รายงานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
............................................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายธงชัย

ลืออดุลย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒

นายวินัย

วิทยานุกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายบุญยืน

คําหงษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

นายประภาส

รักษาทรัพย์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายณรงค์

รักร้อย

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายมลศักดิ์

จงรักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นางวิไลวรรณ

ไกรโสดา

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายวิชัย

ขจรปรีดานนท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นายสมบัติ

ไตรศักดิ์

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๑๐ นายโชคชัย

ศรีหิรัญรัตน์

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๑ นางสาวกนกพร

ศักดิ์อลงกรณ์

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

๑๒ นายสังวรณ์

คงเมือง

แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ นม.

๑๓ นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

๑๔ ว่าที่ ร้อยตรี นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๕ นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๖ นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๑๗ นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอสูงเนิน

๑๘ นายนรินทร์

ทรงนิพิฐกุล

นายอําเภอพิมาย

๑๙ นายวัชรินทร์

รุ่งโรจน์

นายอําเภอโนนสูง

๒๐ นายเธียรชัย

อัจฉริยพันธุ์

นายอําเภอบัวใหญ่

นายอําเภอ

๒
๒๑ นายภูมิสิทธิ์

วังคีรี

นายอําเภอปักธงชัย

๒๒ นายศักดิ์สิทธิ์

สกุลลิขเรศสีมา

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๓ นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอโนนไทย

๒๔ นายกําพล

สิริรัตตนนท์

นายอําเภอโชคชัย

๒๕ นายชาญชัย

ศรศรีวิชัย

นายอําเภอครบุรี

๒๖ นายเอนก

วิทยาพิรุณทอง

แทน นายอําเภอจักราช

๒๗ นายโกวิทย์

พิทยาบูรณ์

แทน นายอําเภอห้วยแถลง

๒๘ นายสุรสิทธิ์

สิทธิกรวนิช

นายอําเภอคง

๒๙ นายอรุณ

เมฆฉาย

แทน นายอําเภอชุมพวง

๓๐ นายเพียรศักดิ์

ประภากร

นายอําเภอประทาย

๓๑ นายกิติพงษ์

แย้มมี

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๒ ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์

ขําศรีบุศ

นายอําเภอเสิงสาง

๓๓ นายสมชัย

ศุภชยานนท์

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๔ ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๕ นายวิรัตน์

อรรถธีระพงษ์

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๖ นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๗ นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอโนนแดง

๓๘ นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๙ นายเสกสรร

จันวงษา

แทน นายอําเภอวังน้ําเขียว

๔๐ นายทวีศิลป์

เสนามา

แทน นายอําเภอเทพารักษ์

๔๑ นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอเมืองยาง

๔๒ นายธีรศักดิ์

โฉมศิริ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๓ นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอพระทองคํา

๔๔ นายชนะ

ธรณีทอง

นายอําเภอสีดา

๓
๔๕ นายนิวัฒน์

สุพจิตร

นายอําเภอบัวลาย

๔๖ นายนุกูล

บุญรอด

อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๔๗ นางมาเรียม

พรรณพวาพันธุ์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการ
ในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

๔๘ นายสุขุม

หิรัญวงษ์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๔๙ นางนรินทร์

นันทิพานิชย์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๕๐ นายเศกสรร

สกุลรัตน์

อัยการจังหวัดพิมาย

๕๑ นายวราชัย

เกษเมธีการุณ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๔ ช่วยราชการสํานักงาน
อัยการภาค ๓ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๕๒ หม่อมหลวงสุดาทิพย์

ศรีชวนะ

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓ รักษาการใน
ตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๕๓ นายประสิทธิ

พรหมณะ

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๕๔ นายจรรยา

โตอ้น

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๕ นายวินิจ

ช้างสุวรรณ์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๖ นายฉลอง

แย้มสุวรรณรัตน์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๗ นายพชรวิเชียร

สมจิตร

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

๕๘ นางสาวพรทิพย์

รัตนชัยฤทธิ์

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๙ นางลักษณเลิศ

นันทิพานิชย์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๖๐ นางสาวภาวนา

ธนคุณารักษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๖๑ นายสนอง

เจริญบุตร

แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๖๒ นายเฉลิมชัย

บัวจันอัด

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานอัยการสูงสุด

กระทรวงยุติธรรม

๔
๖๓ นายศิรัช

วันภักดี

แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่

๖๔ นายบุญเลิศ

คงหอม

แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว

๖๕ นายแสงประทีป

โกมลบุตร

ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จ.นม.

๖๖ นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๗ พ.ต.อ. ดํารง

รอดโพธิ์ทอง

แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๘ พ.ต.ท หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้บังคับตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๙ พ.ต.อ. เฉลิมพล

คงสกุล

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๗๐ พ.ต.อ. สมร

ทองกลาง

ผกก.สภ.ปักธงชัย

๗๑ พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๗๒ พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๓ พ.ต.อ. ชนัตถ์

กวีขาวฉลาด

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๔ พ.ต.ท. อภิวัชร์

นางทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๕ พ.ต.อ. สมชาย

บํารุงชัย

แทน ผกก.สภ.จักราช

๗๖ พ.ต.อ. ประสงค์

อุทัยศรี

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๗ พ.ต.ท.อานุภาพ

พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน ผกก.สภ.คง

๗๘ พ.ต.อ.ขุนศึก

เศรษฐชัย

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๗๙ พ.ต.อ. อนันต์

หาแก้ว

แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด

๘๐ พ.ต.อ. พูนศักดิ์

ชาติเพชร

แทน ผกก.สภ.พิมาย

๘๑ พ.ต.อ. พิชิต

มีแสง

แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๒ พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๓ พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๔ พ.ต.อ. สมหมาย

ขวัญชัย

ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๕ พ.ต.อ. สมนึก

เจียมจังหรีด

ผกก.สภ.หนองบุญมาก

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๕
๘๖ พ.ต.อ. การณ์กิตตณ์

เสนาะวรานนท์

ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๗ พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๘ พ.ต.อ. ธีรภัทร

มณีศรี

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๘๙ พ.ต.อ. กิตติ

กองแสงศรี

แทน ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๐ พ.ต.อ. กิติ

ยุกตานนท์

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๑ พ.ต.อ. บุญโปรด

ประเสริฐศักดิ์

ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๒ พ.ต.อ. ชนะพัฒน์

พนประทีป

ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๓ พ.ต.อ. ทรงยุทธ

ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๙๔ พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๕ พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๖ พ.ต.ท. พศวีร์

นักฟ้อน

แทน ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๗ พ.ต.อ. ราชศักดิ์

ญาณอุบล

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

๙๘ ร.ต.ท. ปรีชา

ศรีสุวรรณ

แทน สว.กก.๒บค.ส.๑

๙๙ พ.ต.อ. มงคล

ภูวประภาชาติ

ผกก.สภ.กลางดง

๑๐๐ พ.ต.อ. บัณฑิต

เส็งประชา

ผกก.สภ.หมูสี

๑๐๑ พ.ต.อ. พินิจ

กิจเจา

ผกก.สภ.อุดมทรัพย์

๑๐๒ พ.ต.ท. ชินกร

อัศวภูมิ

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

๑๐๓ นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๔ นายติณห์

เจริญใจ

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

๑๐๕ นายสกล

จุลาภา

ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖

สุวัตถิกุล

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๖ นายสาโรจน์

๖
๑๐๗ นางสาวพัตถาภรณ์

ไชยานุพงศ์

การค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๘ นายพิศิษฐ์

ตะเภาน้อย

หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๙ นายจุฑัชย์

มานิตกุล

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นม.

๑๑๐ นายวิชัย

ขัตติยวิทยากุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๑๑ นายสมอาจ

ตั้งเจริญ

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑๑๒ นางปาริชาติ

แสงสุวรรณ

แทน ผอ.โรงพยาลบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๑๓ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

๑๑๔ นางทัศนีย์

เกริกกุลธร

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๑๕ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นม.

๑๑๖ นายสมมารถ

ชัยวงษ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๗ นายบรรจง

กิติรัตนตระการ

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๘ นางสาววิไลพร

แซ่เอ็ง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕

๑๑๙ ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์

กองเมืองปัก

แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘

๑๒๐ นางมนัสวี

บรรลือทรัพย์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๒๑ นายสุขุม

พระเดชพงศ์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๒๒ รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้ําใส

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒๓ นางสาวศิริลักษณ์

จันทร์สว่าง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒๔ นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๕ นายชาติตระการ

ยอดสง่า

แทน ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๖ นายชัชชัย

ฉัตริยากุล

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

๗
๑๒๗ นายวีรพัฒน์

อติโรจน์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

๑๒๘ นายเกษม

วัชระคุปต์

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๒๙ นายธวชิต

เอี่ยมกลิ่น

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

๑๓๐ นายสุรศักดิ์

ฉายขุนทด

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕

๑๓๑ นายถวัลย์

ฉัตรแข็งขัน

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖

๑๓๒ นายจําเริญ

นาคดิลก

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗

๑๓๓ นายปราโมทย์

กลีบทอง

แทน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๔ นายสําราญ

หงษ์กลาง

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๕ นายยงยุทธ

สุทธิชาติ

แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๑๓๖ นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๗ น.ส.เพลินพิศ

สัตถาผล

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๘ นายบุญรอด

แสงสว่าง

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด นม.

๑๓๙ นายวัชรินทร์

ฟองฟูม

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๔๐ นาย ส.จิระศักดิ์

คชินทร์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๔๑ นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๔๒ นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๔๓ นางสุภาพ

ขอพึ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔๔ นางสาวอํานวย

หน่ายสูงเนิน

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๔๕ นายโกศล

สายแก้วลาด

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๘
๑๔๖ นายสมศักดิ์

อเนกพิพัตน์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๔๗ นายวิฑูร

นรารัตน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๘ นางวรรณิภา

สําเภา

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๙ นายวีระพันธ์

สมบูรณ์ชัย

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นม.

๑๕๐ นายสมพงษ์

วิริยะจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑ นางสาวกนกทิพย์

ประเสริฐ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๕๒ นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๕๓ นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๕๔ นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๕๕ นายมนตรี

ธนภัทรพรชัย

แทน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๕๖ นายบัญชา

ยินดี

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗ นางวราภรณ์

อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘ นายปัญญา

ศิลปะ

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙ นายสรรเสริญ

วงศ์สง่า

แทน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๐ นายไตรรงค์

เมนะภูมิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๖๑ นายสุบรรณ

บุตรศรีภูม

แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๒ นายเลิศศักดิ์

สุขสวัสดิ์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓ นางพิกุล

กระสาทอง

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๔ นางแสงอรุณ

เนื่องสิทธิ์

แทน อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด นม.

๑๖๕ นายภานรินทร์

ภาณุพินทุ

แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๖ นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง จ.นม.

๑๖๗ นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง จ.นม.

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙
๑๖๘ นายพิพัฒน์

นิ่มเจริญนิยม

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๙ นายขวัญชัย

อุตตะเวช

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

๑๗๐ นางอินทรา

พรหมศา

ผุ้อํานวยการศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดนครราชสีมา

๑๗๑ นายธีระพงษ์

พุทธรักษา

ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๗๒ น.ส.เจริญสุข

นีละนิยม

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๗๓ นายสามารถ

เสถียรทิพย์

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

๑๗๔ นายสิทธิชัย

โคตรมา

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๕ นางเสาวรี

บํารุง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

๑๗๖ นางสาวพิมพ์ใจ

เทพกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

๑๗๗ นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๘ นายฐิตวัฒน์

จันทวร

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีวัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๙ นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

๑๘๐ นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่5

๑๘๑ นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๘๒ นายบัณฑิต

วัฒนพุทธิกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕

๑๘๓ นายละไม้

บุญกลาง

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

๑๘๔ นางศิริรัตน์

โสภณ

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

๑๘๕ นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๖ นายเมืองนนท์

เสาวคตภูมิ

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

๑๘๗ นายศักดิ์สุดา

แสงแก้ว

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นม.

๑๘๘ นางอุมาพร

พลกล้า

แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต ๔ นม.

๑๘๙ นายชูศักดิ์

แขพิมาย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๙๐ นางธนากร

โยทับเที่ยง

แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร นม.

๑๙๑ นายสมชัย

เสนีย์มโนมัย

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

๑๐
กระทรวงการคลัง
๑๙๒ น.ส.สุนีย์

หวันดาเลาะ

แทน คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๙๓ นางถอฟ้า

ลิ่มประยูร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๙๔ นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๑๙๕ นายพีระดล

จงเจริญรัตน์

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๑๙๖ นายธณัชพงศ์

เกิดผล

แทน สรรพากรภาคที่ ๙

๑๙๗ นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑๙๘ น.ส. ศศิวิภา

โชตินอก

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๑๙๙ นายศุภชัย

ตั้งวัฒนากร

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๒๐๐ นางพรพยงค์

บัวศรี

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํ า กับและส่ งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๑ นายศิระ

บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๒ นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๘ นครราชสีมา

๒๐๓ นายสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา 1

๒๐๔ นายชาติชาย

เอ็นดู

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมา 2

๒๐๕ นายอนันต์

อ่อนแสน

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๒๐๖ นายพิษณุ

พิจิตร

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๒๐๗ นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘ นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๐๙ นายรังสรรค์

ขันชะลี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๑๐ นางสาวพรทิพย์

สมวงศ์

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑ นางณัฐยา

มังสูงเนิน

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

๑๑
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๑๒ ดร.วุฒิไกร

บุษยาพร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

นพคุณ

หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

๒๑๔ นายอุทัย

ภูริพงศธร

ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕ นายบรรจง

จบสูงเนิน

แทน หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฎิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (กฟฝ)

๒๑๖ นายภาณุ

สุวิชาเชิดชู

แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา (กฟผ.)

๒๑๗ พันเอก รณกร

สายสิญจน์

แทน รอง ผอ.รมน.จว.นม.

๒๑๘ พันเอก อนุสรณ์

นุตสถิตย์

รอง ผอ.รมน.จว.นม.

๒๑๙ พ.ท. ธนา

ธนาสูรย์

แทน สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๑๓ นายตรีเทพ
กระทรวงพลังงาน

กระทวงกลาโหม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๒๐ นางสาวสุมาลี

ทุ่งกลาง

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

๒๒๑ นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา

๒๒๒ นางมาลัย

โพธิ์แก้ว

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๒๓ นางดาหวัน

คมวิชายั่งยืน

ผอ.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

๒๒๔ นายคณิต

อภิรัตนวงศ์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๒๕ นายอภิชาติ

วาที

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๐ จ.นม.

๒๒๖ นางอัญชิสา

คลากระโทก

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

๒๒๗ นางไพวรรณ

ปะเมโท

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๘ นางอนงค์นาฏ

คุณวิเศษ

หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีจังหวัดนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงแรงงาน
๒๒๙ นายเอกพันธุ์

จิระสถิตย์

รก. แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐ นางอัษฏาลักษณ์

อินทรกําแหง ณ ราชสีมา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

๒๓๑ นายพงศวัฒน์

เพชรวิเชียร

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๒ นายพงษ์ศักดิ์

ศศิมหศักดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๓ นายธวัช

เบญจาทิกุล

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.

๒๓๔ นางสุรีรัตน์

วัตถากรณ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๓

๒๓๕ นายอาทร

จันทร์พิลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๖ นายเอกชัย

บูรณกิจ

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นม.

๒๓๗ นายสําราญ

ราชบัณฑิต

แทน ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๘ นายประโยชน์

วงษ์ทับทิม

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๙ นายสุหฤทธิ์

ชาญวนังกูร

ผอ.สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๔๐ นายพานิชย์

สินสุข

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๑ นายพานิชย์

สินสุข

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๒ นางสาวจีระนันท์

ศรีวงษ์ชัย

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๔๓ นายวิชัย

อุดมรัตนะศิลป์

รก.ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น.ม.

๒๔๔ นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๔๕ นายชัยชาญ

วงษ์บุญมี

แทน ผู้อํานวยการทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

๒๔๖ นายพิสิษฐ์

เรืองอัครวงค์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา)

๒๔๗ นายประยุทธ

ภคเมฆานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๑๓
๒๔๘ นายสุทัศน์

เทาขุนทด

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๔๙ นายพรชัย

กัณห์อุไร

แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา

๒๕๐ นายสมศักดิ์

กาญจนะคช

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๒๕๑ นางสาวยุพิน

สืบปรุ

แทน หัวหน้าศูนย์เพราะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๕๒ นายชูชาติ

ชัยอุดม

แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๓ นายจิรศักด์

ณ ราชสีมา

แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๔ นายสัญชัย

ศิริพันธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์ เขต ๓

๒๕๕ นายวิสิน

ศรีน้อยเมือง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๖ นายสมศักดิ์

เทียนพลกรัง

แทน ผอ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ศอฉ.)

๒๕๗ นายวีระพล

ประยุกค้า

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๘ นายวัชระ

อมรโสภณ

ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท. นครราชสีมา

๒๕๙ นางสาวสุวรรณี

จตุวงศ์

แทน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๖๐ นางสุพิชฌาย์

วิชิโต

แทน หัวหน้าสถานีกาชาดที่4 นครราชสีมา

๒๖๑ นายกรเศก

จุโฑปะมา

แทน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๖๒ ว่าที่ ร.ต. สุทัศน์

คําเป๊ก

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๓ นางสุภมาศ

ศรีวิทิพย์

แทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๖๔ นายกฤตชัย

พรมวัน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๕ นายชยานนท์

สุวรรณทรัพย์

แทน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๖ นางปฐมาวดี

นามบุญศรี

แทน หัวหน้า สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

๒๖๗ นายพลชัย

สิริวัฒนกุล

แทน ผอ.สนง.กส.ทช.เขต ๗

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ

๑๔
ภาคเอกชน
๒๖๘ นายธนวัฒน์

บุญมี

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม

๒๖๙ น.ส.ลัญชนา

เนียมสาคร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๗๐ นางบุญสิตา

ขันธะวินะหุ

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๗๑ นายจเร

บ่ายเจริญ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

๒๗๒ นางนงคราญ

สุคนธ์ลาศ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

๒๗๓ นางปรารถ

กุลนอก

แทน ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๗๔ นายธัญเทพ

พิมพ์สังกุล

แทน ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จํากัด

๒

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

รก.หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นม.

๓

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.นม.

๔

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (กลุ่ม OSM)

๖

นางธัญญชนก

เจริญปรุ

รก.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.นม.

๗

นางคณิศร

เลิศวงศ์วิศาล

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๘

นายไพฑูรย์

มหาชื่นใจ

ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๒

ผอ.ปปส.ภาค3

ติดราชการ

๓

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๓

ติดราชการ

๔

ผกก.ฝสส.๔สส

ติดราชการ

๕

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

ติดราชการ

๑๕
๖

ผกก.สภ.โชคชัย

ติดราชการ

๗

ผกก.สภ.ประทาย

ติดราชการ

๘

ผกก.สภ.โนนไทย

ติดราชการ

๙

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

๑๐

ผกก.สภ.หนองสาหร่าย

ติดราชการ

๑๑

ศูนย์บริการเทคนิคสื่สาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๒

สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจทางหลวง

ติดราชการ

๑๕

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติและหัวหน้าสถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ

ติดราชการ

๑๘

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๑๙

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๒

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๒๓

ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

ติดราชการ

๒๔

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๕

หัวหน้าห้องสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ติดราชการ

๒๖

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๒๗

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 8

ติดราชการ

๒๙

ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ติดราชการ

๓๐

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา ติดราชการ

๓๑

หัวหน้าด่านกกสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

ติดราชการ

๓๓

ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ติดราชการ

๑๖
๓๔

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๓๕

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๖

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๓๗

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๓๘

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๙

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๐

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต 2

ติดราชการ

๔๒

รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดราชการ

๔๕

หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๖

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

๔๗

ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๘

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๔๙

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๕๐

นายสถานีวิทยุ อสมท.บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)

ติดราชการ

๕๑

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๕๒

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ติดราชการ

๕๓

ผอ.ศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๕๔

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๖

ปลัดเทศบาลนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๗

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ติดราชการ

๑๗
๕๘

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

ติดราชการ

๕๙

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ติดราชการ

ผู้ว่า ราชการจัง หวั ดนครราชสี มา ประธานการประชุ มกรมการจั งหวัดและหัวหน้าส่ วนราชการ
ประจําจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ กล่า วเปิดการประชุมและดําเนินตามระเบีย บวาระการ
ประชุมดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

 นายสุนทร จันทร์รังสี ผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน มอบเงินสมทบทุนการศึกษาให้
โรงเรียนโนนค่าวิทยา ตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา : จากการออกเยี่ยมเยียนราษฎรตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนโนนค่าวิทยา หมู่ ๓ ตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน โรงเรียนโนนค่าวิทยาได้เสนอปัญหาความต้องการ
ในการปรับปรุงเคลื่อนย้ายอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้มีสภาพเก่า เพื่อไปตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม แต่ยังขาดงบประมาณ
ดําเนินการจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําผ้าป่าสามัคคีรวบรวมเงิน
จากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธามอบให้ แ ก่ โ รงเรี ย นโนนค่ า วิ ท ยาแล้ ว จํ า นวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
นายสุนทร จันทร์รังสี ผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน โดยได้นําเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท มามอบให้แ ก่
โรงเรียนโนนค่าวิทยา ในวันนี้

 พิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ตามโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย
ประจําปี ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทําโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย เพื่อนําบทเพลง
รักชาติที่ทรงคุณค่าในอดีตมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดบท
เพลงให้ ประชาชนและเยาวชนรุ่ น หลั ง ได้มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ โดยมอบหมายให้ สํา นั กงานวั ฒนธรรมจั ง หวั ด
ดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยระดับเยาวชน เพื่อหาตัวแทนระดับจังหวัดไปร่วมแข่งขัน
ในระดับภาคและระดับประเทศ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยระดับ
เยาวชน อายุตั้งแต่ ๑๑ – ๑๔ ปี และอายุตั้งแต่ ๑๕ – ๑๘ ปี ผลการประกวดดังนี้
ระดับอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.อนิรุทธิ์ พลอยตะคุ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ด.ญ.สุภาภรณ์ แน่นพะเนาว์
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ด.ช.อภิสิทธิ์ จันตาบุตร
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
ระดับอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี
รองชนะเลิศ
น.ส.ยุภาวดี จันวิเศษ
โรงเรียนบัวลาย
รองชนะเลิศอันดับ ๑
น.ส.นางสาวปิยวารี พร้าวไธสง โรงเรียนลําทะเมนชัยพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ ๒
น.ส.กาญจนา ปิตาสัง
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

๑๘

 พิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘
จัง หวั ดนครราชสีมาโดยสํ านั กงานการค้า ภายในจัง หวั ดนครราชสีมา
การค้าภายในจัง หวั ดนครราชสีมา :
ได้ดําเนินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มี
ศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิได้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยดําเนินการจัดประกวดในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เพื่อพิจารณา
คัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัด ประเภทรายบุคคล จํานวน ๔ ลําดับแรก ส่งเข้า
ประกวดในระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘ โดยรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายบุญยืน คําหงษ์) เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินชี้ขาดตัวอย่างที่ส่งเข้า
ประกวดเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายเจริญ นิลชา ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๑ ได้รับเงินสด ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสิริมา ตาลไธสง ตําบลละหาน
ปลาค้าว อําเภอเมืองยาง
รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒ ได้รับเงินสด ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายสุดสาคร เฮียงสอน ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา
รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายประยูร ลันไธสง ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง
ประธาน : ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีอาจจะเดินทางมาประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าวที่อําเภอพิมาย และพบปะพี่น้องเกษตรกร ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการด้วย
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลด้านการประหยัดพลังงาน
ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา :
รางวัลประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า ดีเด่น จํานวน ๕ หน่วยงาน
๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา ร้อยละ ๓๖.๑๐๘๖
๒. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ ๑๙.๘๐๒๗
๓. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ ๑๒.๑๗๔๔
๔. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบ้านเหลื่อม ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ ๑๑.๕๕๕๘
๕. สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอพระทองคํา ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ ๑๐.๓๗๐๔
รางวัลประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิงดีเด่น จํานวน ๑๐ หน่วยงาน
๑. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน ร้อยละ ๑๔๖.๓๔๓๘
๒. ที่ทําการปกครองอําเภอด่านขุนทด ร้อยละ ๑๑๔.๐๐๖๐
๓. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาแก้งสนามนาง ร้อยละ ๙๒.๓๗๙๒
๔. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาพระทองคํา ร้อยละ ๗๗.๔๗๓๗
๕. สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอด่านขุนทด ร้อยละ ๓๖.๕๑๑๖
๖. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๒๙.๑๘๔๑
๗. สํานักงานเกษตร อําเภอบ้านเหลื่อม ร้อยละ ๒๔.๕๑๙๗
๘. สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๒๒.๔๖๙๒
๙. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาคง ร้อยละ ๒๑.๘๖๓๒
๑๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา ร้อยละ ๒๐.๘๗๑๒
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา
ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๕
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
: จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไม่ให้เด็กและเยาวชน อายุ ๖ – ๒๔ ปี ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา โดยการ
จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงความสามารถตามความชอบและความถนัดของตน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้

๑๙
เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก และมีจิตสํานึกของการมุ่งมั่น” เป็นเยาวชน
โคราช เก่ง ดี มีความสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยมีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันส่งเสริม
สนับสนุนตลอดมา
และวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ทีมเยาวชน TO BE NUMBER ONE โคราช ทีม Dance
JaRUD Society ได้ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Thailand Championship
๒๐๑๕ ระดับประเทศ ได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ห้างสรรพสินค้า THE MALL บางกะปิ กรุงเทพ

 จังหวัดนครราชสีมารับโล่เกียรติยศโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์”
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา)
: ตามที่ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ
แจ้งโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” โดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
และการณรงค์เมาไม่ขับได้จัดทําโครงการเพื่อมอบรางวัลให้กับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยทาง
ถนนที่ได้ดําเนินการประสบผลสําเร็จ โดยไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
มูลนิธิเมาไม่ขั บ ได้ เรีย นเชิ ญผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้ แทนหน่วยงาน
ได้แก่ กองบังคั บการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา สํ านักงานขนส่งจั งหวั ดนครราชสี มา สํานักงานป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดนครราชสีมา สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และสํ านักงานประชาสัมพัน ธ์
จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับโล่เกียรติยศการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนดีเด่น “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ซึ่ง
จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในกลุ่มโซนสีแดงและสามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้ร้อยละ ๕๐ จากฐานข้อมูล ๖ ปี โดย
เฉลี่ยเสียชีวิต ๑๔ ราย สําหรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิต ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ พร้อม
เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพลเอกปรม ติณสูลานนท์
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น ๔ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ประธาน : ทั้งหมดถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกท่าน ตั้งแต่ อบต. เทศบาล อบจ. แขวงการทาง สํานักงานพลังงาน
หน่วยทหาร ตํารวจ สํานักงาน ปภ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
ให้นํามาใช้ในกิจการจราจร จึงให้ทางตํารวจภูธรจังหวัดจัดทําโครงการเพื่อใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
• วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 99 รูป เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธให้คงอยู่สืบไป ลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
• วันที่ 7 มกราคม ๒๕๕๘ นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตร
สุ รนารี ประจํ า ปี 2558 ภายใต้ แ นวคิ ด “ทํ า ธุ รกิ จเกษตรอย่ า งไร ให้ ได้ ชัย ในอาเซี ย น” ที่ อาคารสุ ร พั ฒ น์ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม ๒๕๕๘
• วันที่ 10 มกราคม ๒๕๕๘ ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2558 เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็ก
และเยาวชน โดยได้ เ ปิ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นเข้ า เยี่ ย มชมและนั่ ง โต๊ ะ ทํ า งานของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมาด้วย

๒๐
• วันที่ 13 มกราคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางกรคณา

ลืออดุลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ร่วมรับบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ําใจสู่กาชาด ปี 2558
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจะนําเงินสดและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปเป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด และ
รายได้จากการจําหน่ายสลากนาวากาชาดจะนําไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพิการ
วันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๘ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์” ณ อาคารชาติชายฮอลล์ สนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
วันที่ 16 มกราคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
เปิดงาน วันครูประจําปี 2558 จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่หอประชุม
อเนกประสงค์อําเภอเมืองนครราชสีมา ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
วันที่ 17 มกราคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ตํารวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2558 เพื่อน้อมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคําแหงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหง
มหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโชคชัย
ในวันเดียวกัน ที่เวทีหมู่บ้านภาคอีสาน ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจําปี 2558 สวน
ลุมพินี กรุงเทพมหานคร นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเบญจมาศ
มานในม่านหมอก ครั้งที่ 13 ประจําปี 2558 ซึ่งการจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอกวังน้ําเขียว ครั้งที่ ๑๓
ประจําปี ๒๕๕๘ นี้ กําหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด“มหัศจรรย์ดอกไม้แห่งรัก”
(Amazing Flowers of Love)
วันที่ 18 มกราคม ๒๕๕๘ นายบุญยืน คําหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหัวหน้า
ส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ พ่อค้าและประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และ
พิธีถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ที่หอประชุมเปรมติณ
สูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 22 มกราคม ๒๕๕๘ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใน
พิธีเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนตําบลทัพรั้ง หมู่ที่ 1 อ.พระทองคํา
วันที่ 25 มกราคม ๒๕๕๘ พระราชวิ มลโมลี เจ้าคณะจั งหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมทําพิธีเปิดโครงการสร้าง
ความปรองดองสนามฉั น ท์ โ ดยใช้ ห ลั กธรรมทางพุ ทธศาสนา โดยมี เ จ้ า คณะอํ า เภอ และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาใน
พื้นที่ 32 อําเภอ รับมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ที่หอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา วัด
พายัพ (พระอารามหลวง)
ในวันเดียวกันที่ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทีมเยาวชน TO
BE NUMBER ONE โคราช ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวด To Be Number One Teen Dancercise Thailand
Championship 2015 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยทีม Dance JaRUD Society (แดนซ์จรัดโซไซตี้) ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รุ่น Teenage อายุ 15 – 22 ปี ได้รับทุนการศึกษา 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วย
พระราชทานจากทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 มกราคม ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมา นําโดยนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000.-บาท จังหวัดกลุ่มโซนสีแดงที่สามารถลดจํานวน

๒๑
ผู้เสียชีวิตได้ร้อยละ 50 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิ
รัฐบุรุษพลเอกเปรมตูณสูลานนท์ ที่ห้องประชุมพลเอกเปรมติณสูลานนท์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 มกราคม ๒๕๕๘ ที่นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
เปิดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงาน ของสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงแรมโกลเด้น
แลนท์รีสอร์ท อําเภอเมืองนครราชสีมา
ในวันเดียวกัน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
และเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ที่สวน
สัตว์นครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายปัญญา ศิลปะ ตําแหน่งเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
๒) นายธีระพงษ์ พุทธรักษา ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
๓) นายสมชัย เสนีย์มโนมัย ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดสตูล
๔) นายสามารถ เสถียรทิพย์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินสุรินทร์
๕) นายตรีเทพ นพคุณ ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารการคลัง สํานักงานลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๖) นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ตําแหน่งนายอําเภอปากช่อง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๗) นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ ตําแหน่งนายอําเภอโนนสูง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๘) นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ตําแหน่งนายอําเภอสูงเนิน
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
๙) นายกําพล สิริรัตตนนท์ นายอําเภอโชคชัย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๑๐) นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ตําแหน่งนายอําเภอครบุรี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
๑๑) นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม ตําแหน่งนายอําเภอสีคิ้ว
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเทพารักษ์
๑๒) นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช ตําแหน่งเดิม นายอําเภอคง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอพระทองคํา
๑๓) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ ตําแหน่งนายอําเภอห้วยแถลง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสีดา
๑๔) นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์ ตําแหน่งนายอําเภอหนองบุญมาก
ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
๑๕) นายนพดล มามาก ตําแหน่งนายอําเภอแก้งสนามนาง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๒๒
๑๖) นายอํานวย ปองนาน ตําแหน่งนายอําเภอพระทองคํา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอคง
๑๗) นายชนะ ธรณีทอง ตําแหน่งนายอําเภอสีดา
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอห้วยแถลง
๑๘) นายนิวัตน์ สุพจิตร ตําแหน่งนายอําเภอบัวลาย
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองบุญมาก
๑๙) นายสมชัย ศุภชยานนท์ ตําแหน่งนายอําเภอบ้านเหลื่อม
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแก้งสนามนาง
๒๐) พันตํารวจโท ชินกร อัศวภูมิ ตําแหน่งสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑
กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
ตําแหน่งเดิม สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
ประธาน : ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาได้สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
นําลงเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพโครงการ
ARTs OF KORAT CONTEST ๒๐๑๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ พิพิธภัณฑ์ ภาพสามมิติโคราช อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพโครงการ ARTs OF KORAT CONTEST ๒๐๑๔ ในวันศุกร์ที่
๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติโคราช อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งจะเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งจากจังหวัดเชียงใหม่มายังจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. (เป็นการ
ส่วนพระองค์) การเสด็จทั้ง ๒ วันนั้น ไม่มีการเชิญส่วนราชการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๓
๔.๑.๒ แนะนําสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
นายวุฒิไกร บุษยาพร หัวหน้าส่วนงานบริการผู้ใช้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) :
: สถาบั น วิ จัย แสงซิ น โครตรอน (องค์ การมหาชน) เป็ น หน่ วยงานในกํ า กั บ ดู แ ลของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบทบาทหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการ
วิจัยกลางของประเทศเพื่อพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมีพันธกิจหลักคือ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน การให้บริการ
แสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม หน้าที่หลัก ให้บริการแสงซินโครตรอนกับนักวิจัย
ทั่วประเทศรวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ
เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน เป็นเครื่องขนาดใหญ่ วงรอบเครื่องประมาณ ๘๐ เมตร
ทําหน้าที่หลักในการผลิตแสงซินโครตรอนออกมาตามระบบลําเลียงแสง เพื่อนําแสงออกมาใช้ในการวิจัย
งานวิจั ยเด่น การเปลี่ย นสีไข่มุกเป็น สีทองและพิ มพ์ลายด้วยแสงซิน โครตรอน เครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์โดยการขึ้นรูปด้วยแสงซินโครตรอน ขณะนี้ดําเนินเรื่องอยู่ที่สํานักพระราชวังเพื่อทูลเกล้าถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแก้ไขปัญหาการผลิตด้ามจับไม้กอล์ฟด้วยแสงซินโครตรอน
เครื่องเคลือบกระจก กล้องโทรทัศน์ดูดาวขนาดใหญ่
งานวิจัยที่นักวิจัยจากทั่วประเทศเข้ามาใช้แล้วเกิดเป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์ เช่น เม็ดยา
ซึ่งต่อไปอาจจะเป็นแคปซูลที่ตามองไม่เห็น มีขนาดเล็กมาก เทคโนโลยีขนาดนาโน เป็นแคปซูลที่ถูกออกแบบพิเศษให้
ไปละลายเฉพาะบริเวณที่เกิดโรค ซึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกําลังศึกษาวิจัยอยู่ หรือกรณีบริษัทสหวิริยา
สตีล รีดเหล็กขายในประเทศ แต่มูลค่าของธุรกิจใหญ่ระดับอาเซียนก็มีปัญหาว่ารีดเหล็กออกมาแล้วเกิดลายบนพื้นผิว
ซึ่งบริษัทก็ได้มาวิจัยที่สถาบันฯ ซึ่งก็ได้เข้าใจว่าทําไมถึงเกิดลายบนหน้าเหล็กรีดร้อนและก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึง
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายสิบล้านบาท ซึ่งนักวิจัยของบริษัทก็ต้องเดินทางมาที่สถาบันบ่อย ๆ เพื่อทําการวิจัยเหล็ก
ใหม่ ๆ ต่อไป หรืองานวิจัยทางด้านโบราณคดี การนําตัวอย่างทางด้านโบราณคดีมาวิเคราะห์ว่าคนโบราณสามารถสร้าง
วัตถุที่เป็นสีได้อย่างไร นอกจากนี้ทางสถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสูญญากาศเป็นพิเศษ ได้สร้างเครื่อง
เคลื อบกระจกร่ วมกั บสถาบัน วิ จัย ดาราศาสตร์ เพื่อสร้า งเครื่ องเคลื อบกระจกขนาดใหญ่ สํา หรับกล้องโทรทัศ น์ ไว้
ส่องดูดาว
หน้าที่หลักของสถาบันฯ สร้างความตระหนักในการวิจัยและวิทยาศาสตร์ มีการจัดการแบบ
ท่องเที่ ย วเชิ งวิ ทยาศาสตร์ มี หอดู ด าว มีพิพิธภัณฑ์ ไม้ กลายเป็ น หิน สถานี วิจัย สิ่ง แวดล้ อมสะแกราช ทุ่ง กั งหั น ลม
ลําตะคอง ตรงนี้เป็นความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยว มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศแต่จะเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานใหญ่ ๆ ก็มาทําการวิจัยกับเรา หากส่วนราชการใดสนใจสามารถ
ขอเข้าชมได้ หรือเข้าชมเป็นหมู่คณะ โดยติดต่อไปทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐๔๔๒๑-๗๐๔๐ หรือ ww.slri.or.th
๔.๑.๓ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (Mega Project)
- โครงการทางจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
ช่วงนครราชสีมา – ทางแยกเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๘ นครราชสีมา :
ความเป็นมาของโครงการ รัฐบาลมีนโยบายให้ส่งเสริมการใช้จักรยานในประเทศ และเพื่อ
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้ทางหลวง สํานักทางหลวงที่ ๘ ได้สํารวจเส้นทาง
และพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําทางจักรยาน โดยเสนอทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วงนครราชสีมา – ทางแยกสวนสัตว์
นครราชสีมา
แผนที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้นจากบริเวณสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ๕ ผ่านมา
ทางปั๊ม ปตท. กองบิน ๑ ค่ายสุรธรรม กองพันทหารราบที่ ๑ กองพันทหารสรรพวุธและกระสุนที่ ๒๒ มาสิ้นสุดที่

๒๔
บริเวณสวนสัตว์นครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และถ้ารวมเส้นทาง มทส. รวมเป็น ๒๙ กิโลเมตร
ส่วนที่ ๒ สามารถเข้ามาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แผนที่เส้นทางจักรยาน ช่วงที่ ๑ ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ออกจากบริเวณสวนสัตว์เข้ามา
ทาง มทส. ซี่งบริเวณที่ตัดกันจะมีอุโมงค์เพื่ออํานวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้จักรยาน รวมทั้งหมดประมาณ
๒๙ กิโลเมตร
สภาพพื้นที่โครงการ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วงนครราชสีมา-ทางแยกเข้าสวนสัตว์
ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเพื่อจัดทําทางจักรยาน เนื่องจากมีความกว้างของเขตทางด้านขวา
ประมาณ ๔๐ เมตร ซึ่งมีความกว้างเพียงพอที่จะทําการก่อสร้างคันทางใหม่ อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมเป็นต้นไม้ร่มรื่น
ขนานไปกับแนวรั้วของพื้นที่ทหารและหน่วยงานราชการตลอดระยะทาง ทําให้มีจุดตัดกับเส้นทางจักรยานน้อย ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ใช้จักรยานมีความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทางจักรยานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกําลังกาย
แผนที่โครงข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกันคือ สามารถออกไปทางด่านเกวียนเพื่อวนกลับมาทาง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประมาณ ๓๐ กว่ากิโลเมตร
รูปแบบการก่อสร้าง ปัจจุบันจะเป็น ๔ ช่องจราจร แต่ด้านขวามีเขตทางกว้าง ๔๐ เมตร
เมื่อก่อสร้างแล้วจะขึ้นคันทางด้านขวา มีความกว้างของผิวจราจรประมาณ ๔.๒๐ เมตร มีผิวจราจรเป็นแอสฟัสต์ติก
คอนกรีด ทางเข้าทาง มทส. มีลักษณะ ๔ ช่องจราจร มีไหล่ทางอยู่แล้วจึงสามารถเข้าไปได้เลย ในส่วนจุดตัดทางเชื่อม
ที่เป็นทางเชื่อมบริเวณค่ายสุธรรมพิทักษ์หรือกองบิน ๑ จะมีทางเชื่อมเพื่อให้รถชะลอความเร็ว ทางตัดบริเวณหน้า
ประตู ๑ ประตู ๒ ทางเข้า มทส. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
มีอุโมงค์ต้นไม้ มีจุดเติมลม มีจุดจอดรถบริเวณหน้าค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และบริเวณปั๊ม ปตท.
รูปแบบการก่อสร้างจุดตัดทางเชื่อม เช่น บริเวณค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หรือกองบิน ๑ จะมี
ทางเชื่อมลักษณะเพื่อให้มีการลดชะลอความเร็ว
งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๔๗ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งงบประมาณ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี
๒๕๑๖ เปิ ด ใช้ เ มื่ อปี ๒๕๑๘ นั บถึ ง ปี นี้ เ ป็ น เวลา ๔๐ ปี มี สภาพทรุ ด โทรม โครงสร้ า งหลั ง คารั่ ว ระบบไฟ ระบบ
สุขาภิบาลเสียหาย ได้รับงบประมาณ ๒๕.๙ ล้านบาท เพื่อทําการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลาง โดยจะใช้ระยะเวลาตาม
แผนปฏิบัติการประมาณ ๘ เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๕๘ จะปรับปรุงทั้งศาลากลางจังหวัด
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ และภูมิทัศน์โดยรอบ ในการนี้ จะต้องมีการกระทบกับสถานที่ปฏิบัติงานในศาลากลาง
จังหวัด
แผนดําเนินการ เริ่มดําเนินการตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยเริ่มจาก
ชั้น ๓ ก่อน มีงานรื้อถอน ติดตั้ง เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ซ่อมโครงสร้างภายใน แปลโครงหลังคา รางระบายน้ํา
ปูฉนวนกันความร้อน ติดระบบเตือนภัย เปลี่ยนระบบสายไฟทั้งหมด ฝ้า เพดาน ทาสีภายใน เปลี่ยนพื้นทางเดิน บันได
ช่วงแรก หน่ วยงานชั้ น ๓ ตั้ ง แต่ เ ดื อนกุมภาพั น ธ์ -เมษายน ๒๕๕๘ ต้ องย้ า ยไปปฏิบัติ ง านที่ หอประชุ มเปรมติ ณ
สูลานนท์ เมื่อการปรับปรุงชั้น ๓ แล้วเสร็จ หน่วยงานก็จะกลับเข้าทํางานเหมือนเดิม และหน่วยงานชั้น ๒ และชั้น ๑
ก็จะดําเนินการเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นจะดําเนินการซ่อมโดยรอบอาคาร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ผู้แทน สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยแก้ไขมูลค่าของสัญญาจาก

๒๕
เดิมที่กําหนดให้ใช้บังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เป็นให้ใช้บังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้หน่วยงานของรัฐรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องยื่นแบบ ปช.๑ เฉพาะสัญญาซึ่งมี
มูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาง
สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น แล้วแต่กรณี
ประธาน : ขอให้หัวหน้าส่วนราชการศึกษารายละเอียดในหนังสือที่มีการแจ้งเวียนไป เพราะหากสํานักงาน ป.ป.ช.
และกรมสรรพากรไม่มีข้อมูลสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะนําไปสู่ความผิดทางแพ่งและทางอาญา
หรือทางวินัยได้
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗เรื่องการ
ปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ํามัน ต่อเนื่องถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ การจัดจ้าง การก่อสร้าง
ของรัฐ ต้องกําหนดราคากลางใหม่ ซึ่งทางสํานักงบประมาณได้นําแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการเสนอคณะรัฐมนตรีเป็น
๔ แนวทาง มาตรการแรก กรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การ
คํ า นวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งของทางราชการและได้ ดํ า เนิ น การจั ด จ้ า งก่ อ สร้ า งโดยได้ เ ปิ ด ซองประกวดราคา
สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างการ
รอลงนามในสัญญาการก่อสร้าง ขอให้หน่วยงานรัฐเจรจาต่อรองราคา มาตรการที่ ส อง กรณี ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ได้
ดําเนินการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการก่อนวันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างกระบวนการเปิดซองประกวดราคา สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคา มาตรการที่สาม
กรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการก่อนวัน ที่ ๑๖ ธัน วาคม ๒๕๕๗ และยัง ไม่ ได้ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรื อประกาศร่า ง
ขอบเขตงาน TOR ขอให้ หน่วยงานภาครั ฐยกเลิกการกํา หนดราคากลาง มาตรการที่สี่ กรณีหน่วยงานภาครั ฐ
ดําเนินการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการภายหลัง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กําหนดราคากลางโดยใช้ราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคํานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง
ทั้ ง ๔ มาตรการ คื อ ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี แ นวทางปฏิ บั ติ อ อกมา แต่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรี คือ ๒ มาตรการแรก ต้องต่อรองราคา กรณีมาตรการที่ ๓ และ ๔ คือให้ยกเลิกราคากลาง ขณะนี้อยู่ใน
ประเด็นหากเกิดหลังจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากยังไม่ดําเนินการกําหนดราคากลางต้องใช้
ราคากลางจากการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ํามันใหม่ รายละเอียดสํานักงานจังหวัดจะแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดที่มีทั้งอําเภอและส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทางสํานักงานจังหวัดจะออกหนังสือให้หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มว่ามีการกําหนดราคากลางกลางเมื่อไร ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างเมื่อไร เปิดซองเมือไร ลงนามเมื่อไร เพื่อวิเคราะห์ดูว่าจะเข้ามาตรการไหนและจะแก้ไขพร้อมกับแจ้งให้
ทราบว่าหน่วยงานต้องดําเนินการอย่างไร
ประธาน ขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว หากมีข้อสงสัยควรหารือ สตง. สํานักงานคลัง
จังหวัด หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีงบประมาณจํานวนมาก เช่น สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานทางหลวง แขวงการทาง เป็นต้น
๔.๑.๕ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา)
สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา : มาตรการ ๔ มาตรการที่สํานักงานจังหวัดได้เรียนแจ้งที่ประชุม สํานักงานคลัง
จังหวัดได้ประสานกับกลุ่มงานราคากลางของกรมบัญชีกลางแล้ว ขณะนี้กําลังจะร่วมประชุมกับสํานักงบประมาณ เมื่อ

๒๖
ได้กําหนดแนวทางที่ชัดเจนเมื่อไรก็จะแจ้งวิธีการดําเนินการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนที่จะ
เป็นแนวทางปฏิบัติ
ประธาน : หน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ไม่ใช่แต่เฉพาะงบยุทธศาสตร์จังหวัด แต่ที่เป็นงบFunction แต่ละส่วน
ราชการที่ได้มาด้วย หากมีสัญญาผูกพันก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก็ขอให้ไปเร่งรัดงาน เป็นการสนองนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ต้องเรียกมาต่อรองราคาใหม่ด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการจากสํานักงานจังหวัด
สํานักงานคลังจังหวัดให้อีกทราบครั้งหนึ่งว่าจะต่อรองอย่างไร เมื่อต่อรองเสร็จแล้วค่อยเบิกจ่าย ขอให้หัวหน้าส่วน
ราชการช่วยกันดูให้ดี อย่าให้พลาด และขอฝากทาง สตง. กับ สํานักงาน ปปช. ช่วยแนะนําเมื่อได้รับการหารือจากส่วน
ราชการ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนโครงการชลประทานนครราชสีมา :
ปริมาณน้ําทั้งหมดของอ่างเก็บน้ําในจังหวัดนครราชสีมาในขณะนี้มี ๕๖๐ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็น ๔๗% เทียบกับวันเดียวกันของปีที่แล้วมีน้ํา ๑,๐๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๓%
อ่างลําตะคองปัจจุบันมีน้ํา ๑๔๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๖% ปีที่แล้วมีน้ํา ๒๖๗ ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น ๘๒%
ขณะนี้ มีหลายพื้ นที่ ประสบปั ญหาการขาดแคลนน้ํ า และมี การประกาศพื้ นที่ ภัย แล้ งแล้ ว
จํานวน ๑๒ อําเภอ ขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมรับสถานการณ์อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อเกษตรกรรรม มีการควบคุมการปลูกข้าวนาปรัง มีการประกาศงดปลูกแต่ยังคงมีการฝืน
ปลู ก อยู่ จากที่ กํา หนดแผนไว้ ต อนต้ น ฤดู น าปรั ง ๖,๐๐๐ ไร่ เบื้ อ งต้ น ได้ รับ รายงานจากการตรวจสอบมี จํ า นวน
๑๓,๐๐๐ ไร่ กระจายอยู่ตามลุ่มน้ําลําตะคอง ลําพระเพลิง ทุ่งสัมฤทธิ์ และยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่รับทราบรายงาน
ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ํา
ประธาน : ในตัวเมืองขาดน้ํา ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม. /วัน ในการทําน้ําประปา ท่อจากลําแชะที่ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐
ล้านบาท เพื่อจะสูบน้ําจากลําแชะมาทําประปาในเมือง ศาลปกครองสูงสุดเริ่มไต่สวนมาตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
ต้องรอการพิพากษาว่าจะมีวินิจฉัยอย่างไร
ฝากสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชน ที่มีโครงการร่วมกับทาง อบจ. ในการสํารวจ
หมู่บ้านที่เคยส่งน้ําให้ ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ ปีนี้ลดเหลือ ๖,๐๐๐ ไร่ โดยจะให้เกษตรกรเสนอความต้องการมาแล้ว อบจ.จะ
สนับสนุนงบประมาณ ขอฝากช่วยกรองแผนงานโครงการที่เกษตรกรขอขึ้นมาแทนที่การเพาะปลูก โดยไปหารือกับ
ทาง อบจ.
เรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้เรามีตลาดนัดรอบนอกจํานวน ๒๒ แห่ง เป็น
การทดแทนรายได้ให้ประชาชน และวันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จะมีการเปิดตลาดนัดชุมชน เวลา ๑๗.๐๐ น.
บริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนําสินค้าอื่น ๆ มาจําหน่าย และขอเชิญชวนหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ ด้านการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา : ตัวชี้วัดการประหยัดพลังงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมามี
ผลการดําเนินงานอยู่ลําดับที่ ๖๓ ค่าคะแนน ๔.๓๘๕ เป็นผลจากการที่ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการรายงานผล
และได้มีการติดตามการรายงานอย่างต่อเนื่อง

๒๗
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการดําเนินงานตามกรอบคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัดที่ ๔ น้ําหนักร้อยละ ๕ วิธีการรายงานเหมือนเดิมคือให้ส่วนราชการจํานวน ๒๘๗ หน่วยงาน
มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- ประชาสัมพันธ์การเปิดตัวเส้นทางบิน เชียงใหม่-นครราชสีมา ของสายการบิน “กานต์ แอร์”
(บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จํากัด)
ผู้แทนบริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จํากัด : สายการบิน กานต์ แอร์ มีฐานการบินอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มบินมาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๔ เป็นสายการบินที่ให้บริการการบินแบบประจําภายในประเทศ โดยมีศูนย์กลางการบินอยู่ที่ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ หลัก ๆ คือ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ล่าสุดเปิดสายการบิน เชียงใหม่-ขอนแก่น เชียงใหม่-อุบลราชธานี ซึ่ง
โคราชมีสนามบินแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เรื่องเส้นทางการบิน จึงเสนอไปยังกรมการบิน ขอบินเส้นทางเชียงใหม่ – โคราช
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป และจะเกิ ดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิ จ
เพราะโคราชมีสถานที่ท่องเที่ยวมากแต่การเดินทางระหว่างภาคยังเป็นข้อจํากัด
การให้บริการ โดยเครื่องบิน ART ๗๒-๕๐๐ ขนาด ๖๖ ที่นั่ง ราคาเริ่มตั้งแต่ ๙๙๐ บาท
ให้บริการวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และวันเสาร์ การบริการบนเครื่องมีอาหารร้อน น้ําดื่ม กาแฟ น้ําส้ม มีการให้บริการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรคฟรี และน้ํานมของแม่ที่แช่ฟิสบริการส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะเปิดให้บริการ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ออกจากเชียงใหม่เวลา ๑๖.๕๕ น. และเดินทางออกจากโคราชไปเชียงใหม่ เวลา ๑๙.๐๐ น.
Check in ที่สนามบิน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่วนในตัวเมืองมีรถบริการรับส่งจากเดอะมอลล์โคราช สามารถ
สอบถามรายละเอียดการจองตั๋วได้ที่ www.kanairlines.com Call center ๐๒-๕๕๑-๖๑๑๑
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด
สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา : ในปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการสถิ ติ ร ะดั บจั ง หวั ด ได้ พิ จ ารณายุ ท ธศาสตร์ ข อง
จังหวัดที่สอดคล้องกับมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
และประเด็นที่สําคัญ ได้ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน ๔ คณะ ประกอบด้วย
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
เกษตรจังหวัด เป็นประธาน
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นประธาน
การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
การบริหารจัดการน้ํา
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘ เป็นประธาน
การพัฒนาข้อมูลบนแนวคิดห่วงโซ่มูลค่า เช่น ข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย ๖ ห่วงโซ่ ภายใต้
ห่วงโซ่ ปัจจัยสู่ความสําเร็จ เป็นโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําตรงนั้น จากปัจจัยสู่ความสําเร็จจะต้องถูกถอดออกมา
เป็น KPI ทําเป็นรายการข้อมูลสถิติ
การเก็ บรวบรวมข้ อมู ลในปี ๒๕๕๗ ข้ า วหอมมะลิ การท่ องเที่ ย ว การยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ต
การบริหารจัดการน้ํา สําหรับรายการที่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือยังจัดเก็บไม่ได้ ในปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการได้พิจารณา
ให้มีเจ้าภาพจัดเก็บ หรือบางส่วนต้องมีการสํารวจเพิ่มเติม ในปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการได้มีการรายงานสถานการณ์
ตามประเด็นนําเสนอผู้บริหารเพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลในการตัดสินใจและนําไปใช้ในการปรับแผนปฏิบัติราชการ
การเขียนรายงานขอให้เจ้าของข้อมูลหรือคณะเป็นผู้ร่วมกันเขียนปัญหาหรือมีประเด็นสําคัญของ
จังหวัดพร้อมข้อเสนอแนะ ขอเชิญชวนหน่วยงานใดสามารถนําข้อมูลไปใช้ในภารกิจของหน่วยงานหรือจะร่วมกันเขียน
รายงานสถานการณ์ สามารถขอข้อมูลได้ที่สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอรายงาน
สถานการณ์ ๒ เรื่องเป็นเอกสาร ลงเว็บไซต์จังหวัด คือ เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเรื่องการบริหาร
จัดการน้ํา
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๘
๔.๓.๒ การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้บุตร-หลานข้าราชการ
ณัฐฐิรา โสรธร ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดดําเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ ๙,๐๐๐
กว่าคน มีหลักสูตรการเรียนการสอน ๙ คณะ ๒๑ สาขา และเพื่อเป็นทางเลือกและให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการ สถาบันขอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ให้แก่บุตร-หลานข้าราชการ เรียนฟรีทั้งหมดตลอดการศึกษา ๔ ปี จบมามีงานรองรับ จะมีการฝึกงาน
๓ เดือน ช่วงฝึกงานจะมีรายได้ ๗,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ศูนย์การเรียนมีทั่วประเทศ สําหรับโคราชตั้งอยู่ที่สามแยก
ปักธงชัย
องค์กรของ CP เช่น ธุรกิจ CPF เจริญโภคภัณฑ์ ธุรกิจ true ซีพีออลล์ โรงแรม แม็คโคร
ปัจจุบันมีบัณฑิตจบแล้ว ๔ รุ่น จบแล้วจะมีงานทําทันที เงินเดือนเริ่มต้นที่ ๑๕,๐๐๐ บาท มีโบนัส ๔ ครั้ง/ปี และเมื่อ
เรียนจบแล้วจะต้องใช้ทุนเป็นเวลา ๒ ปี แต่ในระยะเวลาทํางาน ๒ ปีนี้ ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทํางานรับ
เงินเดือนเต็ม และหลังจาก ๒ ปีแล้ว สามารถออกไปทํางานองค์กรอื่นได้
จึ งขอประชาสั มพั นธ์ ให้ หั วหน้ าส่ วนราชการเพื่ อประชาสั มพั นธ์ ให้ บุคลากรในสั งกั ดได้ ส่ ง
บุตรหลานที่กําลังสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. และ กศน. ที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันกําหนดสมัครเข้าเรียน
๔.๓.๓ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดป่าศรัทธารวม ตําบล
หัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประธาน : ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมทําบุญ และขอขอบคุณสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ได้จัดโครงการนี้
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็ได้มีการตั้งบูธประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องศีล ๕ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ด้วย
เพราะศีล ๕ เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ และหลวงพ่อวัดพายัพ จะจัดทําหนังสืออานิสงห์จากการปฏิบัติศีล ๕ ซึ่งหาก
หนังสือเล่มนี้เผยแพร่ไปทุกหมู่บ้านและมีคนถือศีล ๕ เพิ่มขึ้นมาอีกแค่ ๑ คน บ้านเมืองก็จะมีความสงบสุขเพิ่มขึ้น
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา : สํานักงาน ปปช. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะสงฆ์
ที่ผ่านมา เจ้าคณะจังหวัดได้ให้แนวคิดในการจัดทําป้ายสนับสนุนในหัวข้อ “ดูคนดีดูที่ศีล ๕” เพื่อประชาสัมพันธ์ตาม
โรงเรียนหรือวัดในพื้นที่
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๖.๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานสถานการณ์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการน้ํา
๖.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๔ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘

๒๙
๖.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช๑เอ็น๑
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๖ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครราชสีมา
- สรุปข้อมูลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖.๗ วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๕๘ (ระบบสอบตรง)
๖.๘ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจและแผนการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
: นายกรัฐมนตรีอาจจะเดินทางมาพบปะพี่น้องเกษตรกรที่สหกรณ์การเกษตรพิมาย ในวันจันทร์ที่ ๒
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ นี้ สํ า นั ก งานการค้ า ภายในจั ง หวั ด ขอให้ เ ตรี ย มการ และจั ด ทํ า ร่ า งกํ า หนดการเดิ น ทางของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมาพบปะและฟังบรรยายสรุปจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสําปะหลัง สินค้า OTOP ส่วนราชการ
ใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว เรื่องมันสําปะหลัง และเรื่องสินค้า OTOP ขอให้เตรียมการ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องวางระบบรักษาความปลอดภัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอําเภอพิมาย ขอให้เตรียมพร้อมในวัน
เสาร์-อาทิตย์นี้ ขอให้ช่วยกันคนละหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนี้
- การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ ๔๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย
มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน ๔ ประเทศ คือ เกาหลีใต้ ฮอนดูรัส อุซเบกิสถาน และไทย โดยในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบถ้วย
รางวัล
- การแข่งขันจักรยานประเภทลู่และถนนชิงแชมป์เอเชีย Night Championships ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการแข่งขันจักรยานในช่วงกลางคืน ประเภทลู่ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ประเภทถนน Night Championships ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา
๒๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ บริเวณรอบเมืองนครราชสีมา โดยใช้เส้นทางถนนภายในเขตเทศบาลได้แก่ ถนนราชดําเนิน
ถนนชุมพล ถนนอัษฎางค์ ถนนสุรนารี ถนนพลล้าน ถนนมหาดไทย และถนนจอมสุรางค์ยาตร์
ประเภทถนน Time Trial (ปล่อยที่ละคน) ระหว่งวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ –
๑๘.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทพาราไซคลิ่ง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน ๔๑ ประเทศ นักกีฬากว่า ๔๐๐ ชีวิต
- การฝึก Cobra gold 2015 เป็นการฝึกระหว่างกองทัพไทยทุกเหล่าทัพกับกองกําลังสหรัฐอเมริกา
และกองกําลังของมิตรประเทศ กําลังพลฝ่ายสหรัฐอเมริกาประมาณ ๗๕๐ คน และฝ่ายไทยประมาณ ๘๐๐ คน ใน
ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามบินกองบิน ๑
- ส่วนกิจการพลเรือน กองอํานวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2015 มีกําหนดการฝึกบินภาคอากาศ ณ
สนามบินกองบิน ๑ ระหว่างวัน ที่ ๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกคือ ไทย สิง คโปร์ และ
สหรัฐอเมริกา จํานวน ๑,๐๐๐ คน โดยเข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา มีการออกทํากิจกรรมที่บ้านปลายดาบ
ตําบลสุขเกษม อําเภอปักธงชัย

๓๐
- กีฬากองทัพบก ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี เป็นการ
แข่งขันระหว่างหน่วยต่าง ๆ ภายในกองทัพบก
กิจกรรมต่าง ๆ นี้ ฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรียมการ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย
การเข้ามาของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจได้ทั้งการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัด
ฝากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งทางโรงแรม ร้านอาหารต่าง ๆ ว่าจะมีกิจกรรม
อะไรบ้างในจังหวัด จะเตรียมการอย่างไร จะขอความร่วมมืออย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิด โรงแรม
ร้านอาหาร อย่าให้มีการเก็บเงินเกินราคา
.............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ณาตยา คําไทย
(นางณาตยา คําไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

จดบันทึกการประชุม

กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
(นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

