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รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมรักษ์ โคราช องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผู้มาประชุม
๑. นายสาเริ ง
๒. นายนรา
๓. นางปวันรัตน์
๔. นายอุบล
๕. นายเจริ ญ
๖. นายธนู
๗. นายสุ ทธิ จกั ร
๘. ดร.ธนศาสตร์
๙. นายปกป้ อง
๑๐. นายวิสุทธิ์
๑๑. นายสุ รศักดิ์
๑๒. นายหาญชัย
๑๓. นายชนะชัย
๑๔. นางบุญสิ ตา
๑๕. นายไพศาล
๑๖. นายจิรยุทธ
๑๗. นายวีระชัย
๑๘. นางวิรัลพัชร
๑๙. นายสมชาย
๒๐. นางงามนิจ
๒๑. นายธี ระชัย
๒๒. นายฉัฐกร
๒๓. นางนงนุช
๒๔. นางณัชชา
๒๕. นายเจต
๒๖. นายสุ รินทร์
๒๗. นายคารณ
๒๘. นายชม

แหยงกระโทก
เรื องธนานุรักษ์
ปานรักษา
เอื้อศรี
ปุสุรินทร์ คา
พานิชชา
วิริยะจารุ
กฤตยาอรรณพ
ปุสุรินทร์ คา
กฤตยาอรรณพ
ชาญยุทธ
พันธุ์งาม
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
สมุทรเผ่าจินดา
อาสาเสน
ศรี โอษฐ์
พูนพิพฒั น์
กัลยะกิติ
พลปั ถพี
เทพนอก
ชูเกียรติ
กาหลง
สี มนั ตธรรมกุล
รุ จิวรรณ
ลมจะโปะ
ภูมิโคกรักษ์
จรโคกกรวด

นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ 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
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการปกครองท้องถิ่น
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุ ข
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
ผูอ้ านวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผูอ้ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รก. ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์คนชราฯ วัดม่วง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนหนองยางพิทยา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนครบุรี
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมประดู่
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนห้วยลึกฯ
/๒๙.นายอดุลย์...

๒๙. นายอดุลย์
๓๐. นายไพรัช
๓๑. นางสาวพาฝั น
๓๒. นายเผด็จ
๓๓. นางนิ่มนวล
๓๔. นางอุไรวรรณ
๓๕. นายภิรมย์
๓๖. นายธวัชชัย
๓๗. นายวิโรจน์
๓๘. นายสมบูรณ์
๓๙. นางอรนุช
๔๐. นางรังสิ ยา
๔๑. นางกฤษณา
๔๒. นายทรงยศ
๔๓. นางสาววิสาขา
๔๔. นายสาอางค์
๔๕. นางขวัญจิตต์
๔๖. นางวรรณภา
๔๗. นางประสงค์
๔๘. นางกฤติมา
๔๙. นางสาวอิชยา
๕๐. นายตรี นพ

มุทุกนั ต์
สุ ขจรัส
แหยงกระโทก
จินดา
ศรี สัตตบุตร
ภัทรปิ ติพล
วงศ์สุข
ตระกูลวณิชย์
เฮ่ประโคน
ซ่ อนกลิ่น
นิยะโมสถ
นุทกิจ
ศรี เนตร
โดดเดีย่ ว
สิ งนวล
ยื่นแก้ว
เกตุสระน้อย
นวลฉิ มพลี
คอยบัลลังก์
ไชยวงศ์
วงศ์กนั ยา
ชื่นชม

ผู้ไม่ มาประชุม
๑. นายนพดล
๒. นายธวัชชัย
๓. นางพัฒนฉัตร
๔. นายนริ ศ
๕. นายสมศักดิ์
๖. นางราไพร
๗. นายธีระชาติ
๘. นายไพศาล
๙. นายชัยธนา
๑๐. นางสุ ภนิดา
๑๑. นายอภิวตั น์
๑๒. นางเพลินพิศ

ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนโตนดวิทยา
(แทน)นายบริ บูรณ์ จงปั ตนา ผอ.โรงเรี ยนเมืองยางศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุ ข ระดับชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ระดับชานาญการ
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารการศึกษา ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นักบริ หารงานคลัง ๖
นักบริ หารงานคลัง ๖
นักบริ หารงานช่าง ๖

เนียมสู งเนิน
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
-ติดราชการพยุงสุ วรรณ
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
-ติดราชการภัทรศาศวัตวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ -ติดราชการเรื องธนานุรักษ์ ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ -ติดราชการตาไธสงฆ์
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ -ติดราชการเกลื่อนกระโทก ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ -ติดราชการเสยกระโทก
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ -ติดราชการมุ่งวัฒนา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ -ติดราชการสันติชยั วัฒน์ ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ -ติดราชการปุสุรินทร์ คา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ -ติดราชการพลสยม
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
-ติดราชการสุ นทรพุทธศาสน์ รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
-ติดราชการ/๑๓.นายสัญญา...
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๑๓. นายสัญญา
๑๔. ดร.อาราม
๑๕. นายรุ่ งโรจน์
๑๖. ดร.พีระ
๑๗. นางเกษร
๑๘. นายภาดล
๑๙. นายวิสา
๒๐. นายบุญเริ่ ม
๒๑. นายเสกสรรค์
๒๒.นายวิสุทธิ์
๒๓. นายสามารถ
๒๔. นางประทีป
๒๕. นางจรี ภรณ์
๒๖. นางสาวภรณ์นิภา
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑. นางณัฐชยา
๒. นางอนุตรา
๓. นายเอกพงษ์
๔. นางบุญสุ ดา
๕. นางสาวอรทัย
๖. นางมารวยกุล
๗. นายสาเริ ง
๘. นางจิตรวรรณ
๙. นายสุ ธา
๑๐.นางสาวชลนิษา
๑๑.นายณราชัย
๑๒.นายอดุลย์
จานวนผู้มาประชุม
จานวนผู้ไม่ มาประชุม
จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม
จานวนผู้เข้ าประชุมทั้งหมด

๕๐
๒๖
๑๒
๖๒

อังคตรี รัตน์
สุ วรรณชัยรบ
วรชมพู
พันธุ์งาม
หิรัญเทศ
ศรี กระโทก
นราเทียม
บรรณทอง
อารี เอื้อ
บุญโนนแต้
คุม้ คง
ถิ่นโคกสู ง
ศรี รักษา
จันทร์ อาภาส

ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ
นักวิชาการสาธารณสุ ข ๗ว
นักวิชาการสาธารณสุ ข ๗ว
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารการศึกษา ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นิติกร ๔

นริ นทร์ นอก
มาลัยเปี ย
วรรณพงษ์
แก้วกระจาย
ใจแก้ว
ปั ญญา
ทากิน
สุ ชาดา
ประภาพิมล
สาระพล
ฮมภิรมย์
ภู่ภทั รวงศ์

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นักวิชาการคลัง ๖
ศึกษานิเทศก์ คศ ๓
เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๖ว
นักวิชาการสิ่ งแวดล้อม ๕
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นักวิชาการศึกษา ๖ว
โรงเรี ยนอรพิมพ์วทิ ยา
นักผังเมือง ๖
นักผังเมือง ๓
ผอ.โรงเรี ยนมะค่าวิทยา

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

คน
คน
คน
คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสาเริ ง แหยงกระโทก นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ได้กล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ ทราบ
- นายกฯ มีกาหนดการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงแต่งตั้งให้
นายนรา เรื องธนานุรักษ์ ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดฯ รักษา
ราชการแทนนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
- รับรองรายงานการประชุม –

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง นาเสนอเพือ่ ทราบ
๑. งานกีฬา อบจ.นม.เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ๒ งาน คือ การแข่งขันกีฬานักเรี ยน
และการแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์ ต้องขอขอบคุณคณะทางานทุกท่าน ที่ ให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จะเชิญผูว้ ่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาเป็ นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่ วมพิธีปิด
เวลา ๑๖.๐๐ น.
๒. งานย่าโม จัดวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๔ งานย่าโมปี นี้การราบวงสรวง
จะไม่กาหนดจานวนผูร้ ่ วมราบวงสรวง
-อบจ.นม. จะจัดในรู ปแบบย้อนยุค อนุรักษ์วฒั นธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปี นี้จะ
มอบให้โรงเรี ยนทั้ง ๖ กลุ่มเป็ นผูจ้ ดั การแสดงของนักเรี ยน ซึ่งเน้นเรื่ องวัฒนธรรม
พื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น
-การแสดงแสง สี เสียง มีจานวน ๖ คืน โดยใช้เทคนิคการแสดงแบบพิเศษมีนกั แสดง คือ
นายกาปัน บ้านแท่น
๓. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ เสด็จวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีหมายกาหนดการคร่ าวๆ
ดังนี้
เวลา ๑๖.๐๐ น. ลงเครื่ อง
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จไปทุ่งสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็ นอนุสรณ์สถานที่แสดงประวัติ
เกี่ยวกับคุณย่าโม มอบกองช่างดูแลตกแต่งสถานที่จดั งานให้เรี ยบร้อย
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จมาเปิ ดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ที่ตึก OTOP
หรื อศูนย์บริ การ อบจ.
เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จมาชมการแสดงแสง สี เสียง มอบสานักปลัดฯ ดูแล
ความเรี ยบร้อย และปี นี้จะให้มีการจองบัตรเข้าชม
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสด็จกลับ
-กองส่งเสริ มฯ / ศูนย์ซอฟแวร์ / กองช่าง ให้ออกแบบทาป้ ายและดูแลความเรี ยบร้อย ชั้น
๒ ให้พร้อมเปิ ดงานให้ทนั
/ป้ าย LCD…
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-ป้ าย LCD หน้าย่าโม มอบกองช่างออกแบบและดาเนินการจัดทาให้เรี ยบร้อย
๔. บ้ านคุณย่า มอบท่านวิสุทธิ์ ติดตามงาน
๕. สานักงานใหม่ ตอนนี้เรื่ องที่ดินผ่านเรี ยบร้อยแล้ว ได้พ้นื ที่จานวน ๗๐ ไร่ การออกแบบ
ก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้วจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๒๐ เดือน ขอให้กองคลังติดตาม
เรื่ องการกูเ้ งิน
๖. เตรียมการประชุมสภา สมัยที่ ๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ มอบกองแผนและกอง
กิจการสภาเตรี ยมเรื่ องการก่อสร้างสานักงานใหม่ การกูเ้ งินและเรื่ องอื่น ๆ ให้ทนั เข้าสภา
๗. ประชุมผู้สูงอายุและ อกม. ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็ นต้นไปจะจัดอบรมที่ ศพน. อาเภอ
วังน้ าเขียว มอบให้กองส่งเสริ มฯและท่านหาญชัย เป็ นผูต้ ิดต่อประสานกับ ศพน. และต้อง
ขอบคุณผูอ้ านวยการโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่ให้ความร่ วมมือเข้าร่ วมกิจกรรม
๘. รณรงค์ ๖ อ. / เศรษฐกิจพอเพียง / สุ ขภาพดี ของท่านรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ช่วย
กระทรวงสาธารณสุข
-รณรงค์ ๖ อ. จะอบรมที่สถานีอนามัยทุกอาเภอ
-การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง จะใช้วดั เป็ นแกนหลัก เพราะเศรษฐกิจพอเพียงต้องเริ่ มจาก
วัดที่มีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล ซึ่งจะมีคณะสงฆ์เป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการ
รณรงค์ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริ มการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน โดยการประสานงานร่ วมกับ คป.อบจ. หรื อ ๑๐ทหารเสือ คือ ศป.อบจ. ,
ผอ.โรงเรี ยน , ช่าง , ผูช้ ่วยนายกฯ , สสอ. , อกม. , ผูส้ ูงอายุ , ผูพ้ ิการ , เจ้าคณะอาเภอ
๙. โรงเรียน ในปี ๒๕๕๔ เป็ นปี แห่งการพัฒนาคุณภาพการมองอนาคตไป ๒๐ ปี ขา้ งหน้า
-เยีย่ มบ้านเด็กนักเรี ยนให้กองการศึกษาออกแบบสอบถามประเมินการออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
-เยีย่ มโรงเรี ยนนายกฯจะออกเยีย่ มและจะนอนที่โรงเรี ยน ๓ โรงเรี ยนเหมือนเดิม
๑๐. มอบหมายติดตามงาน
๑.ห้องประชุมรักษ์โคราช ให้นายธีระชัยติดตามเรื่ องการจัดทาห้องน้ าให้เรี ยบร้อย
ให้ติดตั้งเครื่ องฉายเพิม่ เพื่อความสะดวกไม่ตอ้ งโยกย้ายหลายครั้ง
๒.ท้องฟ้ าจาลอง และAqualium ให้กองแผนติดตามขอแบบมาด้วย
๓.ย่าโม อบจ.เกมส์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ จัดให้วิ่งในช่วงเช้าและแข่งขัน
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
๔.หลังฝนถนนดี ได้เริ่ มออกปฏิบตั ิงานแล้ว ทั้งถนนลาดยาง หินคลุก และการซ่อม
ใหญ่
๕.ศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้กาลังปรับปรุ งภูมิทศั น์ ปลูกต้นไม้ ทาถนน
ส่วนโรงสีขา้ วได้ผลิตข้าวออกมาจาหน่ายในราคาถูกและโรงเรี ยนหนองหว้าได้มาที่
เพาะเห็ด

๖.ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรี ยนบริ บาลผูส้ ูงอายุ ตอนนี้จดั ทาโครงการเรี ยบร้อย ประมาณ
เดือน มีนาคม จะเริ่ มเปิ ดอบรมให้กองที่รับผิดชอบติดตามงานด้วย
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง นาเสนอเพือ่ ทราบ
-ไม่มีเรื่อง อืน่ ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
( นางกฤษณา ศรี เนตร )
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗

(ลงชื่อ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

( นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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