
ร่าง 
ระเบียบวาระการประชุม 

กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ฮอลล์ ๑ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช 

(ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลด้วย Application Cisco Webex Online Meeting)  
--------------------------- 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 

 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
 (น ำโดย ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ) 
 

 มอบประกำศเกียรติคุณผู้ให้กำรสนับสนุนกำรจัดงำนร ำบวงสรวงท้ำวสุรนำรี ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ)      (จ ำนวน ๑๙ รำย) 
 

 มอบรำงวัลกิจกรรมส่งเสริมโครำชสังคมไร้เงินสด ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๕ 
 (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี)      (จ ำนวน ๑ รำย) 
 

 - มอบใบประกำศเกียรติคุณแก่หน่วยงำนที่ได้รับกำรยกย่องและมีควำมดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรใช้และสวมใส่ผ้ำไทย ตำมโครงกำร “สืบสำนอนุรักษ์ศิลป์ผ้ำถิ่นไทย ด ำรงไว้ในแผ่นดิน”  จ ำนวน ๔ รำย 
- มอบเกียรติบัตรกำรประกวดหมู่บ้ำนกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕ รำย  
- มอบเกียรติบัตรกำรประกวดองค์ควำมรู้ KM Challenge ระดับบุคคล เรื่องเล่ำเร้ำพลังดีเด่นระดับจังหวัด 
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ ำนวน ๔ รำย 
(ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ)      (รวมจ ำนวน ๑๓ รำย) 

 

 - มอบช่อดอกไม้แสดงควำมยินดีให้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลำศ ได้รับกำรพิจำรณำ
คัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น” ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- มอบช่อดอกไม้แสดงควำมยินดี ให้แก่ นำยสมบัติ  ดุ้งกลำง ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกอำสำสมัครดีเด่น
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทอำสำสมัครด้ำนสังคม 
- มอบโล่เชิดชูเกียรติจำกกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ให้แก่ นำยสนั่น วิมลญำณ ได้รับกำรพิจำรณำสรรหำผู้สูงอำยุ       
ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด) พ.ศ. ๒๕๖๕  

 (ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ)     (รวมจ ำนวน ๓ รำย) 
 

 มอบกล้ำไผ่กิมซุง กิจกรรมปลูกต้นไผ่ฝำกไว้ให้ลูกหลำน จังหวัดนครรำชสีมำ เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ 
วันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕  

 (ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครรำชสีมำ)   (จ ำนวน ๔๐ ท่ำน)    
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

๑) นำยธรรมศำสตร์  ขันกิ่ง   รักษำกำรในต ำแหน่งอัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิ    
   และช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดนครรำชสีมำ  

ต ำแหน่งเดิม อัยกำรจังหวัดประจ ำส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 

 

๒) นำยชินกร  คะอังกุ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ 
ต ำแหน่งเดิม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดมหำสำรคำม 
 

/๑.๒ นโยบำย/ข้อสั่งกำร .... 



 - ๒ - 
 

  ๑.๒ นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
    

  ๑.๓ นโยบาย/ข้อสั่งการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

   ๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ  
     ๔.๑.๑ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
     - ประกำศจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส 

จังหวัดใสสะอำด ๒๕๖๕” ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
          (ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ)  (เวลำ ๓ นำที) 
 

    ๔.๑.๒ ควำมก ้ำ วหน ้ำ ของย ุทธ ศำสตร ์ช ำต ิและแผนกำ รปฏ ิร ูปประ เทศ           
ณ เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

          (ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ)  (เวลำ ๓ นำที) 
 

    ๔.๑.๓ กำรติดตำมเรื่องที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร กรณีเป็นเรื่อง  
ตำมมติของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 

          (ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ)  (เวลำ ๓ นำที) 
 

    ๔.๑.๔ กำรติดตำมเรื ่องร ้องเร ียนที ่ส ำคัญของศูนย์ด ำรงธรรม ประจ ำเดือน
เมษำยน ๒๕๖๕ 

          (ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ)  (เวลำ ๓ นำที) 
 

    ๔.๑.๕ กำรรับ – ส่งหนังสือระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดนครรำชสีมำด้วยระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนครรำชสีมำ (Korat E-Office)           

          (ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ)  (เวลำ ๓ นำที)   

     ๔.๑.๖ สรุปผลกำรติดตำมและเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี 
        งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๕ 
        (ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครรำชสีมำ)  (เวลา ๕ นาที) 
 

     ๔.๑.๗ รำยงำนผลกำรตรวจสอบโครงกำร CoST ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        (ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครรำชสีมำ)  (เวลา ๕ นาที) 
 

     ๔.๑.๘  สถำนกำรณ์น  ำในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๖๕ 
       (โครงกำรชลประทำนนครรำชสีมำ)  (เวลา ๓ นาที) 
 

     ๔.๑.๙ กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศบริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ  
      ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๕     
      (สถำนีอุตุนิยมวิทยำนครรำชสีมำ)  (เวลา ๓ นาที) 

 

     ๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ         

      - กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้และสวมใส่ผ้ำไทยหรือผ้ำพื นเมืองของจังหวัด
นครรำชสีมำ 

       (ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ)  (เวลำ ๕ นำที) 
/๔.๓ ด้ำนสังคม.... 



 - ๓ – 
  

     ๔.๓ ด้านสังคม 
      

๔.๓.๑ โครงกำรรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย ในสมเด็จพระเทพ -
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ของจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
เ พ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ ำสิ ริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ            
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษำ ตั งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไผ่ ต ำบลหนองหญ้ำขำว อ ำเภอสีคิ ว 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

           (ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ)   (เวลำ ๕ นำที) 
 

๔.๓.๒ สถำนกำรณ์ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
           (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ)   (เวลำ ๕ นำที) 
 

๔.๓.๓ กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และคนทั งมวล (อำรยสถำปัตย์) 
           (ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ) (เวลำ ๕ นำที) 

 

๔.๓.๔ ผลกำรส ำรวจท่อเชื่อมระบำยน  ำทิ งลงสู่ล ำตะคอง 
           (ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๑๑ นครรำชสีมำ)   (เวลำ ๕ นำที) 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     

 - กำรจัดตั งอ ำเภอเขำภูหลวง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 (ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดนครรำชสีมำ)    (เวลำ ๕ นำที) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร (รำยละเอียดเอกสำรดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์  
   www2.nakhonratchasima.go.th) 
   ๖.๑ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ  
    - แผนกำรรับบริจำคโลหิตประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๕ 
    - สถิติกำรรับบริจำคโลหิตเคลื่อนที่ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๕ 
   ๖.๒ ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครรำชสีมำ 
    - ภำวะเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัดนครรำชสีมำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
   ๖.๓ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ  
    - สรุปสถำนกำรณ์ระบำดวิทยำ (สถำนกำรณ์โรคติดต่อและโควิด-19)  
      ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๖๕  
   ๖.๔ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครรำชสีมำ 
    - รำยงำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคลประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๕ 
   ๖.๕ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครรำชสีมำ 
     - วำรสำร “จัดหำงำนโครำช” ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๖๕ 
   ๖.๖ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๕ 
     - ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรไตรมำส ๑ ปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ จังหวัดนครรำชสีมำ 
   ๖.๗ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ 

- สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดนกและเน้นย  ำมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคระบำดในสัตว์ปีก 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  

                             -  
                                          ............................................ 

เลิกประชุมเวลำ............. น.                                                  

 

http://www.nakhonratchasima.go.th/














ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครรำชสีมำ
ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ ช้ัน 1 ถนนมหำดไทย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ

Website : http://www.cgd.go.th/nma    Facebook : ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครรำชสีมำ

ภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกกรรม

ภาคบรกิาร

ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม 

และทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม  

ที่เพิ่มขึ้น 

+2.3%

ตามผลผลิตอ้อยโรงงาน และอาชญาบัตร 

กระบือ โค และไก่เนื้อที่เพิ่มขึ้น 

+2.3%
ตามจ านวนผู้เยี่ยมเยือน จ านวนผู้ป่วย

ที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ

และยอดขายส่งขายปลีกที่เพิ่มขึ้น

+1.7%

จากสินเชื่อเพ่ือการลงทุน

และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น

+5.9%

+2.7%

จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม     

และจ านวนรถจักรยานยนต์     

จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา
เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การบรโิภคภาคเอกชน

การลงทนุภาคเอกชน

การใช้จ่ายภาครฐั

+12.2%

ด้านอุปทาน ด้านอุปสงค์

รายจ่ายประจ าของส่วนราชการ +4.6%

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ +24.2%

รายได้จัดเก็บ      +9.8%    
รายจ่าย  +8.8%    
ดุลการคลัง (ลบ.)  -4,357.3  

ด้านการคลงั

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป     +4.1%    
อัตราการว่างงาน +2.4%    
การจ้างงาน (คน)    1,153,205

เสถียรภาพเศรษฐกจิ

เงินฝากคงค้าง     +4.6%    
สินเช่ือคงค้าง +2.7%    

ด้านการเงนิ

“เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจ
ทัง้ด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ท่ีขยายตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปและ

อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น”



»�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ
(2560-2564) (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ

1 ÍØ¨¨ÒÃÐÃ�Ç§ 425.68 4295 169.07 8050 316.9 9085 357.6 11161 439.3 15583 613.4 10814 425.68

2 »Í´ºÇÁ 100.34 1105 43.5 1820 71.64 2549 100.3 2630 103.5 2745 108.1 2423 95.38

3 ÍÒËÒÃà»�¹¾ÔÉ 48.46 821 32.32 1231 48.46 1053 41.45 1476 58.1 1701 66.96 1222 48.1

4 ä¢�äÁ�·ÃÒºÊÒàËµØ 64.79 605 23.82 1174 46.21 2653 104.4 2670 105.1 1646 64.79 1550 61.01

5 µÒá´§ 40.07 113 4.45 428 16.85 782 30.78 1018 40.07 1201 47.28 1253 49.32

6 Syphilis 2.32 58 2.28 94 3.7 59 2.32 50 1.97 73 2.87 30 1.18

7 ÊØ¡ãÊ 36.49 49 1.93 426 16.77 893 35.15 927 36.49 1778 69.99 1280 50.39

8 ä¢�ËÇÑ´ãË� 82.82 39 1.54 206 8.11 6271 246.9 11203 441 2104 82.82 850 33.46

9 Hepatitis B 1.06 35 1.38 32 1.26 27 1.06 14 0.55 18 0.71 27 1.06

10 Gonorrhoea 3.9 30 1.18 94 3.7 96 3.78 111 4.37 99 3.9 159 6.26

»�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ »�ÇÂ ÍÑµÃÒ
(2560-2564) (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ (¤¹) »�ÇÂ

1 Melioidosis 0.71 30 1.18 23 0.91 19 0.75 18 0.71 18 0.71 13 0.51

2 Streptococcus suis 0.71 29 1.14 29 1.14 8 0.31 18 0.71 12 0.47 19 0.75

3 ä¢�àÅ×Í´ÍÍ¡ÃÇÁ 5.12 24 0.94 68 2.68 825 32.48 998 39.28 105 4.13 130 5.12

4 Á×Íà·�Ò»Ò¡ 17.63 18 0.71 888 34.95 102 4.02 262 10.31 448 17.63 485 19.09

29 1 0.04

1

ÍÑµÃÒ
µÒÂ

ÍÑµÃÒ»�ÇÂµÒÂâÃ¤ »�ÇÂ µÒÂ

2560

ÅíÒ Ñ́º ª×èÍâÃ¤

ÅíÒ Ñ́º ª×èÍâÃ¤
ÁÑ¸Â°Ò¹ 5 »�

Streptococcus suis 3.45

ÁÑ¸Â°Ò¹ 5 »�
2561 2560

25642565

2565 2564 2563 2562

2563 2562 2561

ÃÇÁ

ÇÑ¹·Õè 1 Á.¤. - 25 àÁ.Â. 65

¾.È. 2565

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�âÃ¤µÔ´µ�Íã¹¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

©ºÑº·Õè 6/2565 àÁÉÒÂ¹ 2565

§Ò¹ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒ ¡ÅØ�Á§Ò¹¤Çº¤ØÁâÃ¤µÔ´µ�Í ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

µÒÃÒ§·Õè 1 âÃ¤µÔ´µ�Í·ÕèÁÕÍÑµÃÒ»�ÇÂã¹»� 2565 (1 Á.¤. 65-25 àÁ.Â. 65) ÁÒ¡·ÕèÊØ´ 10 ÍÑ¹ Ñ́º à»ÃÕÂºà·ÕÂº¨íÒ¹Ç¹áÅÐÍÑµÃÒ»�ÇÂ 5 »�Â�Í¹ËÅÑ§

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�âÃ¤µÔ´µ�Íã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¹ÑºµÑé§áµ�ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2565 ¶Ö§ ÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2565 âÃ¤·ÕèÁÕÍÑµÃÒ»�ÇÂÊÙ§ÊØ´¨Ò¡ 10 ÍÑ¹ Ñ́ºâÃ¤ ä �́á¡� âÃ¤
ÍØ¨¨ÒÃÐÃ�Ç§ ÁÕÍÑµÃÒ»�ÇÂ 169.07 µ�ÍáÊ¹»ÃÐªÒ¡Ã ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í »Í´ºÇÁ,ÍÒËÒÃà»�¹¾ÔÉ,ä¢�äÁ�·ÃÒºÊÒàËµØ,µÒá´§,Syphilis,ÊØ¡ãÊ,ä¢�ËÇÑ´ãË�,Hepatitis B áÅÐ 
Gonorrhoea ÍÑµÃÒ»�ÇÂà·�Ò¡Ñº 43.5,32.32,23.82,4.45,2.28,1.93,1.54,1.38 áÅÐ 1.18 µ�ÍáÊ¹»ÃÐªÒ¡Ã µÒÁÅíÒ Ñ́º Ñ́§¢�ÍÁÙÅµÒÁµÒÃÒ§·Õè 1 âÃ¤µÔ´µ�Í·ÕèÊíÒ¤ÑáÅÐÁÕÍÑµÃÒ
»�ÇÂÊÙ§à¡Ô¹¤�ÒÁÑ¸Â°Ò¹ 5 »�Â�Í¹ËÅÑ§ ä �́á¡� Hepatitis B

µÒÃÒ§·Õè 2 âÃ¤µÔ´µ�Í·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ ÁÕ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ (1 Á.¤. 65-25 àÁ.Â. 65) à»ÃÕÂºà·ÕÂº¨íÒ¹Ç¹áÅÐÍÑµÃÒ»�ÇÂ 5 »� Â�Í¹ËÅÑ§

âÃ¤µÔ´µ�Í·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñà¹×èÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃØ�¹áÃ§ÍÒ¨·íÒãË�à¡Ô´¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ ¾Ô¡ÒÃ ËÃ×ÍÁÕ¡ÒÃá¾Ã�ÃÐºÒ´ä �́ÃÇ´àÃçÇ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ́ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃ
à½�ÒÃÐÇÑ§âÃ¤ Ñ́§¡Å�ÒÇÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ ¨Ò¡¡ÒÃà½�ÒÃÐÇÑ§¾ºÇ�Ò Melioidosis ÁÕÍÑµÃÒ»�ÇÂà·�Ò¡Ñº 1.84 µ�ÍáÊ¹»ÃÐªÒ¡Ã ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í Streptococcus suis,ä¢�àÅ×Í´ÍÍ¡ áÅÐ 
Á×Íà·�Ò»Ò¡ ÍÑµÃÒ»�ÇÂà·�Ò¡Ñº 1.14,0.94 áÅÐ 0.71 µ�ÍáÊ¹»ÃÐªÒ¡Ã µÒÁÅíÒ Ñ́º µÒÁµÒÃÒ§·Õè 2
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Melioidosis Streptococcus suis ä¢�àÅ×Í´ÍÍ¡ÃÇÁ Á×Íà·�Ò»Ò¡

ปี 2565 ปี 2564 median

á¼¹ÀÙÁÔ 1 à»ÃÕÂºà·ÕÂºÍÑµÃÒ»�ÇÂµ�ÍáÊ¹»ÃÐªÒ¡Ã 10 ÍÑ¹´ÑºâÃ¤ ª�Ç§¢�ÍÁÙÅ 1 Á.¤. - 25 àÁ.Â. »� ¾.È. 
2565,2564 áÅÐ¤�ÒÁÑ¸Â°Ò¹ 5 »� Â�Í¹ËÅÑ§ (2560-2564 ³ ª�Ç§àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹)

á¼¹ÀÙÁÔ 2 à»ÃÕÂºà·ÕÂºÍÑµÃÒ»�ÇÂµ�ÍáÊ¹»ÃÐªÒ¡Ã âÃ¤·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ ª�Ç§¢�ÍÁÙÅ 1 Á.¤. - 25 àÁ.Â. 
»� ¾.È. 2565,2564 áÅÐ¤�ÒÁÑ¸Â°Ò¹ 5 »� Â�Í¹ËÅÑ§ (2560-2564 ³ ª�Ç§àÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹)

¨Ò¡¢�ÍÁÙÅâÃ¤µÔ´µ�Í·ÕèÁÕ¼Ù�»�ÇÂÁÒ¡·ÕèÊØ´ 10 ÍÑ¹ Ñ́º àÁ×èÍ¹íÒÁÒ
à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¤�ÒÁÑ¸Â°Ò¹ 5 »� (2560-2564) àÁ×èÍÇÔà¤ÃÒÐË�
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Ò§ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒ ÊÃØ»ä �́Ç�ÒâÃ¤µÔ´µ�Í·Õè¡íÒÅÑ§ÃÐºÒ´ÍÂÙ�ã¹
¢³Ð¹Õé¤×ÍâÃ¤ Hepatitis B,Streptococcus suis áÅÐ Melioidosis 
Ñ́§á¼¹ÀÙÁÔ 1 áÅÐ 2 �́Ò¹¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤µÔ´µ�Íã¹»� 2564 ¨Ñ§ËÇÑ´

¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÂÑ§äÁ�¾º¼Ù�àÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡âÃ¤µÔ´µ�Í

µÒÃÒ§·Õè 3 ¨íÒ¹Ç¹áÅÐÍÑµÃÒµÒÂ ÍÑµÃÒ»�ÇÂµÒÂ �́ÇÂâÃ¤µÔ´µ�Í»�
2565

âÃ¤µÔ´µ�Í·Õèà»�¹»�ËÒÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢





รายการวิทยุ
-รายการ “แรงงานสัมพันธ”์ สถานีวิทยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 105.25 Mhz. วันพุธ เวลา 19.30-20.00 น.
-รายการ “จัดหางานสัมพันธ”์ สถานีวิทยุกระจายเสยีงกองทัพภาคที ่2 107.25 Mhz. วันอาทิตย์ เวลา 19.05-19.30 น.

www.doe.go.th/nakhonratchasima  Facebook : www.facebook.com/doekorat  ID Line : doekorat

Facebook



วารสารจัดหางานโคราช
กรมการจัดหางาน



วารสารจัดหางานโคราช
กรมการจัดหางาน

เม่ือร ูสึ้กเบ่ือหน่าย หรือหมดไฟในการท างาน

ที่มา : https://medium.com/



วารสารจัดหางานโคราช
กรมการจัดหางาน



วารสารจัดหางานโคราช
กรมการจดัหางาน

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ฝ่ายการท างานของคนต่างด้าว ชั้น 2 โทร. 0 4435 5265 – 7 ต่อ 105

0864687563



วารสารจัดหางานโคราช
กรมการจดัหางาน



ดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้จากระบบไทยมีงานทำ >> https://thaimengaantam.doe.go.th/

วารสารจัดหางานโคราช
กรมการจดัหางาน



ดูตำแหน่งงานว่างเพ่ิมเติมได้จากระบบไทยมีงานทำ >> https://thaimengaantam.doe.go.th/

วิสัยทัศน์ : “ก าลังแรงงานมีงานท าถ้วนหน้าทุกช่วงวยัภายในปี 2565”
ที่อยู่ : 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 0 4435 5265 – 7  โทรสาร 0 4435 5268  e-mail : nma@doe.go.th

บริหารงานโดย  :  นายเที่ยง  ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดนครราชสมีา (ที่ปรึกษา)
คณะผู้จัดท า :  นางสาวสกายจิต  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย, นางสาวสุจิตรา  จักรเครือ, นางสาวพิมพ์พิชชา  ไหวดี 

และ นายวิศวะ  วงค์ครองศักดิ์
: งานประชาสัมพันธ์  ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 
และแนวโน้มปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รายการ 
ภาคเกษตร สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง 

Q1/64 Q1/65 %∆ Q1/64 Q1/65 %∆ Q1/64 Q1/65 %∆ Q1/64 Q1/65 %∆ 

ดัชนีผลผลิต 
สินค้าเกษตร 

164.0 182.1 11.0 147.4 167.4 13.6 370.6 375.5 1.3 287.4 307.7 7.1 

ดัชนีราคาที่ 
เกษตรขายได้ 

190.6 201.3 5.6 193.7 207.2 7.0 121.9 123.2 1.1 159.4 160.2 0.5 

ดัชนีรายได้
เกษตรกร 

312.6 366.6 17.3 285.5 346.9 21.5  451.8 462.6 2.4 458.1 492.9 7.6 

• ปริมาณฝนที่ตกต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงกลางปี 
2564 ถึงต้นปี 2565 ท้าให้มีปริมาณน้้า 
และสภาพอากาศเ อ้ืออ้านวยต่อการ
เพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตพืชที่ส้าคัญ 
เช่น อ้อยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

สาขาพืช               
+13.4%

• ความต้องการบริ โภคเ น้ือสัตว์ยั งคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับราคา
ในช่วงที่ ผ่านมาอยู่ ในเกณฑ์ดี  ท้าให้
เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์ม และ
ป้องกันโรคระบาดที่ดีส่งผลให้ปริมาณ
การผลิตเพิ่มขึ้น

สาขาปศุสัตว์ 
+0.9%

• ปริมาณการผลิตปลาเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น     
ตามความต้องการของผู้บริโภค ประกอบ
กับปีน้ีมีปริมาณน้้าที่เพียงพอ ส่งผลให้
เกษตรกรขยายการผลิตเพิ่มขึ้น

สาขาประมง 
+5.8%

• ปริมาณผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้น         
ตามความต้ อ งกา รของภาคเอกชน 
ประกอบกับช่วงอายุของไม้ยูคาถึงก้าหนด
ระยะเวลาตัดโค่น

สาขาป่าไม้ 
+0.1%

• เกษตรกรมีการจ้างบริการเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ทางการเกษตรในการบ้ารุงดูแลรักษา 
และการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น เช่น บริการคีบอ้อย 
จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น

สาขาบริการฯ 
+1.4%

เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ท่ีระดับ 182.1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรใน

สาขาพืช ปศุสัตว์ และประมง เพ่ิมขึ้น ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรขายได้อยู่ที่ระดับ 201.3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

เพ่ิมขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงาน ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ท่ีระดับ 366.6 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.3 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 

ขยายตัวร้อยละ 11.0 
 
 



ภาคเกษตร 
(-1.8)%-(-0.8)% 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สาขาบริการ
(-1.0)%-0.0%

สาขาพืช
(-2.8)%-(-1.8)%

สาขาปศุสัตว์
0.4%-1.4%

สาขาประมง 
4.7%-5.7%

สาขาป่าไม้
(-0.6)%-0.4%

ไก่เนื้อ +0.8%
ผลผลิตไก่เนื้อไตรมาส 1 ปี 2565 มีปริมาณ 33,179,864 ตัว เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 32,930,122 ตัว
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 เนื่องจากเกษตรกรขยายการเลี้ยงเพ่ือรองรับความต้องการบริโภค ประกอบกับมีการดูแลเอาใจใส่การผลิต              
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น

อ้อยโรงงาน +10.3%
ผลผลิตอ้อยโรงงานไตรมาส 1 ปี 2565 มีปริมาณ 2,993,702 ตัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 2,713,318 ตัน       
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.3 เนื่องจากปริมาณน้้าฝนที่เพียงพอ ท้าให้ต้นอ้อยเจริญเติบโตได้ดีส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น

ไข่ไก่ +2.2%
ผลผลิตไข่ไก่ไตรมาส 1 ปี 2565 มีปริมาณ 64,153,474 ฟอง เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 62,778,976 ตัว  
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เนื่องจากตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรมีการจัดการฟาร์มท่ีมีประสิทธิภาพ และสภาพอากาศเอื้ออ้านวย 
ส่งผลให้ไข่ไก่ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น

โคเนื้อ +2.6%
ผลผลิตโคเนื้อไตรมาส 1 ปี 2565 มีปริมาณ 18,186 ตัว เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 17,726 ตัว หรือเพ่ิมขึ้น          
ร้อยละ 2.6 เนื่องจากสถานการณ์ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการ              
ป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกินได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การผลิตเพ่ิมขึ้น

 ปัจจัยเสี่ยง 
➢ ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง อุทกภัย และโรคระบาด เป็นต้น 
➢ แนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั้งในด้านราคาปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และอาหารสัตว์ 
➢ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร 

 ปัจจัยสนับสนุน 
✓ ภาครัฐดำเนินนโยบายการเกษตรเพ่ือปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
✓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร โดยมีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นต้น 
✓ มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

สถานการณ์การผลิตสนิค้าเกษตรที่สำคัญในไตรมาส 1 ปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา 

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา 

 

ข้อมูลประมาณการเบื้องต้น โดยวิธกีารคำนวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ ่(CVM) โดย ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 5 



การประชมุ
คณะกรรมการอ านวยการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาโรคระบาดสัตว์ปีก 

จังหวัดนครราชสีมา

คร้ังท่ี  1/2565



ชนิดความรุนแรงสูง



สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกชนิดความรุนแรงต ่า







พบในประเทศจีน  19 ราย  จาก 32 ราย



พบในประเทศจนี  9 ราย  จาก 10 ราย



มาตรการในการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคไข้หวัดนก จังหวัดนครราชสีมา

- จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือ  การเฝ้าระวัง
ปอ้งกันโรคไข้หวัดนก  และมาตรการต่างๆในการควบคุมโรค
ไข้หวัดนก

- ประชุมเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค  เช่น  อาสาปศุสัตว์  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ชี้แจงนิยามโรคไข้หวัดนก  ช่องทางในการรายงาน
โรคเม่ือพบสัตว์ปกีปว่ยตายผิดปกติหรือไม่ทราบสาเหตุ

- ให้มีการเฝ้าระวังโรคท้ังเชิงรุกและเชิงรับโดยใชเ้ครือข่าย
เฝ้าระวังโรคและเน้นย ้ามาตรการควบคุมปอ้งกันโรคระบาดในสัตว์
ปกีอย่างต่อเน่ือง







มาตรการในการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคไข้หวัดนก จังหวัดนครราชสีมา

- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว์ปกีใหมี้เล้า/
โรงเรือน ท่ีสามารถปอ้งกันลมและฝนได้

- สัตว์ปกีท่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ีเสี่ยง  ให้เข้มงวดปรับปรุงระบบการเลี้ยง
ให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพสูงขึ้น  เช่น   ปรับปรุงการเลี้ยงให้
ได้มาตรฐาน GFM  การรับรองสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ปกีพ้ืนเมืองหรือ
ไก่ชนปอ้งกันโรค  เปน็ต้น



ฟาร์มสัตว์ปีก GFM



สิ งที ต้องการให้หน่วยงานที เกี ยวข้องช่วยด่าเนินการ

สาธารณสุข
- เฝ้าระวังผู้ป่วยที มีอาการทางระบบหายใจ
- ประสานปศุสัตว์จังหวัดในการสอบสวนโรค

ในพื้นที 
- ให้อสม.ช่วยเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

ในพื้นที และรายงานเครือข่ายไข้หวัดนกทันที



เจ้าหน้าที ต่ารวจ
- ตั้งด่านตรวจการลักลอบเคลื อนย้ายโดยเฉพาะ

รอยต่อจังหวัดและรอบบริเวณที ปศุสัตว์สั งกัก
สัตว์ปีกที ป่วยตายผิดปกติ

- เข้มงวด จับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันชนไก่
หรือน่าไก่ออกจากพื้นที ไปชนยังที อื น
โดยไม่ขออนุญาตจากสัตวแพทย์

สิ งที ต้องการให้หน่วยงานที เกี ยวข้องช่วยด่าเนินการ



นายอ่าเภอ
- ควบคุม ก่ากับ ดูแลศูนย์ควบคุมโรคไข้หวัดนกระดับ

อ่าเภอ ให้มีการด่าเนินการตามมาตรการ
- เตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล จัดท่าบัญชีวัสดุ

ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน เช่นรถบรรทุกซากสัตว์
รถขุดดิน ก่าลังเจ้าหน้าที 

- ประสานต่ารวจในการควบคุมการเคลื อนย้ายสัตว์

สิ งที ต้องการให้หน่วยงานที เกี ยวข้องช่วยด่าเนินการ



ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดก่าลังสนับสนุนกรณีมีการท่าลายสัตว์ปีก
- ประกาศเขตภัยพิบัติ (กรณีพบโรค)

พาณิชย์จังหวัด
- ส่ารวจราคาสัตว์ปีกให้เป็นปัจจุบัน เพื อเป็น

ข้อมูลในการค่านวณค่าชดใช้ในการท่าลาย
สัตว์ปีก

สิ งที ต้องการให้หน่วยงานที เกี ยวข้องช่วยด่าเนินการ



สถานศึกษา
- ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
- ประสานปศุสัตว์กรณีท่าโครงการเลี้ยงสัตว์ปีก

เป็นอาหารกลางวัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
- จัดงบประมาณสนับสนุน
- เตรียมก่าลังคนสนับสนุนกรณีมีการท่าลาย

สัตว์ปีก

สิ งที ต้องการให้หน่วยงานที เกี ยวข้องช่วยด่าเนินการ



ท้องถิ นจังหวัด
- ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น

ในการจัดงบประมาณสนับสนุน โดยเฉพาะ
น้่ายาฆ่าเชื้อโรคเนื องจาก สนง.ปศจ.นครราชสีมา
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ

- ติดตามผลการด่าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น

สิ งที ต้องการให้หน่วยงานที เกี ยวข้องช่วยด่าเนินการ



ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
- เฝ้าระวังสัตว์ปีกในธรรมชาติ
- ประสานปศุสัตว์ในการเก็บตัวอย่างนกธรรมชาติ

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ทุกหน่วยงาน
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรและบุคคลทั วไป รู้จักการ

ป้องกันและก่าจัดโรคไข้หวัดนก และให้เกษตรกรที เลี้ยงสัตว์ปีกท่าวัคซีนป้องกัน
โรคระบาดในสัตว์ปีก  ดังนี้  

1.วัคซีนรวมป้องกันโรคนิวคาสเซลิและ โรคหลอดลมอักเสบ
2.วัคซีนฝีดาษ    3.วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ 4.วัคซีนกาฬโรคเป็ด

สิ งที ต้องการให้หน่วยงานที เกี ยวข้องช่วยด่าเนินการ




