวมใจแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ” คลิ ก ออฟ วั น ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ได้ดําเนินการจัดทําไปแล้ว ๒๔ อําเภอ จํานวนทั้งสิ้น ๓๖ ฝาย ประชาชนที่เข้ามาร่วม
ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสา ประมาณ ๔,๖๐๐ คน ส่วนอําเภอที่ยังไม่ดําเนินการก็ได้มีการสั่งการให้รีบดําเนินการ

๒๗
สิ่งที่ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายคือ ขอให้ทางเกษตรจังหวัดดําเนินการวางแผนเรื่องการส่งน้ํา
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในปี ๒๕๖๐/๖๑ เรื่องข้าวนาปรัง ซึ่งได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดและโครงการชลประทาน
ไปดําเนินการวางแผนบริหารจัดการ
ประธาน: สรุปว่าหมู่บ้านภัยแล้งน้อยลง เราจะแก้ปัญหา ๒๒ หมู่บ้าน ส่งเป้าหมายไปให้ทางสํานักงานทรัพยากร
น้ํ า บาดาลเขต ๕ และสํ า นั กงานทรั พ ยากรน้ํ า ภาค ๕ โดยให้ สํา นั ก งานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา ประสานกับทั้ง ๒ หน่วย ส่งรายชื่อหมู่บ้าน เวลาตั้งงบประมาณปีหน้า ขอให้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้
หมู่บ้านเหล่านี้มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ภัยแล้งซ้ําซาก ในส่วนจังหวัดก็เช่นเดียวกัน ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พยายามปรับงบมาใส่หมู่บ้าน ทางอําเภอก็พยายามเสนอเตรียมโครงการที่จะพัฒนาน้ํา
ในหมู่บ้านเหล่านี้ และขอให้ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ๕ และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ หรือหน่วยที่มี
งบประมาณ ให้ดําเนินการในหมู่บ้านเหล่านี้เป็นลําดับแรก
เรื่ อ งภั ย หนาว เราไม่ มี ก ารซื้ อ ผ้ า ห่ ม ผ้ า ห่ ม ที่ แ จกเป็ น ผ้ า ห่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การบริ จ าคมา
ทางราชประชานุ เ คราะห์ ฯ ก็ จ ะมาบริ จ าค ขอให้ เ ป็ น พื้ น ที่ อํ า เภอไกล ๆ อํ า เภอเทพารั ก ษ์ อํ า เภอสี คิ้ ว อํ า เภอ
ด่านขุนทด ๑ จุด และอําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๑ อีก ๑ จุด
ปั ญ หาน้ํ า ท่ ว ม เป็ น อี กปั ญ หาหนึ่ ง ช่ ว งที่ ผ่ า นมามี น้ํ า ท่ วมมาก เมื่ อ ฝนเลิ ก ตกเราก็ ต้ อ ง
วางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหา สํารับจังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของอําเภอเมืองนครราชสีมา ทางโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง มาศึกษาเรียบร้อยแล้ว
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา: ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องน้ําท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนของเมืองนครราชสีมา ได้นําเข้าแผนเพื่อที่จะศึกษาจํานวน ๔๕ ล้านบาท ได้ประสานกับ
ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว เนื่องจากทางกรมโยธาฯ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอจึงได้ดําเนินการศึกษาออกแบบเอง
ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสํารวจในช่วงน้ําท่วม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งได้นําเข้าแผนโครงการก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๐ ล้านบาท
เมื่ อ วั น ก่ อ นไปประชุ ม ตรงเซฟวั น ต้ อ งแก้ ปั ญ หาก่ อ น เพราะปี ๒๕๖๑ น้ํ า จะท่ ว มก่ อ น
ประธาน :
ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ต้องตามมติที่ประชุมที่จะสร้างโครงการตัดน้ําตามถนนคลอง
ส่งน้ํา เราจะสร้างตรงนั้น และจะตัดน้ําลงมาสาย ๓๐๔ ทางการรถไฟอนุมัติมาแล้ว เหลือทางเทศบาลนครนครราชสีมา
ต้องทําแบบขึ้นไป มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว เหลืออนุมัติแบบเพื่อจะระบายน้ําข้ามสามแยกปักธงชัย จากถนนเส้น
๓๐๔ ลงมา ลอดลงใต้สะพาน แล้วไปลงที่บายพาส ข้ามบายพาสไป
อํ า เภอต่ า ง ๆ เช่ น อํ า เภอโนนแดง อํ า เภอปากช่ อ ง มี น้ํ า ท่ ว มมาก ต้ อ งมี ก ารประชุ ม กั น
โครงการอะไรที่ท่านอยากทํา ที่คิดว่าถ้างบจังหวัดมีเหลือจ่าย ก็ให้รีบทํา เพราะเดี๋ยวฝนตกลงมาอีก ท่านไปดูว่าจุดไหน
มีปัญหาในปีที่ผ่านมา แล้วประชุมหาแนวทางแก้ไข ในปีที่ผ่านมา ก่อนปี ๒๕๕๙ ที่เกิดน้ําท่วมมาก ตรงบริเวณถนน
มิตรภาพที่มีรถติดมาก จะใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด ๔๐ ล้านบาท โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กําลังดําเนินการ
อยู่ทุกวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด ตรงจุดอื่นขอฝากให้ช่วยดูด้วยที่ใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด
เตรียมของบประมาณมา เรื่องน้ําท่วมอย่ารอให้ถึงวันที่ฝนมา เพราะจะแก้ปัญหาไม่ทัน ขอความกรุณานายอําเภอไป
ช่วยกันดูด้วย
เรื่องการปฏิบัติงานของจิตอาสา จะมีอําเภอ ตํารวจ เป็นหลัก ต้องนําจิตอาสามาปฏิบัติงาน
ในทุ กกิ จกรรมที่ จะจั ด ขึ้ น ไม่ ว่า จะเป็ น เรื่ องการจราจร เรื่ องแพทย์ การออกจั ง หวั ด เคลื่ อนที่ หรื อการทํ า กิ จรรม
สาธารณะต่าง ๆ โดยให้จิตอาสาแต่งชุดจิตอาสา มาทํากิจกรรมด้วย โดยให้อําเภอเป็นผู้ประสานงาน
เรื่องอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มีการประชุมไปแล้ว ได้ทราบหลาย ๆ จุดที่
เป็นปัญหา เดี๋ยวทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาะรณภัยจังหัดนครราชสีมา จะจัดทําไวนิลขึ้นมา โดยทางตํารวจ
ขอมาประมาณ ๓๐๖ ป้ า ย ที่ สํ า คั ญ ป้ า ยเชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งประชาชนใช้ ท างอื่ น เลี่ ย งโคราช ส่ ว นใหญ่ เ ราจะไป
ประชาสัมพันธ์ในช่วงใกล้ปีใหม่ แล้วคนก็ไม่ได้ศึกษาเส้นทาง เขาก็จะไม่กล้าเลี่ยง และก็จะต้องผ่านโคราช รถจึงติด

๒๘
ฝากให้ช่วยบอกญาติมิตร และประชาชนทั่วไป ถ้าจะผ่านโคราชไปอีสานเหนือ รถจะติดแน่นอน คนขับรถไม่เคยไปทาง
เลี่ยงก็กังวล จึงต้องหาป้ายไปติดประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสระบุรี
และขอความกรุณาทางตํารวจว่า รถติดไม่ตาย แต่รถเร็วตาย จํานวนคนเสียชีวิตบางจุดที่
รถใช้ ค วามเร็ วสู ง กิ น กว่ ากฎหมายกํ า หนด ต้ องไม่ ให้ มีโอกาสใช้ค วามเร็ วสู ง ถึ ง แม้ จะโดนตํ า หนิ บ้า ง เช่ น บริ เ วณ
อุดมทรัพย์ อํา เภอวั งน้ํา เชีย ว ถนนสาย ๒๐๑ จากอํ าเภอสีคิ้ วไปหนองบัวโคก จุดผ่า นอํา เภอสิคิ้วหรือผ่ านอํ าเภอ
ด่านขุนทด อันตรายทั้งนั้น และอีกจุดคือ วิ่งไปอําเภอห้วยแถลง สายนี้มีโอกาสที่รถจะใช้ความเร็วมาก ต้องขอให้ทาง
ตํารวจดูแลไม่ให้รถวิ่งเร็วมาก
ตอนนี้ทางกรมทางหลวงกําลังจะต่อมอเตอร์เวย์จากนครราชสีมาไปที่ขอนแก่นและหนองคาย
กําลังศึกษาเส้นทาง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการศึกษาความเป็นไปได้และมีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน
ไปแล้ว หากมีข้อคิดเห็นขอให้ช่วยแจ้งทางหลวงด้วย มีเส้นทางออกไปด้านซ้ายคือไปทางอําเภอโนนสูง และออกไป
ด้านขวา คืออําเภอพิมาย ขอความกรุณาช่วยให้ความคิดเห็นด้วย
จังหวัดนครราชสีมามีปัญหาเรื่องรถติดมาก ทางกรมทางหลวงจะมีการศึกษาทางลอด ทางแยก
บริเวณแยกบิ๊กซี ตรงนี้ยังมีปัญหาในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วย ทางหอการค้าจังหวัดต้องดําเนินการเรื่อง
สายการบินนิวเจนก่อน แล้วเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อ ต้องคุยกับผู้คัดค้าน บริเวณแยกพีกาซัสจะเป็นทางลอดไม่มี
ปัญหาเรื่องความเห็นของพี่น้องประชาชน แต่ตรงแยกบิ๊กซี ยังมีความไม่เห็นด้วยของพี่น้องประชาชน จะต้องทําความ
เข้าใจ ปีนี้จะทํา EIA ปี ๒๕๖๒ น่าจะตั้งงบประมาณได้ในการดําเนินการ สามแยกบิ๊กซียังมีปัญหาเรื่องการทําความ
เข้าใจกับพี่น้องประชาชน ซึ่งจะต้องไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในย่านนั้นอีกครั้ง
เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง จากการใช้ตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชน มีหมู่บ้านล้าหลังอยู่
ทั้งหมด ๓๓ หมู่บ้าน ทั้งจังหวัดนครราชสีมา แบ่งเป็น ๓ ประเภท หมู่บ้านประเภทล้าหลังปานกลางและพัฒนาแล้ว
ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่สอนระดับปริญญาตรี รับไปเป็นเจ้าภาพ นํานักศึกษาไปฝึกงานหรือไปเป็น
เจ้ า ภาพในการวางแผนสถานศึ กษาหมู่ บ้า นเหล่ า นี้ เพื่ อ จะเป็ น โมเดลของจั ง หวั ด นครราชสี มา โอกาสหน้ า จะนํ า
รายละเอียดมาให้ทราบ ใน ๓๓ หมู่บ้าน บางหมู่บ้านตกเรื่องของการดื่มสุรา บางหมู่บ้านตกเรื่องของการมีส่วนร่วม
บางหมู่บ้านตกเรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องงบยุทธศาสตร์จังหวัด กําลังจัดทํางบยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๒ ตอนนี้ส่งไปแล้ว งบยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๒ อยากให้เน้นด้านสังคมบ้าง หน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านสังคมท่านเสนอโครงการมาด้วย เรื่องโครงการความ
ปลอดภัยทางตํารวจต่าง ๆ สามารถเสนอโครงการอื่นได้ นอกจาก CCTV และวันนี้น้ําหนักของงบประมาณยุทธศาสตร์
จะไปอยู่ที่เกษตร ปศุสัตว์ และท่องเที่ยว เรื่องสังคมมีน้อย เรื่องการสร้างเมืองน่าอยู่มีน้อย อาจเป็นเพราะคิดไม่ออก
หน่วยงานต่าง ๆ ขอให้ช่วยคิดด้วยว่าควรจะทําอะไร เรื่องการศึกษาก็อยากให้มี เรื่องการศึกษาไม่สามารถไปซื้อวัสดุ
หรือก่อสร้างอะไรได้ เพียงแต่เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาบางเรื่องที่0ทําได้ ลองช่วยเสนอมาดู อยากให้มีโครงการ
ในเรื่องเหล่านี้ เรื่องศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองศิลปะ ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย แต่เรา
ไม่มีงบประมาณ ปีต่อไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทําโครงการขึ้นมาของบประมาณประจําปี เราจะทําให้สามารถ
สื่อให้ได้เมื่อเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นเมืองศิลปะ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากเมืองอื่น ๆ อย่างไร ขอฝากเรื่อง
การจัดทําโครงการ เช่น โครงการเมืองน่าอยู่ ทําอย่างไรโคราชจะน่าอยู่ การกําจัดน้ําเสีย ขยะต่าง ๆ
โครงการส่ งน้ํ าและบํารุง รัก ษาลําตะคองกั บเทศบาลนครนครราชสี มา ต้ องหารือกัน ว่า จะ
พัฒนาลําตะคองที่ผ่านในตัวเทศบาลนครนครราชสีมาได้อย่างไร ณ วันนี้ นอกจากเราไม่ได้พัฒนาแล้ว น้ํากําลังเริ่ม
ส่งกลิ่น เมื่อวันที่ไปประชุมสภากาแฟ ทําอย่างไรเราจะมีการพัฒนา ทําอย่างไรจะพัฒนาลําตะคองให้เป็นพื้นที่ในการ
พักผ่อนหย่อนใจของชาวนครราชสีมาให้ได้
ฝากเรื่องงบยุทธศาสตร์เป็นของทุกท่าน ขอให้ช่วยกันทําโครงการเสนอของบประมาณมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) :
เรื่องอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ขอให้ทุกหน่วยงานได้เร่งสร้างความตระหนักและการ
รับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ไปเร่งดําเนินการในช่วงใกล้ ๆ เทศกาล อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และมีการ
เตรียมตัว มีการระมัดระวัง มีการตรวจสอบ วางแผนในการเดินทาง ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้ไป
ติดป้ายที่บริเวณจังหวัดสระบุรีแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเส้นทาง เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเข้าเส้นทางเดิม
เรื่องยาเสพติด จากการศึกษาเส้นทาง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผ่านลงไปทางภาคกลางอย่างเดียว มีการ
ย้อนกลับมาด้วย จึงฝากหน่วยงานช่วยกันเป็นหูเป็นตา ให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนในวันที่มีการประชุมต่าง ๆ
เรื่ อ งสายการบิ น เราถื อ ว่ า โชคดี ที่ ไ ด้ ม าอย่ า งรวดเร็ ว ที่ มี ส ายการบิ น มาเปิ ด ทํ า การบิ น
เป็นความก้าวหน้าอีกก้าวของโคราช ขอให้ช่วยกันสนับสนุนให้สายการบินอยู่ได้ถาวรต่อไป เป็นสายการบินที่มีความ
เชี่ยวชาญการบินต่างประเทศ อนาคตของโคราชไม่ใช่บินภายในประเทศ แต่อนาคตจะมองไปถึงประเทศใกล้เคียง
หากประสบความสําเร็จในช่วงเริ่มต้น สิ่งที่จะตามมาคือ โคราช-กรุงเทพ และ โคราช-หาดใหญ่ และหากสําเร็จ ก็จะ
โคราช-กระบี่ โคราช-หัวหิน และตามด้วยการบินต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อจังหวัดนครราชสีมา
เราจะมีการเดินทางทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล):
เรื่องการเสนอแฟ้ม เรื่องที่เสนอมาถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด มีการใช้
ดุลยพินิจน้อยมาก ทุกอย่างถ้าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบเรื่องจะผ่านง่าย นับแต่วันที่มาเสนอแฟ้มประมาณ ๓ – ๕ วัน
จะเช็คได้เลยว่าแฟ้มถึงไหน ยืนยันว่าไม่มีการดองแฟ้ม การสอบถามเรื่องให้ชัดเจน บางเรื่อง เช่น หมายศาล เรื่องจาก
อัยการ ต้องทําคําชี้แจงกลับภายในเวลาที่กําหนดโดยด่วน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเรื่องด่วน รีบดําเนินการ
ช่ ว งนี้ จ ะเข้ า สู่ เ ทศกาลปี ใ หม่ ในส่ ว นของจั ง หวั ด นครราชสี ม า การเดิ น ทางจะผ่ า นจั ง หวั ด
จํา นวนมาก พี่น้ องประชาชนจะมีการแวะซื้ อสิน ค้ า ของฝาก จึ ง ฝากสํ านั กงานประชาสั มพั นธ์ จัง หวั ด สื่ อมวลชน
นายอําเภอ เป็นมาตรการป้องปรามผู้ประกอบการเรื่องการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ขอให้ช่วยกันดูแลไม่ให้ขึ้นราคา
สิ น ค้ า แพง หากพบเห็ น แจ้ ง ได้ ที่ ส ายด่ ว นของกรมการค้ า ภายใน ๑๕๖๙ หรื อ สํ า นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด
๐๔๔–๒๕๒๑๒๖, ๐๔๔-๒๖๗๙๘๕
ในช่วงวันที่ ๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จะจัดเจ้าหน้าที่
ออกตรวจ โดยขอรับการสนับสนุนจาก มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด นครราชสี มา สํ า นั กงานคุ้ มครองผู้ บริ โภค สํ า นั ก งานสาขาชั่ ง ตวงวั ด เขต ๒-๖ นครราชสี มา จั ด เจ้ า หน้ า ที่
ออกตรวจ โดยจะออกตรวจ อําเภอเมือง อําเภอโชคชัย อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง อําเภอหนองบุญมาก อําเภอ
วังน้ําเขียว อําเภอปักธงชัย อําเภอพิมาย อําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว อําเภอโนนแดง อําเภอประทาย อําเภอโนนไทย
อําเภอสีดา และอําเภอบัวลาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา) : ตามที่ทางรัฐบาลมีการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นมา
โดยเจตนาเพื่อต้องการให้ตั้งเป็นศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งปัจจุบันได้มุ่งเน้นเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานมีการพัฒนาขึ้นและสามารถตอบสนองเรื่องของการพัฒนาในแง่บวก
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และบางเรื่องมีการไปร้องเรียนที่ส่วนกลางด้วย จึงจะขอประสานกับหัวหน้าส่วน
ราชการโดยตรง และขอทราบผู้รับผิดขอบที่ท่านมอบหมายนั้นว่าเป็นใคร ประเด็นที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วชาวบ้านนําเข้าสู่
ระบบ เข้าสู่ศูนย์ดํารงธรรมมีเรื่องอะไรบ้าง แล้วท่านจะได้บริหารจัดการ ดําเนินการติดตามในหน้าที่ ในภารกิจของท่าน
และเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานําเรียน ปัจจุบันนโยบายต่าง ๆ ค่อนข้างมีมาก
และสถานการณ์ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงอยากให้ลองไปคิดดูว่าเราจะ
ปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ ทั้งเรื่องรูปแบบของงบประมาณ ตอนนี้รูปแบบการบริหารงานในภาพรวม
ของประเทศเปลี่ยนไป เป็นเรื่องของกลุ่มจังหวัด เรื่องของกระบวนการงบประมาณ เรื่องของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ซึ่งมีความชัดเจน แต่ที่สําคัญเราต้องเรียนรู้ และต้องเข้าใจในการนําไปปฏิบัติด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๐
ระเบียบวาระที่๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่๑๐/๒๕๖๐เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ การจัดงาน “ชาวโคราชวาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์”
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา : ด้วยโดยกลุ่มคนดนตรี-ศิลปะพื้นถิ่นเมืองโคราช องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน จังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดงาน “ชาวโคราชวาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์ ”
ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงความ
อาลั ย และน้ อมรํ า ลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณอั น หาที่ สุด มิ ได้ ต่ อพระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ผ่านบทเพลงและผลงานศิลปะ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงคอนเสิร์ตเพลงเพื่อพ่อ เพลงพระราชนิพนธ์ จากศิลปินพื้นถิ่นเมืองโคราช โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งนํา
ร้องเพลงพระผู้ทรงทํา เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง ร่วมกับตัวแทนองค์กรภาคประชาชน และมีการจัดนิทรรศการ
ภาพวาด“พ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙” และการวาดภาพในหลวง รัชกาลที่ ๙
เวลา ๑๗.๓๐ น. จะมี กิ จ กรรมวาดภาพ “พ่ อ ของแผ่ น ดิ น ในหลวง รั ช กาลที่ ๙”
ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย นําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทหาร ตํารวจ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา มูลนิธิฮุก ๓๑ มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้ง สโมสรไลออนส์ สโมสร
โรตารี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต ๑ เมื่อวาดรูปแล้วจะนําภาพทั้งหมดมารวมกันเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมจะนําภาพวาดทั้งหมดไปจัดนิทรรศการ
และ work shop สร้างการรับรู้หลักการวาดรูปขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไป ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
นครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒

- ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- สรุปข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา:
- ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีหนังสือที่ ว.5011/2560
ลงวั นที่ 30 ตุ ลาคม 2560 แจ้ งหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาการจ่ ายเงิ นสํ ารองจ่ ายของมู ลนิ ธิ ราชประชานุ เคราะห์ ฯ
ที่มีอยู่ทางจังหวัดในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว
ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนแม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว
โดยได้ พั ฒ นารู ปแบบให้ เ หมาะสมและสามารถสนองพระราโชบายของสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นอย่างมาก
ซึ่งหากเกิดไฟไหม้บ้าน ๑ หลัง ขณะนี้สามารถใช้เงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
ให้การช่วยเหลือได้ เบื้องต้นสามารถที่จะดําเนินการช่วยเหลือในเรื่องซื้อเครื่องครัว สิ่งจําเป็นต่าง ๆ ครอบครัวละ

๓๑
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท และหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นสามารถที่จะดําเนินการซ่อมแซมบ้านได้ไม่เกิน
๓๑,๐๐๐ บาท ซึ่งปัญหาอัคคีภัยเดิมหากไฟไหม้บ้านหลังเดียวจะไม่สามารถช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้
กรณีฟ้าผ่า ขณะนี้สามารถดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ หากเป็นหัวหน้า
ครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จากเดิมไม่สามารถให้การช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้
กรณีถุงยังชีพไม่เกิน ๒๐๐ ครอบครัว หากจังหวัดไม่มีถุงยังชีพ สามารถใช้จ่ายเงินจาก
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้
จังหวัดนครราชสี มาได้แจ้ งหลั กเกณฑ์การจ่ายเงิน สํารองจ่ ายของมู ลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่มีอยู่ที่จังหวัดในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ ให้อําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0021/ว 8335 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วน
ราชการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป
- สรุปข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
(รายละเอียดตามวาระ ๑.๒)
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ การรายงานแผนงาน/โครงการ ที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(งบ Function) ให้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา: จังหวัดนครราชสีมาแจ้งส่วนราชการรายงานแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในพื้นที่ (งบ Function) เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้เกิดความซ้ําซ้อน และเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้ส่วนราชการจํานวน ๑๔ หน่วยงาน รายงานตามแบบรายงานให้
จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้รับรายงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว จํานวน ๙ หน่วยงาน ยังคงเหลือ
อี ก ๕ หน่ ว ยงาน จึ ง ขอให้ ส่ ว นราชการดั ง ต่ อ ไปนี้ เร่ ง รั ด รายงานให้ จั ง หวั ด ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ :
koratplan007@gmail.com ๑)สํ านั กงานการท่ องเที่ย วและกี ฬาจั งหวัด ๒)โครงการชลประทานนครราชสีมา
๓)แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ๔) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ และ ๕) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลังจังหวัดนครราชสีมา: ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งจังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
- ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๙๖๔.๖๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย
๔,๐๑๑.๑๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๐ (เป้าหมายสิ้นเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐.๑๙)
รายจ่ายลงทุน ๙,๖๒๐.๘๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๖๖๕.๑๘๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๓๑ (เป้าหมายสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๔.๐๗)
ผลการเบิกจ่ายโดยรวม อยู่ลําดับที่ ๘ ของประเทศ
- งบกลุ่มจังหวัดภาพรวม ๓๕๕.๙๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๔๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๑๕ (เป้าหมายสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐.๑๙)
- งบประมาณจังหวัด ภาพรวม ๔๒๖.๓๑๘ ล้านบาทเบิกจ่าย ๑.๘๕๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ (เป้าหมายสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐.๑๙)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด อยู่ลําดับที่ ๔๗

๓๒
- งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ได้รับจัดสรร
๘๐๖.๙๙๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗
(เป้าหมายสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐.๑๙)
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๔,๐๙๗.๕๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๕๑.๔๓๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๐ คงเหลือ ๓,๔๔๖.๐๘๗ ล้านบาท
- งบประมาณรายจ่ายลงทุน จํานวนเบิกจ่าย ๑๙๒ หน่วยงาน จํานวนหน่วยเบิกจ่ายที่
ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๐๙ หน่วยงาน
- มีการจัดสรรงบลงทุนทั้งหมดประมาณ ๓,๙๙๘ โครงการ จํานวนเงิน ๑๐,๔๔๗.๐๘๑
ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๕๘๗ โครงการ จํานวน ๓,๖๓๕ ล้านบาท ที่ยังไม่
ก่อหนี้อีก ๓,๔๑๑ โครงการ จํานวน ๖,๘๑๑ ล้านบาท
- ตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ กําหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๖ รายจ่ายประจํา
ร้อยละ ๙๘.๓๖ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๘ และกําหนดเงื่อนไขการดําเนินงาน
ดังนี้
๑) รายจ่ายประจํา
- จะต้องเริ่มดําเนินการและเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑
ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒) รายจ่ายลงทุน
- กําหนดให้รายจ่ายลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ ๑
- ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุน
ที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการ
ใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒
- จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่าย และได้มีประกาศ
จังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ว่าควรจะดําเนินการ
อย่างไร
- สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกแบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ นม.๑ นม.๒ และ นม.๓) โดยได้แจ้งเวียนหนังสือให้
ส่วนราชการต่าง ๆ แล้ว จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการรายงานตามแบบต่าง ๆ เพื่อนําผลการดําเนินงาน
รายงานต่อที่ประชุมทราบต่อไป
ประธาน: ขอให้หัวหน้าส่วนราชการดูเรื่องการก่อหนี้ผูกพัน ต้องภายในไตรมาสที่ ๑ เหลือเวลาประมาณ ๑ เดือน
ต้องเร่งรัดดําเนินการ ให้กลับไปดูว่าแต่ละหน่วยงานมีงบประมาณอะไรที่ต้องเร่งดําเนินการบ้าง
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : สถานการณ์อ่างเก็บน้ําทั้งหมด ๒๗ แห่งในจังหวัดนครราชสีมา
สภาพน้ํ า ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นเกณฑ์ ค่ อ นข่ า งดี มี น้ํ า มากกว่ า ๕๐% ทุ ก แห่ ง อ่ า งที่ มี น้ํ า ๕๑%–๘๐% จํ า นวน ๖ แห่ ง
อ่างเก็บน้ําที่มีน้ํา ๘๑%–๑๐๐% มี ๑๗ แห่ง มีน้ําล้นอ่าง ๔ แห่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับ ๒ ปีที่ผ่านมาที่ประสบกับภาวะ
ค่อนข้างแห้งแล้งและมีอ่างเก็บน้ําแห้งหลายแห่ง ปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกือบทั้งหมด
น้ําปัจจุบัน ภาพรวมน้ําวันนี้มีทั้งหมด ๙๔๓ ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ําทั้งหมด ๒๗ แห่ง
เป็นน้ําใช้การ ๘๘๑ ล้าน ลบ.ม.ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

๓๓
ปริมาณของน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งหมด ๕ แห่ง มี อ่างเก็บน้ําลําตะคอง ปีนี้น้ําอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก มีน้ํา ๖๒% มีน้ําความจุในอ่าง ๑๙๕ ล้าน ลบ.ม. อ่างลําพระเพลิง ๘๙% มีน้ําในอ่าง ๑๓๘ ล้าน ลบ.ม.
อ่างมูลบน มีน้ํา ๗๘% มีน้ํา ๑๑๐ ล้าน ลบ.ม. น้ําในอ่างลําแชะ มี ๗๓% มีน้ํา ๒๐๑ ลบ.ม. และลําปลายมาศ มีน้ํา
๘๘% มีน้ํา ๘๖ ล้าน ลบ.ม. ถือว่าสถานการณ์น้ําดีกว่าปีที่แล้วทุกแห่ง
อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๒๒ แห่ง ถือว่าน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีไม่กี่แห่งที่มีน้ําน้อยกว่า
เกณฑ์เฉลี่ย แต่มีน้ํามากกว่า ๕๐% ทุกแห่ง
ปี นี้ ฝ นเฉลี่ ย ในแต่ ล ะอ่ า งเก็ บ น้ํ า มี ม ากกว่ า ปี ที่ แ ล้ ว มากกว่ า ค่ า เฉลี่ ย ๑๕% ทํ า ให้
น้ําท่ามีมากกว่าปัจจุบันถึง ๔% ปัจจุบันมีน้ําซึ่งมากกว่าปีที่แล้วทั้งหมด ๓๒๕ ล้าน ลบ.ม.
สภาพการไหลของน้ําในแม่น้ําต่าง ๆ ขณะนี้เข้าสู่สภาวะไม่มีฝน ทุกแห่งจะเริ่มเก็บกักน้ํา
แต่ยังคงมีน้ําไหลในลําน้ําตลอด
การวางแผนเพาะปลูกในเขตชลประทานในปี นี้ จะมี การเพาะปลู กพื ชทั้ ง หมดในเขต
ชลประทาน อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ๑๔๒,๐๐๐ ไร่ อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๓,๐๐๐ ไร่ รวมเป็นการปลูกพืชฤดูแล้ง
๑๕๖,๕๕๑ ไร่ คิดเป็น ๒๐% ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด
ฤดูแล้ ง ช่ วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะมีการแบ่งน้ํ าเพื่ อการ
เพาะปลูกฤดูแล้ง ภาคเกษตรกรรม ๒๒๖ ล้าน ลบ.ม. ๖๕% ของน้ําที่จะใช้ทั้งหมด และจะมีน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศน์
ประมาณ ๕๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๓% น้ําที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ๑๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔% น้ําอุปโภค-บริโภค
ทั้งจังหวัด ๗๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๘% รวมน้ําที่จะใช้ทั้งหมดในภาคฤดูแล้ง ๔๐๕,๐๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีน้ํา
เก็บไว้ทั้งหมด ๘๘๑ ล้าน ลบ.ม.
การเตรียมการรับภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ชลประทาน โดยสํานักงานชลประทานที่ ๘ ได้เตรียมการรับภัยแล้ง ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ํา
ทั้ ง หมด ๔๖ ตั ว ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว ๑๗ ตั ว ชํ า รุ ด ๔ ตั ว (อยู่ ร ะหว่ า งซ่ อ มแซม) คงเหลื อ ใช้ ง านในปี นี้ ไ ด้ ๒๕ ตั ว
และมีรถบรรทุกน้ํา ๘ คัน
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา: สภาวะอากาศเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐สภาพอากาศได้รับอิทธิพล
ความกดอากาศสู ง จากประเทศจี น แผ่ ล งมาเป็ น ระยะ ๆ และมี ช่ ว งอ่ อ นกํ า ลั ง ลงทํ า ให้ มี ฝ นบริ เ วณพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณจังหวัดนครราชสีมา คือในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีฝนบางพื้นที่
ในบริเวณตอนล่างของจังหวัด แต่โดยรวมแล้วยังมีฝนค่อนข้างน้อย อุณหภูมิเดือนพฤศจิกายน ยังคงมีอากาศหนาว
และมีอากาศอุ่นขึ้นเป็นระยะ ๆ พายุมีเ ฉพาะบริเ วณภาคใต้ และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในรอบเดือน (๑ – ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ปริมาณฝนรวม วัดได้ ๒๘.๒ มิลลิเมตร มีวันฝนตก ๔ วัน
การคาดหมายลั ก ษณะอากาศเดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๐ บริ เ วณความกดอากาศสู ง จาก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมาเป็นระยะ ๆ แต่จะมีลักษณะความต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นและมีกําลังแรงขึ้น ซึ่งส่งผลทําให้บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมา มีอากาศหนาวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีอากาศหนาวต่อเนื่องไปจนถึง
ช่วงปีใหม่ ๒๕๖๑ สําหรับบริเวณเทือกเขาจะมีลักษณะอากาศหนาวจัดได้บางแห่ง
ปริมาณฝนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก ๑ – ๒ วัน
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๑๘ – ๒๐ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด ๒๙ - ๓๑ องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ ๖๐ – ๗๐% ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว
ฤดูหนาวในเดือนธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๑ เป็นลักษณะของฤดูหนาวที่สุดในรอบปี
ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อาจมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา อุณหภูมิ

๓๔
ต่ําสุด ๑๘ – ๒๐ องศาเซลเซียส มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมลงมาทําให้มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๒ เดือนนี้
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ลักษณะความกดอากาศสูงจะอ่อนกําลังลง และจะแผ่ลง
มาปกคลุมเป็นช่วง ๆ จะมีอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ จะมีฝนและฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่
ข้อควรระวัง ในเดือนธันวาคม ๒๖๕๖๐ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศ
พม่าผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง และ
อาจมีลูกเห็บตกได้ จึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๔.๒.๑ สรุปผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการขยายระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ
ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แทน บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (TPN) : ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มี
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบการขยายระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อไปยัง
ภาคเหลือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบมติ กพช. ดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (TPN) เป็นผู้ลงทุนโครงการ ส่วนต่อขยายระบบ
การขนส่งน้ํามันทางท่อที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) ที่คลังน้ํามันอําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น มีคลังน้ํามันปลายทางอยู่ที่อําเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น รวมพื้นที่ ๕ จังหวัด ๒๒ อําเภอ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๓๕๐ กิโลเมตร สําหรับจังหวัดนครราชสีมา
พาดผ่ านอํา เภอสี คิ้ว และอํ าเภอด่านขุ นทด ระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร ซึ่งบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ต เวิร์ค จํากั ด ได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมธุรกิจพลังงานแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัต ถุ ประสงค์ โครงการ เพื่ อส่ง เสริ มความมั่น คงด้ า นพลั ง งานลดต้ น ทุน ค่ าขนส่ ง
ทํา ให้ ราคาน้ํ ามั น ในภู มิภาคมี โอกาสใกล้เ คี ย งกรุ ง เทพมหานครมากขึ้ น ลดความสู ญ เสี ย และอนุ รักษ์ พลั ง งานและ
ลดปัญหาด้านการจราจรและความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ขณะนี้โครงการอยู่ในช่วงการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงการออกแบบด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าปลายปี ๒๕๖๑ จึงจะสามารถ
ดําเนินการก่อสร้า งได้ และคาดว่า ปลายปี ๒๕๖๔ จึ งจะสามารถดําเนิ นการขนส่งน้ํามัน ชุดแรก จากอําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ไปยังคลังน้ํามันปลายทางคือจังหวัดขอนแก่น
ท่อส่งน้ํามัน เป็นท่อเหล็กเหนียวพิเศษ ขนาด ๑๖ นิ้ว ระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เขตทางหลวงและทางหลวงชนบทมากกว่า ๙๙.๕% น้ํามันที่ผ่านท่อเป็นน้ํามันพื้นฐาน น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล ๙๑ แก๊สโซฮอล ๙๕ ส่งผ่านท่อเดียว (Multi-product) โดยจังหวัดนครราชสีมา จะผ่านใน
๒ อําเภอ ๑๐ ตําบล ระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร คือ อําเภอสีคิ้ว และอําเภอด่านขุนทด
คลังน้ํามันปลายทาง เป็นคลังที่มีความจุน้ํามัน ๑๑๕ ล้านลิตร ใช้พื้นที่ ๒๐๐ ไร่
ตรงบริเวณอําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม: รับทราบ

๔.๒.๒ - ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข

๓๕
ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการปรับแบบก่อสร้าง
โครงการรถไฟทางคู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยานทางเรียบ“Farm Chokchai Tour deFarm ๖”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา: ตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจราชการและ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ได้มีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งออกแบบการปรับปรุงทางยกระดับรถไฟทางคู่ช่วงสถานี
คลองขนานจิตร – สถานีชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ ๒) ช่วงที่ผ่านตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา และสถานีรถไฟสีคิ้ว
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และ
ต้นทุนค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อกําหนด
รูปแบบเบื้องต้น รวมถึงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นจุดของทางรถไฟยกระดับ โดยช่วงที่ผ่านเมืองนครราชสีมา ให้เป็นโครงสร้าง
ทางรถไฟยกระดับ (Elevated Railway) รวมถึงกําหนดจุดเริ่มต้นยกระดับบริเวณโรงแรมสีมาธานี ผ่านสถานีรถไฟ
นครราชสีมา และจะปรับลดระดับลงสู่พื้นดิน เป็นจุดสิ้นสุดทางยกระดับก่อนที่จะผ่านสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ
บริเวณหัวทะเล
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยานทางเรียบ
(Farm Chokchai Tour de Farm 6)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย โดยบริษัทโชคชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ได้กําหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน “ฟาร์มโชคชัยทัวร์เดอฟาร์ม 6” (Farm Chokchai Tour de Farm ๖)
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น๒ประเภทได้แก่
๑. รุ่นระยะทาง113 กิโลเมตร (Fearless Gentlemen (Road Cycling) และ
๒. รุ่นระยะทาง ๖๓ กิโลเมตร (Going Greener (Recreational)
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 05.30–
16.00 น. ณ ฟาร์มโชคชัย ๓ ถนนธนะรัชต์ กม.12 หมู่ 2 อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญ
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจักรยานดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติ มสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์
085-596-4146
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๒.๓ โครงการ“แท็กซี่ โอเค” จังหวัดนครราชสีมา
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา : โครงการรถTAXI OK จังหวัดนครราชสีมาเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
รถแท็ กซี่ เ พิ่ มทางเลื อ กให้ กั บ ประชาชน ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบการให้ บ ริ ก ารของแท็ กซี่ ด้ ว ยการนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้มีความสะดวกสบายให้ประชาชนได้รับความเชื่อใจ
มั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่ดีพร้อมพัฒนาระบบเรียกรถผ่าน Application “DLT TAXI OK”
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี ผู้ ป ระกอบการรถแท็ ก ซี่ ป ระกอบด้ ว ย บุ ค คลธรรมดา
จํานวน ๑๐ คัน และนิติบุคคล จํานวน ๑๑๒ คัน รวมมีรถแท็กซี่จดทะเบียนแบบเดิมจํานวน ๑๒๒ คัน ประกอบด้วย
บริษัทแท็กซี่โคราชกรุ๊ปจํากัด, บริษัทนาคาพัฒนกิจจํากัด, บริษัทชัยพัฒนยนต์จํากัด, ห้างหุ้นส่วนจํากัดโยธินทราเวล,
บริษัท แท็กซี่ดีดีจํากัด และมีรถTaxi OK จดทะเบียน ๑ คัน ของบริษัท เอเอสแท็กซี่ จํากัด ซึ่งขออนุมัติในหลักการไว้
จํานวน ๑๐ คัน และบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จํากัด ขออนุมัติในหลักการไว้ ๕๐ คัน กําลังดําเนินการทยอยจดทะเบียน
ต่อไป
ข้อแตกต่างระหว่างรถแท็กซี่เดิมกับรถแท็กซี่OK
TAXI Meter (เดิม)

๓๖
- อุปกรณ์ส่วนควบประกอบด้วยวิทยุสื่อสารหรือแท็กซี่ส่วนบุคคลให้ใช้โทรศัพท์มือถือ
แทนวิทยุสื่อสารได้และให้ใช้มิเตอร์
- การรายงานประวัติเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่จะต้องรายงานทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ขับรถ
TAXI OK (ใหม่)
- อุปกรณ์ส่วนควบ
1. มีระบบGPS
2. สามารถรับข้อมูลงานและการจองล่วงหน้า
3. วัดความเร็วตัวรถ / รู้สถานะเครื่องยนต์
4. แสดงตัวผู้ขับ (ผ่านใบขับขี่หรือบัตรประชาชน)
5. มีกล้องCCTV และส่งภาพSnap Shot
6. มีปุ่มEmergency ที่เบาะหลัง
7. ส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีที่เกิดเหตุ
8. แจ้งเตือนกรณีขับเกินความเร็วกําหนด
9. มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแสดงรายการต่างๆ
- มีศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองเป็น
ผู้ควบคุมกํากับดูแลการให้บริการรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่)
วิธีการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านApplication
1. เลือกApplication Taxi OK ผ่านทาง Play store หรือApp store
2. ทําการติดตั้ง DLT Taxi OK
3. เปิดใช้งานลงทะเบียนกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ หรือสามารถลง
ทะเบียนผ่านทาง Facebook ซึ่งจะต้องยอมรับในเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ โดยกดตกลง เมื่อดําเนินการเรียบร้อย
จะขึ้นเครื่องหมาย √ การลงทะเบียนสําเร็จ
4. จากนั้นก็จะกําหนดสถานที่ต้นทาง-ปลายทางที่เราต้องการเดินทาง
๕. เลือกชนิดของรถแท็กซี่ที่ต้องการ ซึ่งมี 2 แบบ คือ รถมาตรฐาน หรือ รถวีไอพี
๖. เลือกบริษัทรถแท็กซี่ที่ให้บริการ
๗. เลือกคําว่า จองทันที ระหว่างนี้ Application จะส่งข้อมูลไปที่พนักงานขับรถแท็กซี่
ที่มี App driver Taxi ในรัศมี 3 กิโลเมตร หน้าจอของเราจะประมวลผลขึ้นข้อความว่า “รอรถแท็กซี่ตอบรับงาน”
๘. เมื่อมีรถแท็กซี่ตอบรับงานมาในหน้าจอ App ของเราก็จะปรากฎหมายเลขทะเบียน
รถแท็กซี่และชื่อพนักงานขับรถที่จะมารับเรา
๙. เมื่อรถมาถึงและเราขึ้นบนรถ จะปรากฏราคาค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 40 บาท และจะ
คํานวณอัตราค่าโดยสารตามระยะทางพร้อมกับค่าบริการในการใช้ App ๒๐บาทเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง
ปัจจุ บัน กรุ ง เทพมหานคร จดทะเบี ยนTaxi ok แล้ ว ๔ คั น ในส่ วนของจั ง หวั ด
นครราชสีมา จดทะเบียนแล้ว ๑ คัน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย บริเวณ เอเอส แท็กซี่ จํากัด ได้นํารถ
Taxi ok เข้ารับการตรวจสภาพและจดทะเบียนที่สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เป็น Taxi ok คันแรกของจังหวัด
นครราชสีมา
ที่ประชุม: รับทราบ

๔.๒.๔ประชาสัมพันธ์งาน “เกษตรแฟร์ปากช่อง’ ๖๐”

๓๗
ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า วโพดและข้ า วฟ่ า งแห่ ง ชาติ : ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า วโพดและข้ า วฟ่ า งแห่ ง ชาติ คณะเกษตร หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปากช่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมพัฒนาการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลตําบลสีมามงคล
จะดําเนินโครงการเกษตรแฟร์ปากช่อง’ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
คณะเกษตร อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวความคิด “นวัตกรรมเกษตร ๔.๐ นําปากช่องสู่เมือง
เกษตรและการท่องเที่ยวชั้นนํา” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรทางด้านข้าวโพด
ข้า วฟ่ า ง พื ชบํ า รุ งดิ น และพื ชไร่ อื่น ๆ ของมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ สู่ หน่ วยงานวิ จัย ภาครั ฐ ภาคเอกชน ของ
ประเทศไทย รวมถึงเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ นักเรียน นิสิต ในรูปแบบการจัดงานนิทรรศการ แปลงสาธิตพันธุ์พืช
การฝึกอบรมวิชาชีพ รวมถึงการออกร้านจําหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ นอกนี้ยังเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชไร่อื่น ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน สู่เกษตรกร นิสิต นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มา
ร่วมงาน และกิจกรรมปั่นจักรยาน “ไร่สุวรรณชวนปั่น” ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมชมงาน และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การ
จัดงานดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๒.๕ ประชาสัมพันธ์งาน “KORAT FTI FAIR”
ผู้แทน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : การจัดงานแสดงสินค้า “KORAT FTI FAIR” ณ สนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ ๓
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการของคนไทยจากทุกภาคให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้น
การใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค และ
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สินค้ามีคุณภาพในราคาถูก โดยพื้นที่การจัดงานแบ่งออกดังนี้
๑) พื้ นที่ ในอาคารชาติ ชาย จํา หน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ OTOP ของดีชายแดนใต้ จากศู น ย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กว่า ๘๐ คูหา นําสินค้าที่คัดสรรอย่างดีมาจําหน่าย
๒) อาคารลิปตพัลลภ เป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศ
๓) หอประชุ ม อเนกประสงค์ อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า เป็ น สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคใน
ชีวิตประจําวัน และแฟชั่นชั้นนําจากเครือสหพัฒน์ฯ และ ICC และจังหวัดสมุทรสาคร นําของดีมหาชัย มาจําหน่ายกว่า
๕๐ คูหา
๔) ถนนหน้าอาคารยิมเนเซี่ยม เป็นโซนอาหารและ Food Truck
๕) กิจกรรมประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
จึงขอเรีย นเชิญ หัวหน้ าส่ วนราชการร่ วมพิธีเปิ ดงานในวันที่ ๗ ธั นวาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๗.๐๐ น. ณ เวทีกลางบริเวณวงเวียนถนนในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ประชุม: รับทราบ

๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ การจัดประโยชน์ เช่า ศาสนสมบัติกลาง/วัดร้าง ในจังหวัดนครราชสีมา

๓๘
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา: วัดร้างในจังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด ๗๕ แปลง
ขณะนี้จัดประโยชน์แล้ว ๖ แปลง รอการจัดประโยชน์อยู่ ๑๗ แปลง ซึ่งงบประมาณที่ได้จากการจัดประโยชน์จะนําไป
เป็นค่าตอบแทนของพนักงานศาสนการ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ โดยเป็นการให้เช่าเพื่อ
๑) สําหรับเช่าเป็นที่อยู่อาศัย
๒) ส่วนราชการต้องการเช่าเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ
๓) เช่าเพื่อการจัดประโยชน์ของประชาชน เช่น สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างที่จําหน่าย
สินค้า
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา www.nma.onab.go.thโทรศัพท์๐๔๔-๒๕๔๐๖๘
สําหรับวัดร้างที่อําเภอพิมาย วัดตะบอง ได้มีร้านค้าชุมชนเข้าไปตั้งอยู่ ซึ่งยังเป็นเรื่องที่
ขัดแย้งกันเพราะคาบเกี่ยวพื้นที่ของ ๒ หมู่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านทั้งสองตกลงกันยังไม่ได้ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
จึงลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและกํานัน และเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้ดําเนินการจัดประโยชน์
ให้ประชาชนเข้าไปเช่า
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา: ได้เช่าที่วัดร้างกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน ๖ ไร่ครึ่ง ค่าเช่าปีละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเช่า ๒๐ ปี ตอนนี้อาคารสํานักงาน ป.ป.ช. ใกล้จะ
แล้วเสร็จ และจะเข้าปฏิบัติงานได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๓.๒ -การรณรงค์สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น”
-โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : - จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญพี่น้องข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมา สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” เพื่อปลูกฝังค่านิยมการแต่งกายด้วย
ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัด
- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าจิตตสามัคคี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เวลา ๐๗.๓๐ น.
ประธาน: เชิญชวนชาวโคราชย้อนวัฒนธรรมของโคราช “นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น“ ในวันศุกร์ และวันพระ รวมทั้ง
วันพิธีสําคัญต่าง ๆ
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๓.๓

- การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

(จังหวัดนครราชสีมา)
- ผลการตัดสินการประกวดคําขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้วันที่
๙ ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งประเทศที่เป็นสมาชิกในองค์การสหประชาชาติ ต้องจัดงานทุกประเทศ
ในส่วนของประเทศไทยจะจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลางจะจัดที่เมืองธานี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี สําหรับจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา
กําหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (จังหวัดนครราชสีมา) ณ ห้องโคราช
ฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัลพลาซ่านครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จั งหวัดนครราชสีมา โดยผู้ว่า

๓๙
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักใน
ผลเสี ยหายร้ ายแรงที่ เกิ ดขึ้ นจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่ น สร้ างการประสานความร่ วมมื อระหว่ างองค์ กร ภาคี เครื อข่ าย
หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดนครราชสีมา
ส่งผลให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน
โดยเริ่มลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ น. ปาฐกถาธรรมพิเศษ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยพระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๐.๐๐ น. กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยนักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. การแสดง “เป็นหนึ่งได้เมื่อคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยชมรม
To be number one ทีม BSJ Family แชมป์จังหวัดนครราชสีมา
รุ่น ๙ – ๑๔ ปี
เวลา ๑๑.๐๐ น. สารการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
โดยประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๑.๒๐ น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประกวดคําขวัญ “Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี
- ผลการตัดสินการประกวดคําขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม
ประกวดคําขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (จังหวัดนครราชสีมา) โดยมีคณะอนุกรรมการการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต จั งหวัดนครราชสี มา พิจารณาและเห็ นชอบในการ
ดําเนินการ และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญ โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญ
ได้ประชุมเพื่อพิจารณาและตัดสินการประกวดคําขวัญดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา โดยคําขวัญที่ชนะเลิศ ได้แก่
“คนโคราช ร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชั่น ไม่หวั่นอํานาจ ปราศจากคนโกง”
Korat jointly fights against corruption Fearless of illegal power and rogues
ของ นายนิรุช ดําหนูไทย
ที่ประชุม: รับทราบ
๔.๓.๔ การส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อกําจัดยาฆ่าแมลงในร่างกาย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา:
เรื่องที่ ๑ ในวันนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มาให้บริการเจาะเลือด
เพื่อหาระดับยาฆ่าแมลงตกค้างในร่างกาย ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้ารับบริการเจาะ
เลือดจํานวน ๙๙ คน ผลปรากฏดังนี้
- ไม่พบระดับที่ไม่ปลอดภัย
- ระดับที่มีความเสี่ยง ๒๔ ราย คิดเป็น ๒๔.๒๔%
- ระดับที่ปลอดภัย ๔๖ ราย ร้อยละ ๔๖.๔๖ ปกติ ๒๙.๒๙%

๔๐
โดยได้มอบสมุนไพรรางจืดให้สําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อไปรับประทานล้างพิษสารเคมี
ในร่างกาย และในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จะมาตรวจเลือดเพื่อติดตามผลอีกครั้ง สําหรับท่านที่มีโรคประจําตัว ไม่ควร
รับประทานรางจืด เนื่องจากคุณสมบัติของรางจืดจะขับยาที่รับประทาน ซึ่งจะมีผลในการรักษาโรค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและเครือข่าย ได้ดําเนินการตรวจเจาะเลือด
ให้กับประชาชน (ไม่รวมเกษตรกร) จํานวน ๒๔,๐๐๐ กว่าราย ใน ๓๒ อําเภอ พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงประมาณ ๗,๒๐๐ กว่า
ราย คิดเป็น ๒๙% และตรวจในกลุ่มเกษตรกรจํานวน ๒๘,๐๐๐ กว่าราย พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าราย
ซึ่งระดับความเสี่ยงของเกษตรกรต่ํากว่าประชาชนทั่วไป
เรื่องที่ ๒ กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน
๒ ครั้ง คือ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านโตนด หมู่ ๓ ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ณ บ้าน
เสลา หมู่ ๔ ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง
เรื่องที่ ๓ เรื่องโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โรคระบบทางเดินหายใจ
หรือปอดบวม และไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทั้งสองโรคเป็นโรคที่มากับฤดูหนาว
โรคไข้หวัดใหญ่ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิต ๓๘ ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
ข้อแนะนํา ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รัฐบาลค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๐๐ บาท
ครอบคลุม ๔ สายพันธ์ สําหรับปี ๒๕๖๐ เอกชนค่าใช้จ่ายสูงกว่าประมาณ ๓๐% เรื่องการรักษาพยาบาล หากมีผู้ป่วย
ที่มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว สงสัย สามารถเข้ารับบริการได้ทุกโรงพยาบาล มียาต้านไวรัส โครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าก็สามารถใช้สิทธิรักษาโรคนี้ได้ ที่ผ่านมาเป็นผู้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๕ ประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๑
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย OTOP
จัดกระเช้าของขวัญสําหรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ๓ – ๕ ดาว โดยผู้สนใจสามารถชม
และเลือกแบบกระเช้า และติดต่อสั่งซื้อได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร(รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

๔๑
ระเบียบวาระที่๗ เรื่องอื่นๆ
นายอําเภอหนองบุญมาก:
เรื่องที่ ๑ อําเภอหนองบุญมากร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ จัดงาน
เฟื่องฟ้างาม ณ บ้านใหม่ ๒๕๖๐ “เล่าเรื่องเก่า กินเข่าแลง ชมแปลงเฟื่องฟ้า” กิจกรรมประกอบด้วย การประกวด
เฟื่องฟ้า ของดีอําเภอหนองบุญมาก ชมตลาดโบราณ ชิมอาหารพื้นบ้าน ชิมน้ําผึ้งแท้หนองบุญมาก พร้อมชมและเลือก
ซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมน มีการแสดงโปงลาง รําวงย้อนยุค และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานดังกล่าว
เรื่องที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อําเภอหนองบุญมากจัดกิจกรรม “ปั่นรักวันวาเลนไทน์
ครั้งที่ ๒” โดยปั่นจากโรงเรียนหนองหัวแรด ไปตามถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ส่วนวีไอพีจะปั่นจากโรงเรียนหนองหัว
แรด ไปอําเภอหนองบุญมาก โดยจะนําเรียนรายละเอียดการจัดกิจกรรมให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : เรื่องที่ ๑ โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านธรรมนพพัฒนา หมู่ ๓ ตําบลหนองหอย
อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านหนองตาดใหญ่ หมู่ ๑
ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องที่ ๒ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ผู้บัญชาการ
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา จะมีแผนงานลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนในจังหวัด
นครราชสี ม า เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของรั ฐ บาลและให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานในร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จะลงพื้นที่ ๑๐
อําเภอ จึงขอแจ้งอําเภอที่เกี่ยวข้องไว้ในเบื้องต้น คือ
- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอเมืองนครราชสีมา
- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอโนนไทย
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอสูงเนิน
- วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอจักราช
- วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอโนนแดง
- วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอบัวลาย
- วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอสีดา
- วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอปักธงชัย
- วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอครบุรี
- วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ อําเภอประทาย
สําหรับรายละเอียดติดต่อได้ที่ พันเอก อธิเมศร์ ศรุตเจริญวงศ์ หัวหน้าแผนกยุทธการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๙๕-๒๒๓๓
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา: ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ Local Economy
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้และมี
ความมั่งคั่ง โดยทํางานในรูปแบบประชารัฐ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีนโยบายว่าให้นายอําเภอแต่
ละอําเภอ สนับสนุนส่งเสริมให้แต่ละอําเภอมีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการค้า ในแต่ละอําเภอ เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรม
ร่ ว มกั น มารวมตั ว กั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในระดั บ อํ า เภอ มี เ ครื อ ข่ า ย สร้ า งการ
ประสานงานระหว่างอําเภอ ระหว่างจังหวัด โดยเมื่อมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะจะได้พูดคุยกัน เพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับ
จังหวัดให้เข้มแข็งต่อไป
ประธาน: ในเรื่องนี้ฝากนายอําเภอ ให้มีการตั้งชมรมพ่อค้าขึ้นทุกอําเภอ จะได้เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํางานร่วมกับทางอําเภอ ในรูปแบบการประชุมประจําเดือน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้ตั้งชมรมพ่อค้า ในทุกอําเภอ

๔๒
หากมี อยู่ แล้ วก็ ไม่ เป็ นไร หากยั งไม่มีก็ข อให้ดํ าเนิน การ และหากจัง หวั ดมี กิจกรรมอะไรก็จะได้เ ชิญ ท่า นเหล่ านี้ มา
ร่วมด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมา
ที่วัดท่าวังไทร ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในช่วงเวลาบ่าย โดยส่วนล่วงหน้าจะมา
ตรวจพื้นที่ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒ : มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” กรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการ
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
๑๕,๐๐๐ บาท โดยต้องมีหลักฐานที่จะนํามาหักลดหย่อนคือใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป โดยมีชื่อ ที่อยู่ของผู้เสียภาษี
เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการหักค่าลดหย่อน ในส่วนของการหักลดหย่อนจะมีข้อยกเว้นไม่สามารถหักลดหย่อนได้
เช่ น สุ รา เบี ย ร์ ไวน์ ยาสู บ รถยนต์ รถจั กรยานยนต์ เรื อ น้ํ า มั น ก๊ า ซ ที่ ใช้ สํา หรั บเติ มยานพาหนะ แพ็ค เกจทั วร์
ท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม โดยสินค้าต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ต้องซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ประธาน: ขอบคุณสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้นําปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มามอบให้ผู้เข้าประชุมฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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