รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------ชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร
๒ นายมุรธาธีร์
๓ นายจรัสชัย
๔ นายศักดิ์ฤทธิ์
๕ นายปัญญา
๖ นายอัสนีย์
๗ นายณรงค์ชัย
๘ นายประสิทธิ์
๙ นางสําเรียง

จันทรโณทัย
รักชาติเจริญ
โชคเรืองสกุล
สลักคํา
วงศ์ศรีแก้ว
เชาว์วาทิน
หอมศรีประเสริฐ
ศรีภิรมย์
ศิริพร ณ ราชสีมา

๑๐

นายสุเทพ

รื่นถวิล

๑๑
๑๒

ว่าที่ ร.ต.ขรรไชย
นางอรุณรัตน์

ทันธิมา
ชิงชนะ

๑๓
๑๔

นายอนุรักษ์
นายประภวัต

บุญยิ่ง
ธรรมจันทึก

นายอําเภอ
๑๕ นายนฤชา
๑๖ นายสุรพันธ์
นายยงยุทธ
๑๗ นายอํานวยศิลป์
๑๘ นายชูศักดิ์
๑๙ นายพิรัช
๒๐ นายประพัทธพงศ์
๒๑ นายวิสูตร

โฆษาศิวิไลซ์
ศิลปสุวรรณ
ป้อมเอี่ยม
มานะงาน
ชุนเกาะ
แจ้งนคร
พราหมณี
ชัชวาลวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕
นครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล
รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
นายอําเภอปากช่อง
นายอําเภอสีคิ้ว
แทน นายอําเภอสูงเนิน
นายอําเภอพิมาย
แทน นายอําเภอโนนสูง
นายอําเภอบัวใหญ่
นายอําเภอปักธงชัย

๒
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นายไพฑูรย์
นายธงชัย
นายบัลลังก์
จ.ส.ต.ณัฐพงษ์
นายสมพงษ์
นายธีรพล
นายพัลลภ
นายไพรัตน์
นายอํานวย
นายจักรกฤษณ์
นายศักรินทร์
นายพุฒิภู
นายชนะ
นายนพดล
นายธีระพันธ์
นายวิจิตร
นายเสกสรร
นายสมชาย
นายไพศาล
นายสมชาย
นายจารุวัฒน์
นางสาวนิชาพิชญ์

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔ พ.ต.ท.คมกฤต

มหาชื่นใจ
โอฬารพัฒนะชัย
ไวทยาวันศิริ
ศรีภูมิพฤกษ์
หอมสนิท
สกุลรักษ์
สิงห์ทอง
วิทยาอนุมาส
ปองนาน
พิงชัยภูมิ
เสมหิรัญ
มั่นพุฒิพล
ธรณีทอง
มามาก
นาควิโรจน์
กิจวิรัตน์
จันวงษา
จันทร์อินทร์
ผลฟัก
ปัญโญธีรกุล
วงศ์จอม
รักษาภักดี
พรหมพิทยายุทธ

๔๕

นายพศุตม์

แวววุฒินันท์

๔๖
๔๗

นางอําไพ
นายอานนท์

ศุกระชาต
จิตตกูล

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

๓
๔๘

นางสาวจิตรปรีดี

สกุลเสาวภาค

๔๙

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

๕๐

นายธรรมศาสตร์

ขันกิ่ง

๕๑

นางสาวกัญญาพัชร์

เกียรติแสวงสิงห์

กระทรวงยุติธรรม
๕๒ นายภักดี
๕๓ นายทวิช
๕๔ นายวิเชาว์
๕๕ นายมงคล
นางฑิฆัมพร
๕๖ จ่าเอกสุธีร์

ตั้งธรรม
ลุยทอง
สมัครธรรม
ยอดนา
วิเชียรเชื้อ
บุษราคัม

๕๗

นายภูเบศ

เพชรกิ่ง

๕๘
๕๙
๖๐

นายภูวนาท
นายอาณัติ
นายศิรัช

แก้วประเสริฐ
สีหวัฒนะ
วันภักดี

๖๑

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

๖๒

นางนัยเนตร

หงวนกระโทก

๖๓

นางพนมพร

คล้ายสงคราม

๖๔
๖๕

นายพีรพงษ์
นายวัชรินทร์

พูนสุขประเสริฐ
คงแก้ว

๖๖

นายณรงค์ฤทธิ์

สุขโข

๖๗

นายประจบ

พันธุ์ชิน

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักอัยการภาค ๗ ช่วยราชการ
สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา
แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว
แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมาสาขาบัวใหญ่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

๔
ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๘ พ.ต.อ. บุญส่ง
ขุนเชวง
๖๙ พ.ต.ท.หญิง อุทิศ
โชติเจริญนาน
๗๐ พ.ต.ท. ไพจิตร
ค้ายอด
๗๑ พ.ต.อ. คเชนท์
เสตะปุตตะ
๗๒ พ.ต.อ. พงษ์พันธ์
บรรจงจิตร
๗๓ พ.ต.ท. วิสาขะ
เพ็ชรเกษม
๗๔ พ.ต.ท. ถิรวุฒิ
พิศุทธ์เศรษฐศิริ
๗๕ พ.ต.ท. ถนัดบุญ
สุวรรณรัตน์
๗๖ พ.ต.อ. จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล
๗๗ พ.ต.อ. ปริญญา
พรเดชาพิพัฒ
๗๘ พ.ต.อ. พฤทธิ์
บุญปก
๗๙ พ.ต.ท. ศักย์ศรณ์
วรรณสุข
๘๐ พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์
คงศักดิ์ตระกูล
๘๑ พ.ต.ท. นิพนธ์
นิธิการุณย์เลิศ
๘๒ พ.ต.อ. อนันต์
พิมพ์เจริญ
๘๓ พ.ต.ท. อภิรักษ์
ดวงใจ
๘๔ พ.ต.อ. อาทิพย์
ชิมดอน
๘๕ พ.ต.ท. ช่วงโชติ
ขอพรกลาง
๘๖ พ.ต.ท. เกษตร
วินวันก์
๘๗ พ.ต.ท. มนัส
ชมเชย
๘๘ พ.ต.ท. วิศณุ
กรใหม่
๘๙ พ.ต.อ. ณัฐพงษ์
เชื้อเดช
๙๐ พ.ต.ท. ศิลป
ไกยราช
๙๑ พ.ต.อ. สมชาย
คมพยัค”
๙๒ พ.ต.อ. มีชัย
กําเนิดพรม
๙๓ พ.ต.ท. วรโชติ
สุกใส
๙๔ พ.ต.ท. สงกรานต์
ปัญญานาค
๙๕ พ.ต.ท. เอกราช
อาจมนตรี
๙๖ พ.ต.ท. เทวัญ
แทงเป้า
๙๗ พ.ต.ท. กวินสิทธิ์
พัฒน์กิตติสกุล
๙๘ พ.ต.ท. นิพนธ์
ศิริอนันต์

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา
แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่
ผกก.สภ.ปักธงชัย
ผกก.สภ.ปากช่อง
แทน ผกก.สภ.โชคชัย
แทน ผกก.สภ.ครบุรี
แทน ผกก.สภ.ชุมพวง
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
ผกก.สภ.แก้งสนามนาง
แทน ผกก.สภ.โนนแดง
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

๕
๙๙

ร.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญปก

๑๐๐ ร.ต.ท. สุพล

สิทธิวง

๑๐๑ พ.ต.ท. กิตติสัณห์

เหิกขุนทด

แทน สารวัตรกองกํากับการ ๒ กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล ๑ หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัด
นครราชสีมา (สว.กก.๒ บค.ส.๑)
แทน สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
แทน ผกก.สภ.บ้านปรางค์

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๒ นายประชา
๑๐๓ นางสาวอํานวย
๑๐๔ นายสมบัติ

มีธรรม
เขื่อนสันเทียะ
โพธิ์ทอง

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๕ นายธวัชชัย
๑๐๖ นางสาวเข็มทราย

เหล่าพิรุฬห์
ระหาญนอก

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๗ นางณิชาณี
๑๐๘ นายธีระกร
๑๐๙ นางจิรัฐิติกาล

พันธุ์งาม
ส่องแก้ว
ดวงสา

๑๑๐ พญ.วีณา
๑๑๑ นางปัทมา
๑๑๒ นางสาวธนันรักษ์

มงคลพร
แคนยุกต์
วัชราธร

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

๑๑๓ นายบรรจง
๑๑๔ นางนาตยา

กิติรัตน์ตระการ
ทฤษฎิคุณ

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

ทวินันต์
ศรีฉาย
มัทยาภักดี สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา
ดีศาสตร์
น้อยน้ําใส
ดีศาสตร์

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔
รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๕ นางณชลนิภา
๑๑๖ นายสุวิทย์
๑๑๗ นางจินตวดี
๑๑๘ นายณัฏฐ์ปวิณท์
๑๑๙ รศ.ดร.ณภัทร
๑๒๐ นายณัฎฐปวิทย์

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๖
๑๒๑ นายภานุมาส
๑๒๒ นางสาวกันญพัชญ์

เรืองวิทย์
ชูนา

๑๒๓ นายพิสษฐ์

ชดกิ่ง

๑๒๔ นายสง่า

จันทร์วิเศษ

๑๒๕ นางสาวกาญจนา

เปรมภิรักษา

๑๒๖ นายถวิล

อรัญเวศ

๑๒๗ นายรพีพงศ์

วรวัฒน์ณากุล

๑๒๘ นายศุภพงษา

จันทรังษี

๑๒๙ นางพัชราภรณ์
๑๓๐ นายสําราญ

ชุ่มเมืองปัก
หงษ์กลาง

๑๓๑ นายอาทิต
๑๓๒ นายสนิท
๑๓๓ นางวันดี

บัวแสง
เสมียนรัมย์
ไร่นุ่น

๑๓๔ นายรังสิวุฒิ
๑๓๕ นางอรุณี

สุวรรณโรจน
อารี

๑๓๖ นางสาวพุทธิภา
๑๓๗ นายเกรียงไกร

เหล็กคงสันเทียะ
กวินอติรัตน์

๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

ศรีแสนปาง
น้อยวิเศษ
นรารัตน์
เพียรเกาะ
คุณชื่น
วิริยะประทีป
สมชาติ
อารีเอื้อ

นายประเสริฐ
นายเชิด
นายวิฑูรย์
นายอนันต์
นายพิษณุ
นายวินัย
ว่าที่ พันตรี วานิช
๑๔๔ นางธัญพร

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ศ.น. จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ
ประธานกรรมการอาชีวศึกษานครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิ
รินธร
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัยนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๗
๑๔๕ ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์
นายจรูญ

ภักดีแก้ว
เตชะเจริญกิจ

๑๔๖ นายภาคภูมิ

รักษาสุวรรณ

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๗ นางศศิฑอณร์
๑๔๘ นายพงศกร
๑๔๙ นางชูศรี
๑๕๐ นางชุติมา
๑๕๑ นางกันยา
๑๕๒ นางเอมอร

สุวรรณมณี
ทิพยาสุขศรี
เปรมสระน้อย
จันทร์เทศ
แต้เจริญวิริยะกุล
ศรีกงพาน

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
แทน ผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๓ นายจํารัส
๑๕๔ นายวรกร
๑๕๕ นางบุญศรี
๑๕๖ นายวชิระ
๑๕๗ นายพศวีร์
๑๕๘ นายชํานาญ
๑๕๙ นายสมชาย
๑๖๐ นางสาวสุภาพ

ดรศิลา
เปรื่องค้า
พิทยาภักดี
เสือบัว
สมใจ
กลิ่นจันทร์
เจียรทิพย์วิไล
สังขไพฑูรย์

๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕

กมลพัฒนะ
ธนวุฒิศิรวัชร์
กัลยาเรือน
เต็มยศยิ่ง
ทานโลกา

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
แทน ผู้อํานวยการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

นายประหยัด
นายอธิวัฒน์
นายกิตติชัย
นายสุคนธ์
นายสมศักดิ์

๑๖๖ นางอินทรา

พรหมคํา

๑๖๗ นายวธัญญู
๑๖๘ นางอุลยั วรรณ

พัฒธะนะ
ศิชูเวท

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา

๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

นางสาวสยาม
นางพิชชานันท์
นายไตรรงค์
นายฐิตวัฒน์
นายประยงค์
นายสามารถ
นายฆณิภัค
นางประริชษา
นายบัณฑิต

ไชยทิพย์
รักษาทรัพย์
เมนะรุจิ
จันทวร
ปุนบุตรดา
น้อยบุญญะ
แก่นภักดี
ประมูลสิน
วิวัฒนพุทธิกุล

๑๗๗ นายพรเทพ

เต็งมงคล

๑๗๘ นางลํายอง
๑๗๙ นายบรรจง
๑๘๐ นางอุลัยวรรณ

ศรีสว่าง
สุขสุทธิ์
ศิชูเวท

๑๘๑ นายศรชัย
๑๘๒ นางสุนิสา

สายสินธู
ไสยมานนท์

แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๓
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
แทน หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

กระทรวงการคลัง
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

นายพงศ์พิตร์
นางสาวพักตร์บวร
นางสาวสุดท้าย
นายอภิวัชร์
นางอุไรวรรณ
นางธิดารัตน์
นายอาทร
นายสําราญ
นางพรพยงค์

กระทรวงคมนาคม
๑๙๒ นายมานพ
๑๙๓ นายเกียรติศักดิ์

ฤทธิแสง
ทองฉลวยรัตน์
ชัยจันทึก
มีเสือ
อภัยพงษ์
เทพพานิช
ศรีเชียงสา
เมืองนิล
บัวศรี

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

อาสิงสมานันท์
ดีสีปาน

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๐

๙
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙

นายจรัสศรี
นายศุภชัย
นายประวัติ
นายสนิท
นายสมบูรณ์
นายรัตพล

ลําเพย
เอี่ยมแย้ม
ดวงกันยา
รัตนศฤงค์
ชัยศิรินิรันดร์
เหล่าอัย

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๐๐ นางจิรพา
๒๐๑ นายเกียรติฉัตร

กุลชาติวิชิต
พรายจันทร์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐๒ นายสุรชิต
แวงโสธร

ผู้อํานวยการสถานีวิจัยสะแกราช

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๐๓ นางอัจฉรา

จงจิตต์พิสมัย

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
๒๐๔ นายสุรินทร์

แสงไทยทวีพร

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงกลาโหม
๒๐๕ พ.อ. อธิบ

แก้วดวงใหญ่

๒๐๖ พลตรี อนุสรณ์

นุตสถิตย์

๒๐๗ นางสาวญาศิณี

สยุมภูรุจินันท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด
นครราชสีมา (รอง ผอ.รมน.จว.นม.)
แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นครราชสีมา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
๒๐๘ นายธนสุนทร
สว่างสาลี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารี
๒๐๙ นางสาวภัณฑิสา
เพชรหมื่นไวย
สวัสดิ์
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา
๒๑๐ นางมาลา
เที่ยงจรรยา
๒๑๑ ว่าที่ ร.ต. สันทนา
ศรีโพธิ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
๒๑๒ นางดาหวัน
คมวิชายั่งยืน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๕
๒๑๓ นางธมลพรรณ
แก้วขาว
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๑๐
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗

นายเสมา
นางจันทรรัตน์
นางอรินทร์มาศ
นายแข่งขัน

ยศยิ่งยง
โกศลกิตติอัมพร
กาแก้ว
สีตะธนี

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๑๘ นายสุชาติ
๒๑๙ ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ
๒๒๐ นางนิธิธร
๒๒๑ นางสุชชนา
๒๒๒ นายสุเมธ
๒๒๓ นางรสนีย์

วิชชาวุธ
รามาตย์
บุญญานุสิทธิ์
พ่วงกลิ่น
โศจิพลกุล
คงไทย

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
รักษาการจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
รักษาการประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๒๔ นายศักดิ์ศิริ
๒๒๕ นายวิมล

หยวกฉิมพลี
เร่งศึก

๒๒๖ นายพัฒนา

สุอํามาตย์มนตรี

๒๒๗ นายถาวร

กันทวงศ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา
แทนผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๒๘ นางกัญญา
มโนเสงี่ยม
๒๒๙ นายพาณิชย์
๒๓๐ นายชอบ

สินสุข
สร้อยกิตต์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓๑ นายสุเมธ
อําภรณ์
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗

นายประยุทธ
นายณรงวิทย์
นายฉัตรชัย
นายประพัฒน์
นายสุขสวัสดิ์
นางสาวยุพิน

ภคเมฆานนท์
ชดช้อย
ค้าดี
พงษ์สุขประภาส
สูงนารถ
สืบปรุ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นม.
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗
แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๑๑
รัฐวิสาหกิจ
๒๓๘ นายสุพจน์
๒๓๙ นายณรงค์
๒๔๐ นางวิมลลักษณ์
๒๔๑ นายสุชาติ
๒๔๒ นายสฤษดิ์รัชต์
๒๔๓ นายประเสริฐ
๒๔๔ นายสุรวิช
๒๔๕ ว่าที่ร้อยตรี วีระชัย

กลีบกลางดอน
พิณใหม่
หงษ์เหิน
เรียงใหม่
เมฆวิชัย
พยัฆมา
ทวีผล
ศรีสาร

๒๔๖ นางพงศ์ทรัพย์

อินทรบํารุง

หน่วยงานอิสระ
๒๔๗ นายศิริชัย
๒๔๘ นายศรีพงศ์

วิริยพงศ์
อุดมสิทานนท์

๒๔๙ นางนันท์พจี
๒๕๐ นายสานิต

ภิญโย
เชิดโคกศรี

๒๕๑ นายมงคล

ฉัตรเวทิน

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

ภาคเอกชน
๒๕๒ นายกิติพงศ์

พงศ์สุรเวท

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๕๓ นายสันติ
เกิดโมฬี
๒๕๔ นายยรรยง
ชิณวงศ์
๒๕๕ นายทวีศักดิ์
แสนใจยา
๒๕๖ นางนงคราญ
สุคนธราช
๒๕๗ นางสาวณัชนลิน
ยะอนันต์
๒๕๘ นายวรพล
ฝ่ายอุปปละ
๒๕๙ นางนงคราญ
สุคนธราช
ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๖๐ นายนิวัต

รองสวัสดิ์

๒๖๑ นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการไปรษณีย์เขต ๓
แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒ (ศปร.๒)
แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
นครราชสีมา
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา

รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง
ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

๑๒
๒๖๒ นายศิวเรศวร์

ดลประสิทธิ์

๒๖๓ นางสาวปัณฑารีย์
๒๖๔ นายอนุวรรตน์

โซรัมย์
จันทร์สุขเกษม

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
ผู้อํานวยกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

นายอําเภอหนองบุญมาก

ติดราชการ

๓

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓

ติดราชการ

๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕

ผกก.ฝสส. ๔ สส

ติดราชการ

๖

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

๗

ผกก.สภ.สีคิ้ว

ติดราชการ

๘

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

๙

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๐ ผกก.สภ.กลางดง

ติดราชการ

๑๑ ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

๑๒ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๓ ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

ติดราชการ

๑๔ ผกก.ฝสส.๓ สส

ติดราชการ

๑๕ สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๖ ผกก.สภ.มะเริง

ติดราชการ

๑๗ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ติดราชการ

๑๘ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นม.

ติดราชการ

๑๙ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๒๐ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

ติดราชการ

๑๓
๒๑ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.เขต ๗

ติดราชการ

๒๒ หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๓ ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๔ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๕ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๒๖ หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๗ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

ติดราชการ

๒๘ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๒๙ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๐ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๑ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๒ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๓ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

ติดราชการ

๓๔ ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๕ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๖ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๗ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๘ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๓๙ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๐ ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๑ ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๒ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นครราชสีมา)

ติดราชการ

๑๔
๔๓ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๕ หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

ติดราชการ

๔๖ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๔๗ สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๙ ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๕๐ นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕๑ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

ติดราชการ

๕๒ ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา)

ติดราชการ

๕๓ หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๔ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕ ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๗ ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๘ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๙ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑ นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๖๒ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๓ สมาชิกพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๖๔ ประธานสภาอุตสาหกรรม

ติดราชการ

๖๕ ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๑๕
๖๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๗ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๘ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ติดราชการ

๖๙ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

๗๐ ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๗๑ ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๗๒ ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) นําหัวหน้าส่วนราชการ
นายอําเภอทุกอําเภอ ขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา
 คณะผู้จัดสร้างเหรียญรุ่น “สถาปนาท้าวสุรนารี” ๑๙๐ ปี มอบเหรียญวัตถุมงคลเนื้อทอง
ทิพย์ท้าวสุรนารี จํานวน ๑,๐๐๐ เหรียญ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบให้แก่
ผู้บริจาคโลหิตต่อไป
 มอบภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จากผลงานการวาดโดยชาวโคราช
ให้กับหอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง
: ตามที่ จัง หวั ด นครราชสี มาได้ จัด กิ จ กรรม “ชาวโคราชวาดรู ปร้ องเพลงเพื่ อพ่ อสานต่ อ ดนตรีศิลป์” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งมีการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยนักเรียน คณะครู นิสิต นักศึกษา ศิลปิน ประชาชน และหน่วยงานราชการ บนเฟรมไม้อัด
๙ แผ่น และทางผู้จัดงานได้ มอบภาพให้จังหวัดนครราชสี มาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และในโอกาสนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะมอบภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้กับหอศิลป์เสิงสาง โรงเรียน
เสิงสาง เพื่อนําไปเผยแพร่ต่อไป

๑๖
 มอบรางวัลให้แก่ผู้ทําชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๖๐
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา :
: ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
กํ า หนดจั ด งานวั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ประจํ า ปี 2560 เพื่ อเป็ นการรํ าลึ กวั นสํ าคั ญแห่ งประวั ติ ศ าสตร์ ท างการกี ฬ า
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2510) และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค. โดยกําหนดจัดกิจกรรม
ได้แก่
- การจัดนิทรรศการเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการกีฬา
- การแข่งขันกีฬาหน่วยงานภายในจังหวัด
- การประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
ผู้ให้การสนับสนุนพัฒนากีฬาดีเด่น จํานวน 6 รางวัล
นายศักดิ์ศิริ หยวกฉิมพลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อํานวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด
นายทวี ทวีสุขเสถียร บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จํากัด
ร้อยตรีฉัตรชัย แสงโสฬส ประธานสโมสรกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดนครราชสีมา
1.6 นายชํานาญ วงศ์บุญชู ชมรมสวนน้ําบุ่งตาหลั่ว
สโมสรกีฬาจังหวัดดีเด่น จํานวน 6 รางวัล
2.1 สโมสรกีฬายกน้ําหนักจังหวัดนครราชสีมา
2.2 สโมสรกีฬามวยสากลจังหวัดนครราชสีมา
2.3 สโมสรกีฬาลีลาศจังหวัดนครราชสีมา
2.4 สโมสรกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดนครราชสีมา
2.5 สโมสรกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมา
2.6 สโมสรกีฬารักบี้ฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา
นักกีฬาดีเด่น (ชาย) จํานวน 1 รางวัล
นายวิษณุ หาปูทน นักกีฬายกน้ําหนัก
นักกีฬาดีเด่น (หญิง) จํานวน 1 รางวัล
นางสาวระวิวรรณ ประติเก นักกรีฑา
นักกีฬาเยาวชนดีเด่น (ชาย) จํานวน 1 รางวัล
เด็กชายอิสรานุดม ภูริหิรัญพัชร์ นักกีฬายิงปืน
นักกีฬาเยาวชนดีเด่น (หญิง) จํานวน 1 รางวัล
นางสาวพรณิชา สุวัฒโนดม นักกีฬาแบดมินตัน
นักกีฬาคนพิการดีเด่น (ชาย) จํานวน 1 รางวัล
นายอติชาติ เจริญรัมย์ นักกรีฑา
นักกีฬาคนพิการดีเด่น (หญิง) จํานวน 1 รางวัล
นางสาวมัทนา แสวงผล นักกีฬาแบดมินตัน

๑๗
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาดีเด่น จํานวน 2 รางวัล
นายทวีป แย้มจะบก ผู้ฝึกสอนกรีฑา
นายถาวร ภุมรินทร์ ผู้ฝึกสอนกรีฑาและผู้ฝึกสอนกรีฑาคนพิการ
ผู้ตัดสินดีเด่น จํานวน 1 รางวัล
นายดุสิต วาสุเทพ ผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
ผู้บริหารด้านกีฬาระดับจังหวัด จํานวน 2 รางวัล
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 มอบโล่รางวัลให้กับหมู่บ้านที่ชนะการประกวดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น
(บ้านสวยเมืองสุข) ประจําปี ๒๕๖๐ (ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : กรมการปกครองแจ้งให้จังหวัด อําเภอ ดําเนินการตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น
(บ้านสวยเมืองสุข) ประจําปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (ก.ม.) และจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย
เมืองสุข) ประจําปี ๒๕๖๐ มีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านตะครองงาม หมู่ ๗ ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านโกรกตะไก้ หมู่ ๑๓ ตําบลเมืองคง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านพุดซา หมู ๖ ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช
กลุ่มที่ ๒ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเขว้า หมู่ ๘ ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านกุดเวียน หมู่ ๔ ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านโพนสูง หมู่ ๔ ตําบลหมื่นไวย
มอบรางวัลบุคลารดีเด่นทางการทะเบียน
: ด้วยกรมการปกครองได้กําหนดให้มีโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สํานักทะเบียนต่าง ๆ ได้มีการตื่นตัว และยกระดับมาตรฐานของการพัฒนาการให้บริการด้านการ
ทะเบียนและบัตรประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ และเป็นต้นแบบหรือตัวอย่าง
ให้แก่สํานักทะเบียนอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชิดชูเกียรติ ผู้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน
ทางการทะเบียน โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกสํานักทะเบียนและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน เป็นสํานักทะเบียน
ดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ
กรมการปกครองได้ประกาศผลการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัด
นครราชสีมาได้คัดเลือก นางจันทร์จิรา กามนต์ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ สังกัด สํานักทะเบียนอําเภอเมือง
นครราชสีมา เป็นบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนระดับจังหวัดประจําปี ๒๕๖๐ จึงมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสํานักทะเบียนดังกล่าว
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานการศึกษาพิเศษดีเด่น การดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ (จํานวน ๑ หน่วยงาน)
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากผลการดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระหว่างปี 2556-2558 สะท้อนให้เห็นถึงความ
จําเป็นในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมใน
ชุมชน เพื่อให้มีระบบ และกลไกการส่งตอบปัญหาสุขภาพที่เชื่อต่อข้อจํากัดของผู้พิการทางสติปัญญาวางแผนการ

๑๘
ดําเนินงาน และประเมินผลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากโครงการดังกล่าวจึงมีการลงนามบันทึก MOU ระหว่าง 6 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิตกรมอนามัยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
เพื่อดําเนินโครงการ "พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทยปี 2559-2560" โดยนําร่องใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 8 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลกแม่ฮ่องสอนจันทบุรีลพบุรีนครราชสีมาอุดรธานีภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี
เพื่อนําไปสู่การเริ่มต้นโครงการใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ในปี 2561 และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา
11 จังหวัดนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่รางวัลเป็นตัวแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนําเสนอรูปแบบที่ประสบผลสําเร็จในการเสวนา"ทิศทางการดูแลสุขภาพเด็ก
พิการในอนาคต และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอินทรา
รี เ จนท์ กรุ ง เทพมหานคร ที่ ผ่า นมาให้ กับหน่ วยงานทั่ วประเทศไทยได้ เ ป็ น แบบอย่ า งเพื่ อ เป็ น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษของจังหวัดนครราชสีมา จึง
มอบโล่รางวัลชนะเลิศหน่วยงานการศึกษาพิเศษดีเด่นให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
 มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและเต้นแอโรบิก สเปเชียลโอลิมปิก
แห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๐ (จํานวน ๑๔ ราย)
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากคณะกรรมการสเปเชียล
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและเต้นแอโรบิกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสมองและทางสติปัญญาได้ทํากิจกรรมร่วมกัน พัฒนาความสามารถทางด้าน
ร่วงกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จากกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ได้นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 17 คน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จึงมอบ
เหรียญรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ดังนี้
1) นายภูชิต แก้วสง่า
รางวัลเหรียญทอง ปาเป้าผนัง
รางวัลเหรียญทอง ปาเป้าพื้น
รางวัลเหรียญเงิน โยนลูกบอลลงตะกร้า
2) เด็กชายสธน คูณกลาง รางวัลเหรียญเงิน เฝ้าผนัง
3) นายนันทวัฒน์ สุภพ
รางวัลเหรียญเงิน กลิ้งบอลผ่านเสาธง
4) เด็กชายสิทธิกร ซ่อนนอก รางวัลเหรียญเงิน กลิ้งลูกบอลชินพิน (แบบยืน)
5) เด็กชายณัฐพนธ์ พลกลาง รางวัลเหรียญเงิน ปาเป้าผนัง
รางวัลเหรียญเงิน เตะบอลผ่านเสาธง
6) เด็กชายอิทธิพล มูลมณี รางวัลเหรียญเงิน เตะบอลผ่านเสาธง
รางวัลเหรียญเงิน โยนลูกบอลลงตะกร้า
รายการแข่งขันเต้นแอโรบิคส์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
(โรงเรียนบ้านคลองสาริกาสพป.นม.เขต 3)
1) เด็กหญิงสิตานัน ขาวนอก
2) เด็กหญิงกนกวรรณ กู้กระโทก
3) เด็กหญิงนารีรัตน์ แบกกระแทก

๑๙
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงินประเภททีมรุ่นอายุ 15 ปี ขึ้นไป
(โรงเรียนรักเมืองไทย 1 มูลนิธิเตชะไพบูลย์ สพป.นม.เขต 7)
1) เด็กหญิงยุพารัตน์ ภิญโย
2) เด็กหญิงพิชญสินี ป้อมเกษม
3) เด็กหญิงสุริวิภา ปิ่นครบุรี
4) เด็กหญิงจิราวรรณ สอนตะขบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายจรูญ เตชะเจริญกิจ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตําแหน่งเดิม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
๒) ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
๓) นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ประธาน :

๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เน้นย้ํานโยบายรัฐบาล
: เรื่องการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องสําคัญและต้องช่วยกันดูแล
เรื่องการประดับธง พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ณ สถานที่ต่าง ๆ ขอให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย และขอให้ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้วย
: เรื่องศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ขอความกรุณาส่วนราชการต่าง ๆ
ช่วยเร่งรัดรายงานเรื่องที่ศูนย์ดํารงธรรมประสานไปด้วย เพราะยังมีเรื่องค้างอยู่เป็นจํานวนมาก
: เรื่องการป้องกันการตัดไม้ทําลายป่า วันนี้จะมีการแถลงข่าวการตัดไม้พะยูง ในเขตอําเภอ
สูงเนิน มีการลักลอบตัดเป็นจํานวนมาก ประมาณ ๕๐๐ กว่าท่อน มูลค่าประมาณ ๑๐๐
ล้านบาท ซึ่งยังมีการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่จํานวนมาก และวันนี้ท่านรองแม่ทัพภาคที่ ๒
กําลังมาหารือเรื่องการป้องกันการตัดไม้พะยูง ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และขอขอบคุณ
อําเภอสูงเนิน ผู้กํากับการตํารวจภูธรสูงเนิน เรื่องการรื้อถอนบริเวณวังเณร ที่ได้ช่วยกันดูแลให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
: เรื่องการป้องกันภัย อุบัติภัย อัคคีภัย ขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลด้วย
: เรื่องการจัดงานฉลองวันปีใหม่ ฝากฝ่ายปกครองและตํารวจ ช่วยตรวจตราการจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองต่าง ๆ ขออย่าให้เป็นลักษณะการรบกวนชาวบ้าน หรือการแสดงที่ขัดต่อศีลธรรม
อันดีงาม
: เรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีความเข้มแข็งในการ
ดําเนินงาน
เรื่องการปฏิบัติราชการในจังหวัด
: เรื่องรถไฟทางคู่ ตามที่ภาคส่วนต่าง ๆ ขอให้มีการปรับรูปแบบการก่อสร้างใหม่ โดยขอให้มี

๒๐
การยกระดับในช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครนครราชสีมากับอําเภอสีคิ้ว โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้ไปพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านบอกว่าได้ออกแบบเป็น
การยกระดับให้ตามข้อตกลงแล้ว แต่ขอว่าไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอีก
: การประชุม กรอ. จังหวัด จะให้มีการเชิญคณะวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมาอัพเดทเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาล ตามสังคมที่เปลี่ยนไป และอยากเชิญชวนทุกท่านมารับฟังการประชุมด้วย
: การปฏิบัติงานในช่วงวันหยุด เนื่องจากวันปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ส่วนราชการ
หลายแห่งถึงไม่มีภารกิจในช่วงวันหยุด แต่ขอให้ดูแลสถานที่ราชการ จัดเวรยาม เพราะอาจ
เกิดอัคคีภัย หรือเกิดความไม่เรียบร้อยต่าง ๆ ขอให้มีเวรยามคอยดูแลตลอด พร้อมที่จะแก้ไข
สถานการณ์ และหากมีความจําเป็นเรื่องของแฟ้มที่จะเสนอในช่วงวันหยุด ได้เรียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ไว้แล้วว่าเมื่อผ่านแฟ้มแล้วให้ส่งเข้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลย
และการออกเลขหนังสือขอให้ทางสํานักงานจังหวัดเตรียมทะเบียนออกเลขหนังสือไว้ที่
ศูนย์ดํารงธรรม เพื่อให้หน่วยงานสามารถมาออกเลขหนังสือได้ เพื่อให้สามารถทํางานต่อเนื่องได้
: เรื่องสายการบินนครราชสีมา
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา : ตามที่สายการบินนิวเจน แอร์เวยส์ ได้เปิดทําการบิน โคราช-เชียงไหม่
และ โคราช-ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้ปรากฏบางเส้นทางปริมาณผู้โดยสาร
ไม่เพียงพอ ทําให้ทางบริษัทฯ ต้องปรับการให้บริการ และขณะนี้เข้าซึ่งสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็น
ช่วงการเดินทางของประชาชน การใช้บริการวันนี้เที่ยวบิน กรุงเทพ-โคราช เที่ยวแรกมี
ผู้โดยสาร ๑๒๖ คน โคราช-เชียงใหม่ มีผู้โดยสาร ๑๕๒ คน โดยใช้เครื่องบิน Boeing ๗๓๗๔๐๐ ขนาด ๑๖๘ ที่นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ทางสายการบินนิวเจน จะลดเที่ยวบิน
ลงในการบินเส้นทางสัปดาห์ละ ๒ เที่ยว โดย เชียงใหม่-โคราช ทําการบินเฉพาะวันศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ และจันทร์ ภูเก็ต บินเฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์ และเพิ่มดอนเมือง-โคราช ในวัน
จันทร์ เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๒๕ น. โคราช-ดอนเมือง ในวันศุกร์ เวลา ๑๙.๑๕ – ๒๐.๐๕ น.
โดยเป็นตารางการบินสําหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งบริษัทฯ กําลังประเมินสถานการณ์ว่า
ควรจะจัดเที่ยวบินในวันใดที่เหมาะสมบ้างสําหรับวันที่เดินทางเข้าดอนเมือง และในวันที่ ๒
มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการเรียกร้องจากประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา จึงมีการเพิ่ม
เที่ยวบิน โคราช-ดอนเมือง จํานวน ๓ เที่ยวบิน และขณะนี้บางเที่ยวบินที่นั่งเต็มแล้ว
ประธาน: : ขอให้ทาง ททท. ทําเป็นตารางการบิน ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการ
ลดความคับคั่งที่สถานีขนส่ง เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับประชาชนอีกทางหนึ่ง
: วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาได้นําเค้กมาจําหน่ายเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ และสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ได้นําสินค้าของชุมชนมาจําหน่ายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จึงขอเชิญร่วมสนับสนุนสั่งซื้อ
เป็นของฝากปีใหม่
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล)) :
เรื่องที่ ๑ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดอง สํานักงานโฆษกกระทรวงกลาโหมแจ้งว่า ในการประชุม คณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

๒๑
ได้พิจารณาเห็นชอบสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และ
มอบหมายให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองกับฝ่ายความมั่นคง
พิจารณาแนวทางให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างครบถ้วน
เพื่อให้สัญญาประชาคมได้รับการยอมรับและนําไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม ในการนี้
จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ข้ า ราชการ พนั ก งาน และประชาชนได้ ท ราบ
รวมทั้งพิจารณาสอดแทรกสาระสําคัญของการสร้างความสามัคคีปรองดองไว้ในแผนงานและ
กิจกรรมของหน่วยงานตามความเหมาะสม เพื่อให้ปรากฏกิจกรรมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ กับภาคประชาชนในการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งทั่วไป
สัญญาประชาคม ๑๐ เรื่อง ประกอบด้วย
รู้รักสามัคคี ขอความร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่
๑) ยึดมั่นศาสตร์พระราชา นําศาสตร์พระราชาปรับใช้ในการประกอบอาชีพสุจริต
๒) ขจัดการทุจริต มุ่งเน้นดําเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
๓) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้ อ งถิ่ น ของตนเอง
บนพื้นฐานประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
๔) ดูแลคุณภาพชีวิต ร่วมมือกันดูแลคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและการศึกษาอย่างเท่าเทียม
๕) เคารพกฎหมาย เชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรมต้องทํางานอย่าง
อิสระ เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
๖) รู้เท่าทันข่าวสาร รับรู้ข่าวสารอย่างรอบคอบ ไม่เสนอข้อมูลที่บิดเบือน ยั่วยุ ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง
๗) ยึดมั่นกติกาสากล ปฏิบัติตามกติกาสากลระหว่างประเทศ โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติ
เป็นสําคัญ
๘) พัฒ นาและปฏิรู ปประเทศ รั บรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ด้วยพลั ง ประชารัฐ สู่การเปลี่ย นแปลง
ประเทศอย่างเป็นระบบครบวงจร
๙) เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ เรียนรู้ ร่วมมือ และสนับสนุนขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
เรื่องที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการเพื่อส่งข้อมูลให้ กพร. โดยเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ประชุมร่วมกับตัวแทน
ของหน่วยงาน และให้ไปดําเนินการกรอกข้อมูล ซึ่งจะเหมือนเป็นแบบสอบถาม หน่วยงานต้อง
กรอกข้อมูลตามแบบรายงาน จึงฝากหัวหน้าส่วนราชการ เพราะได้เน้นย้ําเจ้าหน้าที่ของท่านให้
รีบจัดทํารายละเอียดและเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพราะรอบแรกต้องส่งภายในวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งช่วงปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจึงขอให้เร่งดําเนินการ และการตอบ
ข้อมูลบางประเด็นอาจคิดว่าไม่สําคัญแล้วกาตรงช่องไม่มีการดําเนินการ แต่เมื่อเทียบกับจังหวัด
อื่นแล้วจังหวัดอื่นเขามี จังหวัดเราก็จะไม่ได้คะแนน แต่ก็อย่ารายงานว่ามีการดําเนินการทั้งหมด
เพราะจะมีการสุ่มตรวจว่ามีหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีแล้วไปขีดว่ามีคะแนนก็ติดลบ
การรายงาน มี ๖ หมวด คือ
๑) การนําองค์กร องค์กรได้วางแนวทางการบริหารอย่างไรบ้าง
๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีการวางแผนในหน่วยงานอย่างไร
๓) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหน่วยงานของท่านให้การบริการ
ประชาชนอย่างไรบ้าง อํานวยความสะดวกอย่างไร

๒๒
๔) การจัดการวิเคราะห์และการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน
๕) การมุง่ เน้นบุคลากร เรื่องการบริหารบุคคลในหน่วยงานว่าได้มีการบริหารงานบุคคลอย่าง
ยุติธรรม เที่ยงธรรม อย่างไรหรือไม่
๖) เรื่องการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
โดยส่วนราชการส่วนภูมิภาคต้องจัดทําข้อมูลและส่งกลับมาให้จังหวัดในวันจันทร์ที่ ๘
มกราคม ๒๕๖๑ สิ่งที่ขอฝากคือหัวหน้าส่วนราชการช่วยกําชับเจ้าหน้าที่ให้รีบกรอกข้อมูลแล้ว
เสนอหัวหน้าส่วนราชการโดยเร็วเพราะต้องรีบรายงานให้ตรงเวลา หากส่งไม่ทันจะถูกตัดคะแนน
ที่ประชุม : รับทราบ และให้หัวหน้าส่วนราชการกําชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งกรอกแบบรายงานส่งให้จังหวัด
ตามกําหนด
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม :

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - การจัดงานวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช (๑๗ มกราคม ๒๕๖๑)
- การจัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๑๘ มกราคม ๒๕๖๑)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้วันพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี และกําหนดให้วางพานพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดงานวัน
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช โดยจัดให้มีการวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรมราชา
นุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา การแต่งกาย ชุดเครื่องแบบ
ปกติขาว พร้อมหมวก
: วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัด
นครราชสีมากําหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เป็นประจําทุกปี สําหรับปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมากําหนดจัดพิธีในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา การแต่งกาย ชุดเครื่องแบบปกติขาว
จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการพร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมงานรัฐพิธีดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : ต้องมีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด เพราะ ๓ สาเหตุนี้ทําให้เกิดอุบัติเหตุถึง ๘๐%
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมนายอําเภอและเน้นย้ําการเข้าเวรตามจุดตรวจ

๒๓
ด่านต่าง ๆ และขอความร่วมมือจิตอาสามาร่วมให้บริการที่เต็นท์บริการประชาชน โดยไม่ให้ไป
ทําหน้าที่จราจรบนท้องถนน เพราะเป็นหน้าที่ของทางตํารวจ และได้เน้นย้ําการจัดพิธีสวดมนต์
ข้ามปี โดยให้มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พิธีทําบุญตักบาตรในเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑และพิธี
สวดมนต์รับพร ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นการใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาเรื่องการดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เน้นย้ําว่า
หากมี เ หตุ การณ์ อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ขอให้ ทางราชการไปถึ ง สถานที่ เ กิ ด เหตุ นั้ น โดยเร็ ว และแต่ ล ะ
พื้นที่ให้ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่าง ๆ ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา
มีความพร้อมที่สุดในเรื่องการเตรียมการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยได้นําเตียงผ่าตัดผู้ประสบอุบัติเหตุ
ที่ไม่สามารถขยับตัวได้ มาเตรียมการไว้ในพื้นที่อําเภอต่าง ๆ จํานวน ๑๐ เตียง ซึ่งมากที่สุดใน
ประเทศไทย และขอความร่วมมือช่วยกันรณรงค์บุคคลข้างเคียงให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งมี
หนังสือสั่งการมาให้ข้าราชการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา : ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เป็นช่วงที่มี
วันหยุดติดต่อกันหลายวันจึงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนาเป็นจํานวนมาก จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเส้นทางสู่ ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงทํา ให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาพบว่า สถิติการเกิด
อุบัติเหตุจราจรทางถนน ๑๑๑ ครั้ง จํานวนผู้บาดเจ็บ Admit ๑๑๘ ราย และเสียชีวิต
๑๐ ราย สาเหตุการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตเกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูง ตัดหน้า
กระชั้นชิด เมาสุราขณะขับรถ และทัศนวิสัยไม่ดี
จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๓ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ รับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ –
๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ครั้งนี้ว่า “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” โดย
เป้าหมายการดําเนินงานในปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) อํานวยความสะดวกการจราจรให้มากที่สุด
๒) ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
๓) รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
๕) นําจิตอาสามาปฏิบัติงานด้วย
การเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
- จุดวิกฤติการจราจรขาขึ้น ๖ จุด ได้แก่ กลางดง ต่างระดับปากช่อง ต่างระดับสีคิ้ว
ต่างระดับจอหอ แยกตลาดแค แยกบ้านวัด
- จุดวิกฤติการจราจรขาล่อง ๑๐ จุด ได้แก่ แยกสีดา แยกบ้านวัด แยกตลาดแค
ต่างระดับจอหอ ต่างระดับโพธิ์กลาง ต่างระดับโชคชัย วังน้ําเขียว ต่างระดับสีคิ้ว ต่าง
ระดับปากช่อง-ลําตะคอง กลางดง
- คืนผิวจราจรที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
- จัดเตรียมเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัด โดยบูรณาการกับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่สําหรับเปิดช่องทางพิเศษ
- ปิดจุดกลับรถบริเวณจุดที่มีการจราจรติดขัด

๒๔

ประธาน

- จัดหารถยกกระจายไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อสามารถแยกรถกรณีเกิดอุบัติเหตุได้อย่าง
รวดเร็ว
- เพิ่มจุดพักรถในเส้นทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ
- ขอความร่วมมือสมาคมรถบรรทุกให้หยุดเดินรถระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐๓ มกราคม ๒๕๖๑
การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ แบ่งการดําเนินงานเป็น ๔ ช่วง
ช่วงที่ ๑ เตรียมความพร้อมรณรงค์และเสริมสร้างวินัยจราจร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๗ ธันวาคม
- ดําเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ป้ายแนะนําเส้นทางเลี่ยงการจราจร โดย
สนับสนุนงบประมาณจังหวัดฯ จํานวน ๑๗๔ ป้าย วงเงิน ๕๔,๕๐๐ บาท
- ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟ ๑๕๐ เมตร
- ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวในการ
รณรงค์ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ และเส้นทางเลี่ยง เส้นทางลัด
การจาจรหนาแน่นตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
- มีการตั้งจุดตรวจ ๘๐ จุด จุดบริการ ๓๑๐ จุด ด่านชุมชน ๒,๔๐๗ แห่ง
- มีการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และ พขร. จํานวน ๖ แห่ง
- กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดได้จัดตั้งชุดเครื่องที่เร็ว ๕๙ ชุด
ช่วงที่ ๒ ช่วงการเดินทางกลับภูมิลําเนา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
- ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร และผู้ขับขี่
- ตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายจราจรบนถนนทุกเส้นทาง
ช่วงที่ ๓ ช่วงอยู่ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑ มกราคม ๒๕๖๑
- ดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย ๑๐ ข้อหาหลัก
- เน้นให้ด่านชุมชน ดูแล ควบคุม ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
- จัดกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรับปีใหม่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๑
- สวดมนต์ข้ามปี คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ช่วงที่ ๔ ช่วงเดินทางกลับไปทํางาน ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑
- ดําเนินแนวทางเดียวกับช่วงที่ ๑ พร้อมเตรียมเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัด และ
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง การเปิดช่องทางพิเศษ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
- จัดชุดปฏิบัติการร่วม ทหาร ตํารวจ ปกครอง ออกตรวจตราในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ระหว่าง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒ มกราคม ๒๕๖๑
- ให้ตํารวจ อําเภอ กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดประทัด พลุตะไล โคมลอย โคมควัน
เฝ้าระวังบริเวณสถานบันเทิง และในพื้นที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง
- กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวในพื้นที่จัดเวรยามออกตรวจดูเป็นระยะ ๆ
- ให้ทุกหมู่บ้านกลับไปประชุมลูกบ้านขอให้ทุกครัวเรือนดูสมาชิกในครัวเรือนไม่ให้ดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วขับรถเป็นอันขาด ให้กําหนดกติกาหมู่บ้าน
: ประเด็นหลักคือ ท่านที่ได้รับภารกิจจากจังหวัดให้ไปตรวจเยี่ยมด่านต่าง ๆ ขอความกรุณาให้ไป
ตรวจเยี่ยม ไปให้กําลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามตามด่านตรวจต่าง ๆ เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
จะต้องอยู่ประจําเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงระยะเวลาวันหยุด

๒๕
: ประเด็นที่สอง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้ทางเลี่ยงผ่านจังหวัดนครราชสีมา
: ประเด็นที่สาม ช่วงที่ประชาชนกลับภูมิลําเนา ช่วงที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ห่วงเรื่องการดื่มสุราแล้วขับขี่
เรื่องการเกิดอุบัติเหตุ การขับขี่ด้วยความเร็ว ซึ่งได้เรียนกับผู้บริหารของทางตํารวจแล้วว่า จําเป็นต้อง
ลดความเร็ว ต้องจํากัดความเร็วของผู้ขับขี่รถ โดยเฉพาะถนนสายหลัก หวังว่าทุกท่านจะให้ความ
ร่วมมือ และการไปตรวจเยี่ยมด่านต่าง ๆ ท่านสามารถที่จะส่งไลน์สภาพการจราจรเข้ากลุ่มไลน์หัวหน้า
ส่วนราชการฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งจังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
- จังหวัดนครราชสีมาได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖,๐๘๔.๐๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย
๕,๕๖๑.๘๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๘ (เป้าหมายร้อยละ ๓๐.๒๙)
รายจ่ายลงทุน ๑๐,๓๘๗.๙๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๓๓๕.๔๔๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๔๘ (เป้าหมายร้อยละ ๒๑.๑๑)
ส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมาภาพรวมอยู่ลําดับที่ ๗ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนลําดับที่
๔ ของประเทศ
- งบประมาณกลุ่มจังหวัด
งบประมาณภาพรวม ๓๕๕.๙๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๑๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๐.๕๙ (เป้าหมายร้อยละ ๓๐.๒๙)
- งบประมาณจังหวัด
งบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๓๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๗๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑.๑๑ (เป้าหมายร้อยละ ๓๐.๒๙)
- งบประมาณของสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
งบประมาณภาพรวม ๘๐๗.๐๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๐.๑๗ (เป้าหมายร้อยละ ๓๐.๒๙)
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรวม ๔,๔๙๔.๙๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๐๒๗.๔๖๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๖
- สรุปผลการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายลงทุน
จังหวัดนครราชสีมามีหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๙๓ หน่วยงาน เป็นหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับ
การจัดสรรงบลงทุนทั้งหมด ๑๒๘ หน่วยงาน มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน
๔,๓๖๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๓๘๗.๙๐๒ ล้านบาท ขณะนี้ก่อหนี้แล้ว ๒,๑๕๐
โครงการ เป็นเงิน ๔,๔๕๗.๔๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๑ ยังไม่ก่อหนี้ ๒,๒๑๗
โครงการ จํานวนเงิน ๕,๙๓๐.๔๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๙ จึงขอฝากหัวหน้า
ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ โดยข้อมูลทั้งหมดนี้นํามาจากระบบ GFMIS หากหน่วยงานใด
มีการก่อหนี้เป็น Paper แล้ว แต่ถ้ายังไม่บันทึก PO หรือ บันทึกการจองเงินในระบบ
GFMIS จะทําให้โครงการนั้นๆ ของหน่วยงานยังไม่ปรากฏผลว่ามีการก่อหนี้ จึงขอให้
หัวหน้าส่วนราชการไปติดตามการบันทึก PO และการจองเงินในระบบ GFMIS เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
- สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา จะทําการปรับปรุงสํานักงาน และจะย้ายไปปฏิบัติ
ราชการชั่วคราว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้าน
เมตตานครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา ระหว่าง

๒๖
วันที่ ๙ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
- สถานการณ์น้ําปัจจุบันในเขตจังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ํารวมทั้งหมดของอ่างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ ๕ แห่ง และอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๒๒ แห่ง ปัจจุบันมีน้ําเก็บกักอยู่ที่ ๙๒๗
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๖% ของความจุรวมทั้งหมด มีปริมาณน้ําใช้การได้ ๘๖๕
ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ําภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดี มีอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําเกิน ๑๐๐% จํานวน
๓ แห่ง คือ อ่างฯ ลําเชียงสา อ่างฯ ห้วยหิน และอ่างฯ ห้วยเพลียก
- ภาพรวมสถานการณ์น้ําเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ปัจจุบันมีปริมาณน้ํา
มากกว่าปีที่แล้ว ๓๒๓ ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยสามารถที่จะช่วยสนับสนุน
การอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้
- ฝนตกเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สะสมมากกว่าปีที่แล้วประมาณ ๑๕% ปริมาณฝนในช่วงที่
ผ่านมา มีฝนตกบริเวณอ่างเก็บน้ําในเขตอําเภอปากช่อง ปักธงชัย ครบุรี เสิงสาง ทําให้
มีน้ําท่าไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- น้ําท่าเฉลี่ยสะสมมีมากกว่าปีที่แล้ว น้ําท่าไหลลงอ่างเก็บน้ํา ข้อมูลวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๐ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําในลําน้ําธรรมชาติ อ่างฯ ลําเชียงไกร อ่างฯ ลําตะคอง อ่างฯ ลําพระเพลิง
อ่างฯ ลําจักราช อ่างฯ ลําปลายมาศ และ อ่างฯลําแชะ ส่วนใหญ่สภาพน้ํายังพอมีน้ํา
หล่อเลี้ยงอยู่ ยังไม่แห้งขอด
- เครื่องมือและอุปกรณ์ของชลประทาน ที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนในช่วง
ฤดูแล้ง
๑) เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๔๖ เครื่อง ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ
๑๗ เครื่อง ชํารุด ๔ เครื่อง ส่วนที่สามารถให้การสนับสนุนได้อีก ๒๕ เครื่อง
๒) รถยนต์บรรทุกน้ํา จํานวน ๘ คัน ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินภารกิจใด และสามารถ
ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในช่วงฤดูแล้งได้ทั้ง ๘ คัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : สรุปสภาวะอากาศในช่วงเดือนธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูง
กํ า ลั ง แรงจากประเทศจี น ยั ง คงปกคลุ มประเทศไทยตอนบน ทํ า ให้ บริ เ วณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีอากาศหนาวเย็ นเกือบทั่วไปตลอดช่วงและมีอากาศหนาวบางพื้นที่ ในช่ วงสัปดาห์ที่สองของเดือน
บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงแรก ได้อ่อนกําลังลงทําให้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมี
อุณหภูมิสูงขึ้น ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทําให้มีฝนบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า
จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงอีกระลอกหนึ่งจาประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และทะเลจีนใต้ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง โดยมีอากาศหนาวทั่วไปกับมีอากาศหนาวจัดในบริเวณเทือกเขา
และยอดภู

๒๗
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ บริเวณจังหวัดนครราชสีมาจะมี
อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยมีอากาศหนาวและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภู
มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และอาจเกิดน้ําค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจาก
ประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ โดยจะมีกําลังแรงและต่อเนื่อง ประกอบ
กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดช่วง ในเดือนนี้คาดว่าอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยจะสูงกว่าค่า
ปกติเล็กน้อย
ข้ อ ควรระวั ง ในเดื อ นนี้ อ าจมี ค ลื่ น กระแสลมตะวั น ตกเคลื่ อ นจากประเทศพม่ า
ผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจ
มีลูกเห็บตกได้ จึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเค้กในงานเทศกาล “เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ”
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาได้เปิดทําการเรียนการสอน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้จัดเทศกาล “เค้กชวนฝัน
ของขวัญถูกใจ” โดยนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เพื่อ
จําหน่ายเป็นของขวัญวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยรายได้จะนําไป
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
เรื่องที่ ๒ งานของอาชีวศึกษา เนื่องจากได้มีการจัดทําโครงการร่วมกับสํานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงของการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยห้วงแรก เป็นการตรวจสอบสภาพรถร่วมกับสํานักงานขนส่งจังหวัด ตามสาขาต่าง ๆ โดยใช้
นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ ที่เรียนสาขาช่างยนต์ ไปตรวจเช็ค
สภาพรถของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะออกเดินทาง ห้วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
– ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ชาวอาชีวศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศ จํานวน ๒๕๒ แห่ง ได้ร่วมมือกัน
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงของการเดินทาง โดยจังหวัดนครราชสีมามีสถานศึกษาที่สังกัด
อาชีวศึกษาเข้าร่วม ตั้งแต่การซ่อมรถ การลากจูงรถ บอกเส้นทางบริการต่าง ๆ จึงขอฝาก
นายอําเภอ สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อําเภอ มีทั้งหมดจํานวน ๙ ศูนย์ ดังนี้
๑) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ให้บริการบริเวณถนนมิตรภาพ-โคกกรวด ปั๊ม ปตท.
๒) วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ให้บริการบริเวณสี่แยกปักธงชัย ถนน ๓๐๔
๓) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ให้บริการบริเวณถนนโชคชัย เดชอุดม
๔) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ให้บริการบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอด่านขุนทด
๕) วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง บริเวณปั๊ม ปตท. อําเภอชุมพวง
๖) วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ให้บริการบริเวณอําเภอบัวใหญ่
๗) วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ให้บริการบริเวณวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
๘) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ให้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ ๒
๙) วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ให้บริการบริเวณตรงข้ามกับศาลปกครอง
โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๘
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑. - การเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 2560 (16 ธันวาคม ของทุกปี)
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 2560
เพื่อเป็นการรําลึกวันสําคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้ง
ที่ 4 (พ.ศ. 2510) และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท
โอ.เค. โดยรัฐบาลกําหนดให้จัดกิจกรรม ได้แก่
๑) การจัดนิทรรศการเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระปรีชา
สามารถทางด้านการกีฬา
๒) การแข่งขันกีฬาหน่วยงานภายในจังหวัด
๓) การประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา
- การแข่งขันกรีฑา ฮิเดมิซึ กรังด์ปรีซ์ แห่งประเทศไทย 2017 ระหว่างวันที่
20-21 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับสมาคมกรีฑา
แห่งประเทศไทย กําหนดจัดการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑
มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ก่อนที่จะมีพิธีปิดการแข่งขัน
ในวันที่ ๒๑ จะมีกิจกรรมวิ่งฟันรัน เปิดให้ นักวิ่งและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟรี
ซึ่งขณะนี้ยอดผู้สมัครทั้งสิ้น ๑,๔๘๗ คน โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อ FBT ฟรี ผู้ผ่านเส้นชัย
๓๐๐ ท่านแรก จะได้เหรียญที่ระลึกจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
- กิจกรรมยมราช เดิน-วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑
(YMR Let’s run 2018) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ บริเวณถนนรอบโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา : สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาและสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ยมราช เดิน-วิ่งสร้างกุศลเพื่อการศึกษา YMR Let’s run 2018” ครั้งที่ 1 เพื่อ
หารายได้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) กิจกรรมการเดิน-วิ่ง
นอกจากจะทําให้สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้รณรงค์
การออกกาลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
วัน เวลาการแข่งขัน วันที่ ๑๑ มีนาคม 2561 ณ บริเวณถนนรอบโรงเรียนเทศบาล ๓
(ยมราชสามัคคี)

๒๙
ประเภทการแข่งขัน
-ประเภทที่ 1 : เดิน-วิ่ง 3.5 กม. ไม่มีการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว 06.25 น.
-ประเภทที่ 2 : วิ่ง 3.5 กม. มีการแข่งขันแยกประเภทชาย-หญิง เวลาปล่อยตัว 06.15 น.
การสมัคร
-สมัคร VIP ๓00 บาท รับเสื้อ 1 ตัวพร้อมเบอร์วิ่ง (BIB)
-สมัครประชาชนทั่วไป 50 บาท
-ไม่จํากัดเพศและอายุ
-ผู้เข้าเส้นชัย ๕๐๐ คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก ๑ เหรียญ
-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม 2561
ช่องทางในการติดตามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
-Website: http://www.ymr.ac.th
-Facebook Page : http://www.facebook.com/YMR Let’s run
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ - ประเด็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
- การให้บริการเจาะเลือด ครั้งที่ ๒ เพื่อหาระดับยาฆ่าแมลง
ที่ตกค้างในร่างกาย
ประเด็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (รับชมวีดิทัศน์) : ภายใต้การปฏิรูประบบ
สุขภาพของประเทศไทย รัฐบาลได้ตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การ
กํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ทําหน้าที่ประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จัดทํารายงานสถานการณ์
ของระบบสุขภาพ และดําเนินการให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนได้ เข้ามาร่วมกันในการทํางานด้านสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา เป็นหน่วยประสานและเป็นกองเลขานุการกิจ เพื่อทํางานร่วมกับภาคี ๓
ภาค ส่วน โดยใช้ชื่อ “เครือข่ายโคราชหลานย่าโมสร้างสุข” โดยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ สมัชชา
สุขภาพจังหวัดนครราชสีมา มุ่งขับเคลื่อน ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นงานบุญปลอดเหล้า
การจัดการขยะในครัวเรือน และการส่งเสริมการปลูกและบริโภคผัก ข้าวปลอดสารเคมีใน
ครัวเรือน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา) : ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เรามีความต้องการที่
จะให้คนโคราชมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตาม ๓ แนวทางที่กําหนดไว้ ทั้งเรื่องงานบุญปลอดเหล้า
อาหารปลอดภัย ชุมชนสะอาด ขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนําไปปฏิบัติ อย่างน้อยให้เริ่มจาก
ตัว เราเองก่อน เริ่มจาก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สิ่งนี้อยากให้เริ่มต้นจากตัวเราไป
ไป รับประทานอาหารตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ก็ให้มีการขอช้อนกลางจากร้านค้า เป็นการรณรงค์
กับผู้ประกอบการ ทุกคนต้องร่วมมือกัน จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตัวเรา
เองก่อน
ผู้แทนนายแพทย์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : ผลการให้บริการเจาะเลือดเพื่อหาระดับยาฆ่าแมลง
ที่ตกค้างในร่างกาย จากการดําเนินการเจาะเลือดเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ได้รับการเจาะ
เลือดจํานวน ๙๙ คน ผลปรากฏพบความเสี่ยง ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ซึ่งผู้มีความเสี่ยง

๓๐
จะได้รับชาชงรางจืดกลับไปรับประทานเพื่อล้างสารพิษ และในเดือนนี้เจ้าหน้าที่จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้มาทําการเจาะเลือดเพื่อตรวจติดตามผู้พบความ
เสี่ยงรายเดิมทั้ง ๒๔ คน โดยในวันนี้มารับการเจาะเลือดเพียง ๑๔ คน พบมีสารลดลงใน
ร่างกาย ๖ คน และมีผู้เจาะเลือดรายใหม่เพิ่มอีก ๒๗ คน พบมีความเสี่ยง ๕ คน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ กิจกรรมเสวนาสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อ
จัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้กําหนดใน
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งการจัดงานสภากาแฟ
นอกจากเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงการ
ดําเนินงาน ๓ โปรแกรมของยูเนสโก คือ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช แหล่งมรดกโลก
เขาใหญ่-ดงพญาเย็น และอุทยานธรณีโคราช (อยู่ระหว่างขับเคลื่อนเป็นระดับโลก เป้าหมายใน
ปี ๒๕๖๒) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานการ
ประชุมสภากาแฟ และได้จัดเวทีเสวนาเรื่องโคราชจะเป็น The UNESCO Triple Crown โดย
เรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
๑) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
เพื่อให้ได้ความรู้ ข้อมูล และแนวทางในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงด้านแหล่งท่องเที่ยว
การส่งเสริมอาชีพของชุมชนในพื้นที่ เพิ่มมูลค่าทั้ง ๓ โปรแกรมของยูเนสโก เป้าหมายจะเป็น ๓
มงกุฎ แห่งยูเนสโก (The UNESCO Triple Crown) ซึ่งปัจจุบันมีเพียง ๒ ประเทศในโลกเท่านั้น
คือ ประเทศอิตาลี และประเทศเกาหลีใต้ และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก
ในปี ๒๕๖๒ โดยหลังจากที่เสร็จการเสวนาแล้วจะมีการลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่าง
พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช แหล่งมรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และอุทยานธรณีโคราช
หลักการ คือ บูรณาการด้านข้อมูลงานวิจัย เสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริม
สินค้าชุมชนท้องถิ่น และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน ๓ โปรแกรม โดยผู้ร่วมลงนาม MOU
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย นับเป็นก้าวที่มี
ความสําคัญและเป็นความภาคภูมิใจของชาวโคราช และประเทศไทยที่จะก้าวสู่ประเทศที่ ๓ ของ
โลก ในการเป็น The UNESCO Triple Crown โดยกําหนดลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งขณะนี้มีหนังสือตอบรับ
จากหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมกิจกรรมแล้ว จํานวน ๕๐ ท่าน
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๑
๔.๓.๔ - การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
(สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย)
- โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : ด้วยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของทุกปี กิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นไปในทางนันทนาการ สนุกสนาน งานรื่นเริง งานเลี้ยงสังสรรค์ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี
สถานบันเทิงต่าง ๆ บางแห่งเต็มไปด้วยอบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ล้วนเป็นสาเหตุทําให้เกิด
อุบัติเหตุสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดนํา
ครอบครัวเข้าวัดสวดมนต์ สะเดาะเคราะห์ คลายทุกข์ คลายโศก ส่งท้ายปีเก่า ในวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ วัดใกล้บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและ
ลดอบายมุข
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น
วิถีไทย) ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจัด ณ วัดในพื้นที่ทุกอําเภอ และใน
ส่วนของเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา สถานที่สําคัญคือ วัดในเขตคูเมือง ๖ วัดศาลาลอย วัดสุทธ
จินดาวรวิหาร และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มีการสวดนพเคราะห์เสริมบารมี ร่วมกับ
การสวดมนต์ข้ามปี เริ่มเวลา ๒๑.๑๙ – ๐๐.๑๙ น.
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทําบุญตักบาติเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในช่วงเช้าของวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๑ และสวดมนต์เสริมพลังชีวิต เพิ่มพลังบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ วัดใกล้บ้าน
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดลองตอง ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๕ เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
“สร้างพลังความรักสู่การพัฒนาคนพิการ”
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา : ด้วยคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาจังหวัด
นครราชสีมา ได้จัดทําผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรักสู่การพัฒนาคนพิการ” ในวัน
พุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัด
นครราชสีมา หน่วยบริการปากช่อง หมู่ ๙ ผัง ๑๓ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการประจําอําเภอ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน และปรับปรุงอาคารสถานที่หน่วยบริการ ทั้ง ๓๒ อําเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
การศึกษา และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธา โดย
สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ ชื่อบัญชี “เงินมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” เลขที่บัญชี ๓๔๑-๑-๓๙๙๙๑-๐
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๒
๔.๓.๖ รายงานการบริจาคโลหิต ๓๒ อําเภอในจังหวัดนครราชสีมา
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา : ความต้องการและจํานวนโลหิตที่จัดหาได้ในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ของจังหวัดนครราชสีมา จํานวนที่จัดหาได้ ๙๒,๐๐๖ ยูนิต (๓.๕๖%) ความต้องการใช้
โลหิต ๑๒๙,๒๒๑ ยูนิต (๕.๐%) สรุปต้องหาโลหิตให้ได้เดือนละ ๑๐,๗๖๘ ยูนิต เนื่องจากปัจจุบัน
ยังไม่มีการผลิตเลือดเทียมได้ ดังนั้นเลือดต้องมาจากการบริจาคเท่านั้น และความต้องการใช้เลือดมี
จํานวนเพิ่มขึ้น อาทิ ในผู้ป่วยทาลัสซีเมีย ผู้สูงอายุ อุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ช่วงเทศกาล การ
พัฒนาการรักษาของโรงพยาบาล จึงทําให้ความต้องการใช้เลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การจัดหา
เลือดเพิ่มขึ้นช้า
การรับบริจาคโลหิตในสถานที่และหน่วยเคลื่อนที่ แกนนําหลักคือเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกให้บริการรับบริจาคโลหิต และส่วนใหญ่โลหิตที่ได้จะมาจากการออกหน่วยเคลื่อนที่
การบริจาคโลหิตของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผู้แสงความจํานงบริจาค
๑๓๐,๔๓๒ ราย สามารถบริจาคได้ ๙๒,๐๐๖ ราย คิดเป็น ๗๐.๕๐% ผู้ที่ไม่สามารถบริจาคได้
๓๕,๓๓๖ ราย คิดเป็น ๒๙.๔๒% สาเหตุที่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ
๑๓.๘๑% โลหิตจาง ๑๐.๘๙% มีโรคประจําตัวและอื่น ๆ ๑.๖๕%
โลหิตจาง เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อย ทําให้มีการนําอาหารและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อยลง จึงเกิดอาการอ่อนเพลียได้ง่าย โดย
สาเหตุหลักเกิดจากกรรมพันธุ์เช่น ทาลัสซีเมีย และเกิดขึ้นภายหลัง เช่น เกิดการเสียเลือด มีการ
สร้างเม็ดเลือดได้น้อย และเม็ดเลือดถูกทําลาย
แนวทางการเพิ่มจํานวนผู้บริจาคโลหิตและแก้ปัญหาผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑) โครงการอบรมครู ก. ทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
๒) ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต กับหน่วยรับบริจาค
๓) อาสาสมัครบริจาคโลหิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา
๔) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อและ social
๕) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสําคัญ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑) โครงการอบรมครู ก. ด้ า นการศึ กษาเพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ จ าคโลหิ ต ใน
โรงเรียนมัธยม
๒) จัดทีมงานให้คําปรึกษาและติดตามผู้มีภาวะโลหิตจางรายบุคคล
จุดรับบริจาคโลหิตในจังหวัดนครราชสีมา
๑) สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
๒) ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓) จุดรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย Terminal 21
๔) ห้องรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เดอะมอลล์
๕) ห้องรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ขอขอบคุณส่วนราชการ ผู้ประสานงาน และผู้สนับสนุนทุกระดับ ที่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยกันทําให้โคราช
ไม่ขาดเลือด

๓๓
ประธาน :

ปัญหาคือทุกปีหาเลือดได้ไม่เพียงพอ สาเหตุหลักเมื่อไปบริจาคเลือดแล้วไม่สามารถรับบริจาคได้
จากสาเหตุของเลือดลอยเป็นส่วนใหญ่ เจตนารมณ์ของคนบริจาคดีแต่เลือดของท่านไม่สามารถ
นําไปใช้ได้จึงถูกปฏิเสธการรับบริจาค แล้วเกิดการเข้าใจว่าการบริจาคเลือดยาก มีขั้นตอนเยอะ จึง
ขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์การบริจาคเลือดและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ก่อนการไปบริจาคเลือด และขอขอบคุณหน่วย กําลังตํารวจ ทหาร สถาบันการศึกษา
ที่ได้เข้ามาช่วยให้การสนับสนุนการบริจาคเลือดเป็นอย่างดี
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
- แผนปฏิบัติงานโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“ จังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๖.๒ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- แผนการรับบริจาคโลหิตประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และสถิติการรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนมกราคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : ประชาสัมพันธ์โครงการ “เดือนแห่งการมีงานทํา น้อมนําศาสตร์พระราชา”
ของขวัญของกระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบหมายให้
จัดงานนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทํา น้อมนําศาสตร์พระราชา” ในวันศุกร์ที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 ชั้น ๔ โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้คนใน
จังหวัดนครราชสีมามีงานทําในทุกพื้นที่ สนับสนุนให้มีการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง โดย
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
- งานนัดพบแรงงานในประเทศ ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานกว่า
๘๐ แห่ง ตําแหน่งงานมากกว่า ๕,๐๐๐ อัตรา
- งานนัดพบแรงงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไปทํางาน
ต่างประเทศโดยถูกต้อง จะมีทั้งตําแหน่งของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง โปรตุเกส เป็นต้น
- มีบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเข้าร่วมรับสมัครงาน ๘ แห่ง
- การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหารกองประจําการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน จํานวน
๓๐๐ คน

๓๔
- การสาธิตอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไปจํานวน ๑๕ อาชีพ พร้อมสามารถรับชิ้นงานกลับ
บ้านได้ฟรี
- มีคลินิกแรงงานบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- มีการบริการจัดหางานให้ลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
- มีการจัดนิทรรศการตามศาสตร์พระราชา โมเดลสมาร์ทฟาร์ม ๔.๐ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเลี้ยงไก่ไข่ และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- การแสดงผลการจําหน่ายผลผลิตตามโครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ
มีงานทํา
- มีการจัดนิทรรศการการบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งหมด
จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน คนทั่วไป ทั้งผู้ที่ต้องการสมัครงานใหม่ และผู้ที่
ต้องการเปลี่ยนงาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมโลกของอาชีพและมีการ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
ประธาน : กรณีที่มีการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติไว้ ขณะนี้จะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไป
ผู้แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : ได้มีการนําเสนอเข้ามติคณะรัฐมนตรี แต่ถูกกลับออกมาพร้อมกับเรื่องการ
ปรับแก้พระราชกําหนดที่มีโทษปรับ ๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่มีใบอนุญาต
ทํางาน โดยให้กลับมาปรับปรุงและให้เสนอกลับเข้าไปใหม่ และ ณ ขณะนี้ยังไม่มีการตอบ
กลับมา
ประธาน : ในชั้นของจังหวัดต้องมีการออกติดตาม กวดขัน ปราบปรามหรือไม่
ผู้แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา : ได้รับทราบว่าจะมีการขยายออกไปให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ได้ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แต่ยังไม่มีหนังสือออกมาอย่างเป็นทางการ โดยช่วงนี้ยังไม่มีการกวดขัน
จับกุม
ที่ประชุม : รับทราบ
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านล้าหลัง ประจําปี ๒๕๖๑ จังหวัด
นครราชสีมา จากการที่จังหวัดนครราชสีมาได้จัดเก็บข้อมูล กชช.๒ค. คือข้อมูลหมู่บ้านที่แสดงให้
เห็นสภาพทั่วไปและปัญหาของหมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ
สภาพแรงงาน สุขภาวะ อนามัย ความรู้ การศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
โดยเป็นข้อมูลที่ต้องจัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจําทุก ๒ ปี โดยมีตัวชี้วัดจํานวน ๗
ด้าน ๓๓ ตัวชี้วัด เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล ๓,๖๖๖ หมู่บ้าน ใน ๓๒ อําเภอ พื้นที่เป้าหมายอยู่
ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตชนบท
ผลจากการจัดเก็บข้อมูลปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ (ล้าหลัง) จํานวน ๓๓ หมู่บ้าน ใน ๑๗ อําเภอ
๒) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒ (ปานกลาง) จํานวน ๑,๔๐๗ หมู่บ้าน
๓) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓ ๒,๒๒๖ (ก้าวหน้า)
นโยบายจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) ได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของหมู่บ้านล้าหลัง ๓๓ หมู่บ้าน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน โดยความ
ร่วมมือจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑๑ แห่ง เข้ามา
รับผิดชอบในการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง โดยได้มีการประชุมและได้มีการจัดทําโครงการ

๓๕
ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านล้าหลังให้ผ่านเกณฑ์ กชช.๒ค.
เพื่อพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พื้นที่ดําเนินการในหมู่บ้านล้าหลัง ๓๓ หมู่บ้าน ใน ๑๗
อําเภอ ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑) ประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน
ทั้งหมด
๒) ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านล้าหลัง ได้รับการพัฒนาให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน
ผ่านเกณฑ์
ความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ
๑) ประชุ ม ชี้ แ จงทํ า ความเข้ า ใจ เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมการดํ า เนิ น งานระดั บจั ง หวั ด และ
ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานแล้ว ๒ ครั้ง
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านล้าหลังระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ
๓) กําหนดและแบ่งพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารับผิดชอบ
ดําเนินการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๔) จั ด ทํ า แผนปฏิ บัติ การ แนวทางการดํ า เนิ น งาน เส้ น ทางการบริ หารโครงการ ตั วชี้ วั ด
ความสํ า เร็ จ ของโครงการ และเตรี ย มการจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้านล้าหลังจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่รับผิดชอบ
โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงไปวิเคราะห์พื้นที่ทั้ง ๗ หมู่บ้านใน
อําเภอเสิงสาง โดยได้รับความร่วมมือจากอําเภอเสิงสางเป็นอย่างดี ได้ดําเนินการลงพื้นที่
วิเคราะห์ศักยภาพ ให้ความรู้ และจะเริ่มมีโครงการขึ้นมาโดยจะมีโครงการเบื้องต้น
ประมาณ ๕ โครงการ
- เนื่องจากหมู่บ้านล้าหลัง ๓๓ หมู่บ้านนี้ มีตัวชี้วัด ๗ ด้าน ๓๓ ตัวชี้วัด แต่ละหมู่บ้านตกเกณฑ์
ประธาน :
ต่างกัน บางหมู่บ้านตกเกณฑ์เพราะไม่มีการออกกําลังกาย บางหมู่บ้านสูบบุหรี่เกินกําหนด
บางหมู่บ้านไม่ได้เรียนต่อบางหมู่บ้านเด็กติดเกม เพราะฉะนั้นแต่ละหมู่บ้านปัญหาต่างกัน จึงขอ
ความร่วมมือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑๑ แห่ง แบ่งกันไปรับผิดชอบ และที่สําคัญให้นํา
นักศึกษาลงไปฝึกประสบการณ์ในพื้นที่ จะไม่ลงไปเฉพาะคณะครู อาจารย์เท่านั้น และขอความ
กรุณาส่วนราชการที่มีงบประมาณ คณะอาจารย์ นักศึกษาที่ลงไปในพื้นที่ อาจจะทําโครงการ และ
เราอาจจะของบฟังก์ชั่นจากหน่วยงานท่านด้วย และอาจจะของบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือถ้าไม่มี ก็จะรองบเหลือจ่ายจากยุทธศาสตร์จังหวัดฯ เป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับ
จังหวัดในการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านล้าหลัง
- ได้ดูเอกสารของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้มีการเปิดสอนระดับปริญญาเอกถึง ๓ สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นโอกาสดีของชาวจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลายแห่ง และวิทยาลัย
ต่าง ๆ หลายแห่งก็เปิดสอนระดับปริญญาตรีแล้ว ลูกหลานชาวโคราชจึงมีทางเลือกในการศึกษา
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๖
ประธาน :

วันนี้เวลา ๑๖.๐๐ น. ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และถวายพระพร
ชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
โดยจะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ในทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน
ที่ประชุม : รับทราบ
.............................................

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

จดบันทึกการประชุม
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