รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมกองอานวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
4. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
5. นางสาวสริตา กันตยาสกุล ผู้อานวยการสานักการคลัง
6. นายธีระชัย เทพนอก
ผู้อานวยการสานักการช่าง
7. นายวินุลาศ เจริญชัย
รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษาฯ
8. นายจิรยุทธ อาสาเสน
หัวหน้าสานักปลัดฯ
9. นายวิสุทธิ์ บุญการกิจ
รก.ผู้อานวยการกองกิจการสภาฯ
10. นายสาอางค์ ยื่นแก้ว
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
11. นายก้าน กลิ้งทะเล
(แทน) รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
12. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ
รก.ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
13. นางพรเพ็ญ แพเกาะ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
14. นางนงนุช กาหลง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ เชาวน์ดี
2. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์
3. นายนพดล เนียมสูงเนิน
4. นายอุทัย มิ่งขวัญ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางนิ่มนวล ศรีสัตตบุตร
2. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
3. นางวิสาขา ราชธา
4. นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
5. นางสาวณัทนรินทร์ ใจแก้ว
6. นางวิไลรัตน์ คาลาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-

ผู้อานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ และแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการตรวจประเมินฯ ตามมิติตัวชี้วัด
ที่ได้รับมอบหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมพระราชสมภพ 200 ปี รัชกาลที่ 4 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1.2 การเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อราชการที่สาคัญ ของจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่
21 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการประชุม ดังนี้
1.2.1 การบริหารจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์
- การดาเนินตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล ยึดถือแนวทางปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,
นโยบายรัฐบาล, ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.2.2 การดาเนินการตามภารกิจ
- นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
- จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชน
ที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
- จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างเสมอ รวดเร็ว
และมีคุณภาพ
- จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกาหนด
1.2.3 การดาเนินการตามพื้นที่
- นโยบายจังหวัด ปฏิบัติตามแผนพัฒ นาจังหวัดนครราชสีมา (20 ปี),
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 (4ปี ) ,
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (4 ปี)
/- มวลชน...

-31.2.4 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2561
- การจัดทาบรรยายสรุปของอาเภอ ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานควรดาเนินการด้วย
- การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
- การดูแลผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ
- การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
- การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
- ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/เกษตรผสมผสาน
- การสร้างหมู่บ้านปศุสัตว์ โค – กระบือ
- การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยศูนย์ดารงธรรม
- การกาจัดขยะมูลฝอย
- การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล (OTOP/สัมมาชีพ/ประชารัฐ)
ทั้งนี้ให้พิจารณาว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่
และให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
1.2.5 สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส เปิดเส้นทางการบินภายในประเทศ
จากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังจังหวัดอื่น จานวน 2 เส้นทาง ดังนี้
- โคราช – เชียงใหม่ และเชียงใหม่ – โคราช
- โคราช – ภูเก็ต และภูเก็ต – โคราช
มีกาหนดการเปิดบินปฐมฤกษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
ทาการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน รวมเป็น 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์/เส้นทาง
- มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทาโครงการศึกษาดูงานตามเส้นทางสายการบิน
นิวเจน แอร์เวย์ส เพื่อเป็นการนาร่องการเดินทางโดยสารเครื่องบิน
ในจังหวัดนครราชสีมาและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
1.3 การจัดงาน “กินเข่าค่า ราบูชา สักการะท้าวสุรนารี” ในระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
- กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวงาน “กินเข่าค่า ราบูชา สักการะท้าวสุรนารี” ในระหว่างวันที่ 9 – 10
ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อราลึกถึงวันสถาปนาท้าวสุรนารี ครบรอบปีที่ 190
1.4 การเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปี 2561
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจาปี 2561 ไม่สามารถดาเนินการสารอง
เป็นเงินสดได้ จึงจาเป็นต้องหาร้านเครดิตและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.5 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560
- เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)
/1.6 การป้องกัน...

-41.6 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 และปัญหาภัยแล้ง
- มอบสานักการช่างดาเนินการเตรียมความพร้อมการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และปัญหาภัยแล้ง
1.7 มีโครงการจะย้ายสถานที่ทางานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มาอยู่บริเวณด้านข้าง
กองแผนและงบประมาณ
- มอบสานักการช่างออกแบบ ประมาณการ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า
ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจาปี 2561 ให้เป็นไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 การอบรมโครงการฝึ ก อบรมผู้ ป ฏิบั ติ ง านด้า นพั ส ดุข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นางสาวสริตา กันตยาสกุล ผู้อานวยการสานักการคลัง รายงานว่า สานักการคลังได้กาหนด
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่
จากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร
3.3 การจัดซื้อจัดจ้างกรณีการกันเงิน
นายธีระชัย เทพนอก ผู้อานวยการสานักการช่าง รายงานว่า การจัดซื้อจัดจ้างกรณีกันเงินไว้
ประจาปี พ.ศ. 2559, 2560 และปี 2561 อยู่ในระหว่างการดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
และงานโรงเรียน จานวน 70 กว่าโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้า
/3.4 กรณี...

-53.4 กรณีเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ บริเวณโรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม อาเภอวังน้าเขียว
นายธีระชัย เทพนอก ผู้อานวยการสานักการช่าง รายงานว่า กรณีเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์
บริเวณโรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม อาเภอวังน้าเขียว สานักการช่างได้ดาเนินการช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
3.5 การรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
นางวิสาขา ราชธา หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รายงานว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดังนี้
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห าร ต าแหน่ ง รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) กาหนดรับสมัครคัดเลือกในระหว่างวันที่ 4 - 26 ธันวาคม
2560 ดาเนินการสอบในวันที่ 11 มกราคม 2561 และวันที่ 12 มกราคม 2561
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห าร ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองแผนและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห าร ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ นั ย และส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการกองกิจการสภา และตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ว่าง จานวน 3 โรง ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
เตรียมนาเข้าประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา
3.6 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นางพรเพ็ญ แพเกาะ (แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานว่า คณะอนุกรรมการ
ประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ว นจังหวัด
นครราชสี มา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กาหนดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริ หารส่ ว นจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหั ส บดีที่ 23 พฤศจิกายน
2560 เวลา08.30 น. ณ หอประชุมพระราชสมภพ 200 ปี รัชกาลที่ 4 วัดสุทธจินดา
วรวิหาร อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3.7 การดาเนินงานของกองสาธารณสุข
นายก้าน กลิ้งทะเล (แทน) รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข รายงานว่า
- กองสาธารณสุ ข ได้ ด าเนิ น โคร งการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปีงบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขได้ดาเนินการ
ประเมินความเครียดในบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน 625
คน พบว่า สงสัยว่ามีความเครียด จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
/-นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

-6- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบกองสาธารณสุขดูแลผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง ซึ่งกองสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการ
อบไออุ่นรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี งบประมาณ 2560) และมี แผนงานในการดาเนิ นการต่ อเนื่อ งในการพั ฒ นาศั กยภาพ
บุ ค ลากรในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยร่ ว มงานกั บ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
- กองสาธารณสุ ข มี แ ผนงานและโครงการเกี่ ย วกั บ การจั ด การความเครี ย ดเชิ ง ลึ ก
ให้กับบุ คลากรในสังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ในปีงบประมาณ 2561
และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในบุคลากร
3.8 การอบรมสัมมนาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสุทธิ์ บุญการกิจ รก.ผู้อานวยการกองกิจการสภา รายงานว่า สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นายุทธศาสตร์
มาใช้ ใ นการพั ฒ นา ในระหว่ า งวั น ที่ 16 – 18 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ จั ง หวั ด กระบี่
และมี กล่ าวถึ งการเลื อ กตั้ ง ซึ่ง คาดว่า จะมี การเลื อ กตั้ ง ผู้ บ ริห ารส่ ว นท้อ งถิ่ น ในปี 2561
งบประมาณตั้งไว้ 100 ล้านบาท
3.9 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 35
นายวินุลาศ เจริญชัย รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 “นครภูเก็ตเกมส์”
ในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
หัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
4.1. การติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน, การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV, การติดตั้งไฟ
กระพริบโซล่าเซลล์
- การติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน ภายในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าโรงเรียน
2. บริเวณที่นักเรียนเดินทางเข้าออกโรงเรียน ในบริเวณที่เด่นชัด
3. บริเวณห้องการเงินโรงเรียน
4. บริเวณห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน
5. บริเวณสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
/-การติดตั้งไฟกระพริบ...

-7- การติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนหน้าสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบสานักการช่างดาเนินการ
4.2 ห้องสุขา บริเวณ สวนน้าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
- กองทัพภาคที่ 2 ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการโอนห้องสุขา
บริเวณสวนน้าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ให้แก่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อจะได้ดาเนินการซ่อมแซมได้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบสานักการคลังดาเนินการ
4.3 การจัดซื้อรถยนต์ตู้ของสถานสงเคราะห์คนชรา
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ตู้ จานวน 2 คัน ให้เร่งรัดดาเนินการ
ภายในเดือนธันวาคม 2560 มิฉะนั้นงบประมาณจะตกไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้จัดซื้อรถยนต์ตู้จานวน 2 คัน ภายในกาหนด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี –
ประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจิรยุทธ อาสาเสน)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

