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รายงานการประชุมผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมรักษ์ โคราช องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผู้มาประชุม
๑. นายสาเริ ง
๒. นางปวันรัตน์
๓. นายธวัชชัย
๔. นางพัฒนฉัตร
๕. นายอุบล
๖. นายเจริ ญ
๗. นายธนู
๘. ดร.ธนศาสตร์
๙. นายกัมพล
๑๐. นายปกป้ อง
๑๑. นายวิสุทธิ์
๑๒. นายชัยธนา
๑๓. นายรุ่ งโรจน์
๑๔. นายวรพงษ์
๑๕. นายสุ รศักดิ์
๑๖. นายอภิวตั น์
๑๗. นายชนะชัย
๑๘. นางบุญสิ ตา
๑๙. นางรังสิ ยา
๒๐.นายวีระชัย
๒๑. นางวิรัลพัชร
๒๒. นายสมชาย
๒๓. นางงามนิจ
๒๔. นายธี ระชัย
๒๕. นายฉัฐกร
๒๖. นางนงนุช
๒๗. นางณัชชา

แหยงกระโทก
ปานรักษา
พยุงสุ วรรณ
ภัทรศาศวัตวงษ์
เอื้อศรี
ปุสุรินทร์ คา
พานิชชา
กฤตยาอรรณพ
ไม่คร้ ามศึก
ปุสุรินทร์ คา
กฤตยาอรรณพ
สันติชยั โรจน์
วรชมพู
วรธงไชย
ชาญยุทธ
พลสยม
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
นุทกิจ
ศรี โอษฐ์
พูนพิพฒั น์
กัลยะกิติ
พลปั ถพี
เทพนอก
ชูเกียรติ
กาหลง
สี มนั ตธรรมกุล

นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการปกครองท้องถิ่น
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
(แทน)นายจิรยุทธ อาสาเสน ผูอ้ านวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รก. ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์คนชราฯ วัดม่วง
/๒๘.นายเจต...
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๒๘. นายเจต
รุ จิวรรณ
๒๙. นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์
๓๐. นายคารณ
ภูมิโคกรักษ์
๓๑. นายอัมพร
ครองกลาง
๓๒. นายบารุ ง
อยู่เจริ ญ
๓๓. นายวิทยา
โพธิ์ แสง
๓๔. นางเกษร
หิรัญเทศ
๓๕. นางอุไรวรรณ ภัทรปิ ติพล
๓๖. นางนิ่มนวล
ศรี สัตตบุตร
๓๗. นายธวัชชัย ตระกูลวณิชย์
๓๘. นายวิโรจน์
เฮ่ประโคน
๓๙. นายสมบูรณ์ ซ่ อนกลิ่น
๔๐. นายวิสุทธิ์
บุญโนนแต้
๔๑. นางกฤษณา ศรี เนตร
๔๒. นายสามารถ คุม้ คง
๔๓. นายสาอางค์ ยื่นแก้ว
๔๔. นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย
๔๕. นางอสมาภรณ์ โพธิ์ นอก
๔๖. นางสาวดวงเนตร สาราญวงศ์
๔๗. นางประสงค์ คอยบัลลังก์
๔๘. นางกฤติมา
ไชยวงศ์
๔๙. นายตรี นพ
ชื่นชม
๕๐. นางประทีป ถิ่นโคกสู ง
๕๑. นางจรี ภรณ์ ศรี รักษา
๕๒. นางอนุตรา มาลัยเปี ย
๕๓. นางสาวพาฝัน แหยงกระโทก
๕๔. นางสาวลักขณา แสงสุ ข
๕๕. นางจิตรวรรณ สุ ชาดา
๕๖. นางจรรยารัตน์ โพธิ์ ทองงาม
๕๗. นางบุญสุ ดา แก้วกระจาย

ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนหนองยางพิทยา
(แทน)นายสุ รินทร์ ลมจะโปะ ผอ.โรงเรี ยนครบุรี
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมประดู่
(แทน)นายชม จรโคกกรวด ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนห้วยลึกฯ
นายบริ บูรณ์ จงปั ตนา ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนเมืองยางศึกษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนประทาย
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารการศึกษา ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
(แทน)นางวรรณภา นวลฉิ มพลี นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
(แทน)นายเสกสรรค์ อารี เอื้อ นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นักบริ หารงานคลัง ๖
นักบริ หารงานช่าง ๖
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นักวิชาการคลัง ๖ว
นักวิชาการสาธารณสุ ข ระดับชานาญการ
(แทน)นางสาวภรณ์นิภา จันทร์ อาภาส นิติกร ๕
นักวิชาการศึกษา ๖ ว
สันทนาการ ๗ ว
เจ้าหนักงานพัสดุ ๖ ว

/ผูไ้ ม่มา....
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ผู้ไม่ มาประชุม
๑. ดร.นรา
๒. นายนพดล
๓. นายสุ ทธจักร
๔. นายธีระชาติ
๕. นางสุ ภนิดา
๖. นายทอง
๗. นายหาญชัย
๘. นางเพลินพิศ
๙. นายไพศาล
๑๐. นายสัญญา
๑๑. ดร.อาราม
๑๒. นายภิรมย์
๑๓. นายวิสา
๑๔. นายบุญเริ่ ม
๑๕. นางอรนุช
๑๖. นายทรงยศ
๑๗. นางสาววิสาขา
๑๘. นางสาวอิชยา

เรื องธนานุรักษ์ รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
เนียมสู งเนิน
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
วิริยะจารุ
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
เสยกระโทก
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
ปุสุรินทร์ คา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
วิริยะจารุ
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
พันธ์งาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุ ข
สุ นทรพุทธศาสตร์ รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
สมุทรเผ่าจินดา หัวหน้าสานักปลัดฯ
อังคตรี รัตน์
ผูอ้ านวยการกองทรัพย์ฯ
สุ วรรณชัยรบ ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ
วงศ์สุข
นักบริ หารงานช่าง ๗
นราเทียม
นักบริ หารงานช่าง ๗
บรรณทอง
นักบริ หารงานช่าง ๗
นิยะโมสถ
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
โดดเดีย่ ว
นักบริ หารการศึกษา ๗
สิ งนวล
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
วงศ์กนั ยา
นักบริ หารงานคลัง ๖

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑. นายเอกพงษ์
๒. นายชาญวุฒิ
๓. นายศักดา
๔. นางสาวพิมพ์ลดา
๕. นางสาวเพ็ญศรี
๖. นางเพลินพิศ
๗. นายคมกริ ช
๘. นายธรรมรักษ์
๙. นายชาติชาย

วรรณพงษ์
จุลรัษเฐียร
วงศ์ศกั ดา
ใจแก้ว
คลองโป่ งเกตุ
ทองพันธุ์
โมงขุนทด
รัตนวิโรจน์
ชูจิตต์

จานวนผู้มาประชุม
จานวนผู้ไม่ มาประชุม
จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม
จานวนผู้เข้ าประชุมทั้งหมด

คน
คน
คน
คน

๕๗
๑๘
๙
๖๖

-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ลาป่ วย-ติดราชาการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-

ศึกษานิเทศก์ คศ.๒
นายช่างโยธา ๖ว
นายช่างโยธา ๖ว
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๖ว
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๕
พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช.
นายช่างเครื่ องกล ๗ ว
นายช่างโยธา ๖ ว
นายช่างโยธา ๖ว

/เริ่ มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสาเริ ง แหยงกระโทก นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ได้กล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ ทราบ
- การประชุมจะแบ่งออกเป็ น ๓ ส่วน คือ ๑.)การประชุมประจาเดือน ๑๐๕ หน่วยงานจะ
จัดประชุมทุกสิ้นเดือน ที่หอ้ งประชุมรักษ์โคราช มอบสานักปลัดฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
๒.)การประชุม บ.อบจ. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมคือ ผูอ้ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้าโซนช่าง
นายกฯ เป็ นผูก้ าหนดวันประชุม จะจัดที่หอ้ งประชุมรักษ์โคราช มอบกองแผนฯ รับผิดชอบ
๓.)การประชุม ๙ ทหารเสือ จะจัดประชุมทุกสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ผูเ้ ข้าประชุมคือ ประธาน
อสม.อาเภอ/ ประธานผูส้ ูงอายุอาเภอ/ประธาน อกม./ประธานผูพ้ ิการอาเภอ/ผูช้ ่วยนายกระดับ
อาเภอ/ สาธารณสุขอาเภอ/ นายช่างประธานโซน ๙ คน / ตัวแทนกลุ่มโรงเรี ยน ๖ คน / ศูนย์
ประสานงานอาเภอ ๓๒ อาเภอ ร่ วมกับคณะผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ผูอ้ านวยการกอง/ ผูบ้ ริ หารฝ่ าย
การเมือง /ปลัดฯ /รองปลัดฯ, ร/ป/ล/ผ/ผูช้ ่วยนายก/ ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมที่
โรงแรมเฮอร์มิเทจ มอบกองส่งเสริ มและสานักปลัดฯ ประสานงานในการนัดผูเ้ ข้าประชุม
ในการประชุมทั้ง ๓ ส่วนนี้ ขอให้กองที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน
ร่ วมกับ สลก. เพื่อเตรี ยมกาหนดการและการนัดหมายต่าง ๆ
- การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง มีรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบัวใหญ่ โอนมาเพื่อปฏิบตั ิราชการ
๑ ท่าน คือ นายวรพงษ์ วรธงไชย เป็ นผูช้ ่วยนายกฯ ด้านงานวิชาการศึกษานิเทศก์ แผน
ยุทธศาสตร์ กองการศึกษาฯ , นายนริ ศ เรื องธนานุรักษ์ ลาออกจากตาแหน่งที่ปรึ กษานายฯ
ด้านวิชาการ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ , แต่งตั้ง นายนรา เรื องธนานุรักษ์ เป็ นรอง
นายก อบจ.นม. , มอบหมายอานาจหน้าที่รองนายกฯ นางปวันรัตน์ ปานรักษา รองนายก
อบจ.นม. ให้รับผิดชอบ กองส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและกองสาธารณสุข , มอบหมายให้
นายหาญชัย พันธุง์ าม ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกองสาธารณสุข และนายสุรศักดิ์ ชาญยุทธ ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการปกครองท้องถิ่น เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของ
กองช่าง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔
- รับรองรายงานการประชุม –
เรื่อง นาเสนอเพือ่ ทราบ/พิจารณา
๑. การเยีย่ มโรงเรี ยน ขอให้ผบู้ ริ หาร บ.อบจ. ร่ วมออกไปเยีย่ มโรงเรี ยน อย่างน้อยคนละ ๑
ครั้ง มอบกองการศึกษาฯทาหนังสือแจ้งเวียนให้ผบู้ ริ หารและกองต่าง ๆ ทราบ และรวมรวม
/รายชื่อผู.้ ..

5

รายชื่อผูส้ มัครไปออกเยีย่ มโรงเรี ยนพร้อมจัดทาตารางการออกเยีย่ มโรงเรี ยน ในการออก
เยีย่ มโรงเรี ยนขอให้ผบู้ ริ หารสารวจดูถนนที่ อบจ.ได้ไปดาเนินการตามโครงการหลังฝนถนน
ดีและดูป้ายซ่อมถนน ถ้ามีเวลาให้แวะเยีย่ มศูนย์ประสานงานอาเภอด้วย
๒. สานักงานเลขานุการกิจ ได้ออกหนังสือแจ้งเวียนเรื่ องการติดต่อประสานงานระหว่าง
นายก อบจ. กับส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เพือ่ ใช้ติดต่อประสานงาน ดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ผูต้ ิดตามภาคสนาม ๐๘๒-๓๗๙๓๔๕๘ , Email.dr.yang999@gmail.com , Facebook
หมอแหยง แหยงกระโทก เลขานุการ ภาคสนามมี ๕ ท่าน คือ นายปกป้ อง ปุสุรินทร์คา/
ดร.ธนศาสตร์ กฤตยาอรรณพ / นายสุทธิจกั ร วิริยะจารุ / นายภานุวฒั น์ ชิดสาโรง /
นายภิรมย์ พรหมอิสาน
๓. การบริ หารงานบุคลากร แบ่งเป็ น ๔ กลุ่ม คือ การเมือง ร/ป/ล/ผ/ ผูช้ ่วยนายกฯ/
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ , ข้าราชการประจา / บุคลากรทางการศึกษา / สภา อบจ.
๔. การทัศนศึกษา มอบให้สานักปลัดฯ จัดทาโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน โดยจะ
แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑) กลุ่มผูอ้ านวยการโรงเรี ยน/ผูอ้ านวยการกอง ให้ไปศึกษาดูงานที่
ประเทศออสเตรเลีย เพราะมีการบริ หารโรงเรี ยนท้องถิ่นที่ดีมาก ๒) รองผูอ้ านวยการ/
โรงเรี ยน/หัวหน้าฝ่ าย จะให้ไปประเทศจีน จัดเป็ น ๒ ชุด ๆ ละ ๘๐-๑๐๐ คน ๓) เจ้าหน้าที่
ไปจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จัดเป็ น ๒ ชุด ๆ ละ ๒๐๐ คน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงและ
เสนอแนะเพิ่มเติมได้ โดยให้สารวจความคิดเห็นจากทุกคนด้วย
๕. ปัญหาการสอบสวนต่าง ๆ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการสอบสวนปัญหาต่าง ๆ
โดยมีผอู้ าวุโส ๔ ท่าน คือ นายอุบล เอื้อศรี ,นายสุรศักดิ์ ชาญยุทธ ,นายอภิวตั น์ พลสยม ,
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ ซึ่งจะดูแลเรื่ องการสอบสวนปัญหาการร้องเรี ยนให้เป็ นปกติ เพื่อ
จัดระบบต่าง ๆ ให้เกิดความโปร่ งใสและถูกต้อง
๖. ท้องฟ้ าจาลอง สร้างที่โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ่งดาเนินการก่อสร้างได้
ประมาณ ๓๐ % แล้ว ขณะนี้กาลังขอพระราชทานชื่อใหม่เป็ น “ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วโรกาส ๘๔ พรรษา มหาราช” มอบให้ท่านพัฒนฉัตร
ดูแลติดตามเรื่ องนี้ดว้ ย
๗. ติดตามงานมอบหมาย
-ศูนย์ประสานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ /จัดระบบใหม่ มอบนายสมชาย/กองส่งเสริ มฯเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ และรองฯปวันรัตน์ ติดตามประเมินผล
-ป้ าย LCD งานย่าโม/ทาป้ าย LED ให้ KSP/ กองส่งเสริ มฯ/ กองช่าง เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ส่วนสานักปลัดฯ ขอดูเนื้อหา/รายละเอียดที่จะนาไปเปิ ด และให้ถ่ายทอดสดรายการของ
ทูลกระหม่อมหญิงฯ ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดฟุตบอลโลก และให้นางานรณรงค์ต่าง ๆ ที่
/อบจ.ได้...
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อบจ.ได้ออกไปดาเนินงาน มาเปิ ดเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ ๖ อ. /เศรษฐกิจ
พอเพียง/ โครงการเกษตรปลอดโรคฯ ให้รองฯปวันรัตน์/นายสุรศักดิ์ เป็ นผูต้ ิดตามงาน
-ประสานการอบรม สอ.รณรงค์ ๖ อ. ในอาเภอต่าง ๆ มอบสานักปลัดฯและกองสาธารณสุข
รับผิดชอบ ให้ท่านธนู/ท่านอดุลย์เป็ นผูต้ ิดตามงาน
-ประสานสัมมนาโคราช ๒๐ ปี ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย มอบรองฯบุญสิตา/
นายเสกสรรค์/กองแผน เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ท่านหาญชัยติดตามงานและประเมินผล
-ประสานการทาโครงการของโรงเรี ยน เรื่ อง อบรมดูงานและงบอุทกภัย มอบกองการศึกษา/
รองฯชนะชัย เป็ นผูร้ ับผิดชอบ นายกฯเป็ นผูต้ ิดตามงานเอง
- การเตรี ยมกูเ้ งินสร้างโครงการตัวอย่างในอาเภอต่างๆ มอบรองฯเพลินพิศ/กองช่าง เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ รองฯธวัชชัย/นายสุรศักดิ์ เป็ นผูต้ ิดตามงาน
-การประชุม ๙ ทหารเสือ จะจัดทุกสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน สานักปลัดฯประสานงานร่ วมกับ
กองส่งเสริ มและกองสาธารณสุข รับผิดชอบการจัดประชุม เดือนนี้จดั วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔
-โรงเรี ยนสีเขียว (Greee School) โรงเรี ยนจานวน ๖ กลุ่ม คณะกรรมการจะคัดเลือก
โรงเรี ยนมากลุ่ม ๆ ละ ๑ โรงเรี ยน เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรี ยนสีเขียว มีโรงเรี ยน
นาร่ อง ๒ โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนวังหมี , โรงเรี ยนวังน้ าเขียว รวมเป็ น ๘ โรงเรี ยน ซึ่งการ
อบรมจะจัดในวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ศนู ย์วิจยั สะแกราช
-โครงการหลังฝนถนนดี รอบที่ ๒ จะเริ่ มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็ นต้นไป โดย
อบจ.นม. จะออกค่าเช่ารถเกรด/ รถบด/ รดอัด เพื่อทางานซ่อมถนน ส่วน อบต. ต้องออก
ค่าน้ ามันรถเอง
-๕ เขา ๕ เขื่อน การติดตั้งป้ ายตามเส้นทางทั้ง ๕ เส้นนั้น ในเดือนพฤษภาคมนี้จะส่งทีมงาน
ไปสารวจ เพื่อจะนาป้ ายไปติดตั้งตามแยกและจุดสาคัญ ๆ
-ก่อสร้าง ศพน.เขื่อนลาแชะ อาเภอครบุรี มอบรองฯบุญสิตา/นายสมชาย/สจ.พรชัย เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบรองฯปวันรัตน์/ดร.ธนศาสตร์ เป็ นผูต้ ิดตามงาน
-ก่อสร้าง ศพน.บึงกระโดน อาเภอประทาย มอบรองฯบุญสิตา/นายสมชาย/สจ.ราเมศ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบรองฯนรา เป็ นผูต้ ิดตามงาน
-ก่อสร้าง ศพน. อาเภอเทพารักษ์ มอบรองฯบุญสิตา/นายสมชาย/สจ.สมพงษ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
นายกฯเป็ นผูต้ ิดตามงานและประเมินผล
-สรุ ปงาน อบจ. ตลอด ๓ ปี ที่ผา่ นมา มอบกองแผนและกองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ให้
รองฯนพดลเป็ นผูต้ ิดตามงานและประเมินผล
-สารวจ KPI รอบที่ ๑ โรงเรี ยนและศป.อบจ ผูร้ ับผิดชอบผูอ้ านวยการโรงเรี ยน/ศป.อบจ/
กองศึกษาฯ/สานักปลัดฯ โดยนายกฯเป็ นผูต้ ิดตามและประเมินผล
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๔
นางบุญสิตา
ขันธะวินุหุ
รองปลัดฯ

เรื่อง อืน่ ๆ
- เรื่ องรถแบ็คโฮ ที่ใช้ในการขุดสระน้ าในไร่ นา ผลจากการไปศึกษาดูงานที่จงั หวัด
อุบลราชธานีพบว่ามีความแตกต่างด้านการดาเนินงานกับของโคราชมาก เพราะที่จงั หวัด
อุลบราชธานีจะเช่าเครื่ องจักรเพื่อขุดสระน้ าขนาดเล็ก ๆ ใช้เวลา ๑ วัน สามารถขุดได้ ๓ ลูก
และจากการที่ ผอ.สมชายไปศึกษาดูงาน เรื่ องระบบการเช่ารถของกองช่างที่จงั หวัด
อุบลราชธานีจะไม่เช่ารถแต่จะเป็ นการซื้อ ส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็ นการเช่ารถเก่า จึงต้อง
นาเอาข้อดี ข้อเสีย และข้อกฎหมาย มาปรับใช้อย่างระมัดระวัง จึงขอเวลาในการศึกษาข้อ
ระเบียบ ข้อกฎหมายให้รอบคอบ ส่วนเรื่ องกระบวนการเช่ารถได้ดาเนินการไปแล้ว และ
จัดทา TOR แล้ว แต่ยงั เหลือแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ

นายอภิวตั น์
พลสยม
ปลัดฯ อบจ.นม.

-เรื่ องการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบจ. เป็ นภารกิจที่ทุกกองจะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะการ
ประสานกับนายอาเภอในพืน้ ที่มีการเลือกตั้ง เพราะถ้าหากมีการยุบสภาก็ตอ้ งเตรี ยมเอกสาร
เตรี ยมเรื่ องบุคลากร, ประสานอาเภอ, ประสาน อบต. , งบประมาณการเลือกตั้ง เพือ่ ใช้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
( นางกฤษณา ศรี เนตร )
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗

(ลงชื่อ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

( นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

