รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
3. นายวิสตู ร เจริญสันธิ์
4. นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี
5. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
6. นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
7. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์
8. นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
9. นายภิรมย์ วงศ์สุข
10.นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
11.นายจิรยุทธ อาสาเสน
12.นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
13.นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทกั ษ์
14.นางรังสิยา นุทกิจ
15.นางวิสาขา ราชธา
16.นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
17.นางกฤติมา ไชยวงค์
18.นายภิรมย์ วงศ์สุข
19.นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์
20.นางนงนุช กาหลง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
2. นางบุญสุดา แก้วกระจาย
3. นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
4. นางประทีป ถิ่นโคกสูง
5. นางณิชาสุธนี นกนอก
6. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน
7. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างเพ็ชร์
8. นางอนุตรา มาลัยเปีย
9. นางยุภาพร ไชยเมือง
10. นางศิริกัญญา ขอเชื้อกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
รก. ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักการคลัง
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
/11. นางสาวอุษณี...

-211. นางสาวอุษณี เชื้อชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
12. นางปริษา ภิญโญนนทกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
13. นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14. นางชัญญา เพ็ชรสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
15. นายณัฐวุฒิ บุญศิริแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
16. นางสาวจันทร์จริ า ฉายพุดซา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
17. นางสาวอังศุมาริน พรหมพันธ์ใจ
ผู้ชว่ ยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
18. นายอาทิตย์ ชิดโคกสูง
ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน
19. นางวิไลรัตน์ คำลาย
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
20. นางสาวศุภัคชญา คณะศรี
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
21. นายอรรถพล คงฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
22. นายชัยวัฒน์ โคตรบำรุง
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ เชาวน์ดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการ2. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการ3. นายวิสา นราเทียม
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
-ติดราชการเริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลาไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 17
ธันวาคม 2562 มีกำหนด 3 วัน ณ สาธารณรัฐอินเดีย
-ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 11/2562 เมือ่ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ร้อยตรีหญิง ระนองรัก ษ์ สุว รรณฉวี นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า
แจ้งว่า
- จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ีบ รมราชาภิเษก ในวันเสาร์ท ี่ 14
ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัคร
/จัดตั้งกองทุน...

-3จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธริ ่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี ฐานะยากจน จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ
ทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว
นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- จำนวนผู้สมัครเดิน – วิ่ง มินฮิ าล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
1) บุคลากรหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 899 คน
2) บุคลากรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน
2,093 คน
3) บุคคลทั่วไป จำนวน 700 คน
4) ส่วนอำเภอ จำนวน 4,633 คน
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ
ทำงานฯ ดังนี้
1) คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน–วิ่ง (สำนักปลัดฯ รับผิดชอบ)
2) คณะทำงานปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่งฯ (สำนักปลัดฯ รับผิดชอบ)
3) คณะทำงานฝ่ายควบคุมเส้นทางเดิน –วิ่งฯ (สำนักการช่าง รับผิดชอบ)
4) คณะทำงานมอบเหรียญที่ระลึก (สำนักปลัดฯ รับผิดชอบ)
5) คณะทำงานฝ่ายขนส่ง (สำนักการช่าง รับผิดชอบ)
6) คณะทำงานบริการน้ำดื่มเส้นทางเดิน – วิ่งฯ (จุดที่ 1 และจุดที่ 8 สำนักการคลัง
รับ ผิด ชอบ/ จุด ที่ 2 และจุด ที่ 7 กองแผนและงบประมาณ รับ ผิด ชอบ / จุด ที่ 3
และจุด ที่ 6 กองการเจ้า หน้า ที่ รับ ผิด ชอบ/ จุด ที่ 4 และจุด ที่ 5 สำนัก การศึก ษาฯ
รับผิดชอบ/ จุดที่ 9 และจุดที่ 10 สำนักการช่าง รับผิดชอบ)
7) คณะทำงานอาหารและเครื่อ งดื่ม เต็น ท์ต ั้ง อยู่บ ริเวณหอนาฬิก า จำนวน 4 จุด
(จุดที่ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ/จุดที่ 2 สำนักการคลัง รับผิดชอบ/ จุดที่ 3
กองส่งเสริมคุณภาพชีวติ รับผิดชอบ /จุดที่ 4 สำนักการช่าง รับผิดชอบ)
8) คณะทำงานฝ่า ยอาหารและเครื่อ งดื่ม จุด อาหาร VIP (กองกิจ การสภาฯ
และสำนักปลัดฯ รับผิดชอบ)
9) คณะทำงานฝ่ายรักษาความสะอาด (สำนักการช่าง รับผิดชอบ)
10) คณะทำงานฝ่ายการแพทย์และการพยาบาล (กองสาธารณสุข รับผิดชอบ)
11) คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัดฯ รับผิดชอบ)
12) คณะทำงานฝ่ายประเมินผลการจัดงาน (กองแผนและงบประมาณ รับผิดชอบ)
นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- จังหวัดนครราชสีมาแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการขอรับเงินอุด หนุนทั่ว ไป และเงินอุด หนุน
เฉพาะกิจ ตามปฏิทินการเร่งรัดการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
/หากประสงค์...

-4หากประสงค์ข อรับ การสนับ สนุน ให้ส ่ว นราชการในสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว น
จัง หวัด นครราชสีม า ดำเนิน การจัด ทำคำขอตามแนวทางหนัง สือ จัง หวัด นครราชสีม า
ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว 8611 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- ส่ว นราชการที่เ กี่ย วข้อ งหลัก ๆ ได้แ ก่ สำนัก การช่า ง, สำนัก การศึก ษาฯ, กองส่ง เสริม
คุณภาพชีวติ ให้เร่งดำเนินการตามแนวทางหนังสือจังหวัดนครราชสีมาดังกล่าวแล้วแจ้งให้
กองแผนและงบประมาณ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- การจัด ทำโครงการจัด งานฉลองวัน แห่ง ชัย ชนะของท้า วสุร นารี ประจ ำปี 2563
มอบสำนักการศึกษาฯ และปลัดบุญสิตาฯ รับผิดชอบจัดทำแสง สี เสียง โครงการเล่าเรือ่ ง
ตำนานเกี่ย วกับ คุณ ย่า โม โดยในปี 2563 องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า
จะมีการจัดการแสดงแสง สี เสียง จำนวน 6 องค์
นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งว่า
- ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายละเอียดกิจกรรมพร้อมประมาณการค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน โดยอ้างอิงจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายเมื่อปี 2562 ส่งสำนักปลัดฯ
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 ต่อไป
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา ผู้อำนวยการสำนักการคลัง รายงานว่า
- ขอรายงานสถานะการเงิน ณ วัน ที่ 10 ธัน วาคม 2562 งบประมาณทีต่ ั้ง ไว้จ ำนวน
3,755,079,200.- ล า้ น บ า ท ร า ย ร ับ จ ำ น ว น 975,644,525.32.- ล ้า น บ า ท
รายจ่าย จำนวน 443,171,303.21.- ล้านบาท งบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จา่ ยได้
จำนวน 532,473,222.11.- ล้านบาท
- การกัน เงินกรณีก ่อ หนี้ผ ูก พัน และกันเงินกรณีไ ม่ไ ด้ก ่อ หนี้ผ ูก พัน จำนวน 1,075 ฎีก า
จำนวนเงิน ที่ก ัน ไว้ 1,297,182,569.55.- ล้า นบาท มีก ารเบิก จ่า ย จำนวน 848 ฎีก า
เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 841,706,123.73.- ล้านบาท
นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ รายงานว่า
- เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ลานอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี (ศาลาทรงไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัด นครราชสีมา ได้ม อบหมายให้ทา่ นอนุว ัฒ น์ คณาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนกล่าวให้ก ำลังใจคณะผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด เพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่ง ประเทศไทย รอบชิง ชนะเลิศ ระดับ ประเทศ ครั้ง ที่ 37 ประจำปีก ารศึก ษา 2562
“นครระยองเกมส์” ระหว่า งวัน ที่ 6 – 15 ธัน วาคม 2562 นัก กีฬ าจำนวน 226 คน
ปัจ จ ุบ ัน ณ วัน ที่ 13 ธัน ว า ค ม 2562 ค ณ ะท ำ งา นได ้แ จ ้ง สร ุป เหร ีย ญร า งว ัล
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญ, เหรียญเงิน
จำนวน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 5 เหรียญ อยูใ่ นลำดับที่ 7 ของประเทศ
/นายชัยเกียรติ…

-5นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า
- การติด ตามประเมิน ผลตั้ง แต่ว ัน ที่ 1 ตุล าคม ถึง วัน ที่ 30 พฤศจิก ายน 2562
ได้ด ำเนิน การออกติด ตามและประเมิน ผลโครงการ จำนวน 33 โครงการ 5 กิจ กรรม
เพื่อ จัด ทำเป็น รายงานการติด ตามประเมิน ผลประจ ำปีข ององค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา
นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- สถิติผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ปัจจุบัน
มีจำนวน 71 คน และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จำนวน 76 คน
- เดือ นธันวาคม 2562 มีหน่ว ยงานที่ขอเข้า ศึก ษาดูง าน ณ องค์ก ารบริหารส่ว นจัง หวัด
นครราชสีมา ดังนี้
1) วัน ที่ 3 ธัน วาคม 2562 องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อำนาจเจริญ เข้า ศึก ษา
ดูงานการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา และเรื่อง
การขอจัดตั้งกองส่งเสริมฯ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
2) วัน ที่ 11 ธัน วาคม 2562 องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อุบ ลราชธานี เข้า ศึก ษา
ดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3) วัน ที่ 16 ธัน วาคม 2562 องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สุร ิน ทร์ เข้า ศึก ษาดูง าน
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางวิสาขา ราชธา รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานว่า
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริ าชการ ขององค์การบริหารส่ว น
จังหวัด นครราชสีมา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ขอเชิญ หัว หน้า ส่ว น
ราชการพร้อมกันที่ห้องประชุมรวงผึ้ง เพื่อรับนโยบายแนวทางในการรับการตรวจประเมิน
นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รายงานว่า
- กองสาธารณสุข ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการจิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลากร อบจ.นม. สนุกกับการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น
ณ โรงแรม ออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562
2. โครงการปฐมพยาบาลช่ว ยชีว ติ เบื้อ งต้น ในวัน ที่ 20 – 21 ธัน วาคม 2562
โดยเป็น กิจ กรรมของนัก เรีย นสถานศึก ษาโรงเรีย นในสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
นครราชสีมา
นายจิรยุทธ อาสาเสน ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานว่า
- ได้ดำเนินการประสานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมงาน
กิจกรรม เดิน – วิ่งฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม จำนวน 4 ท่าน
- ตามทีไ่ ด้เกิดเหตุเพลิงไหม้พน้ ื ทีต่ ลาดแม่กมิ เฮง ซึง่ อยูใ่ กล้สำนักงานทำให้ก ระแสไฟฟ้า ตกบ่อ ย
จึงขอความอนุเคราะห์ส ำนัก การช่า ง ดำเนิน การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในพื้น ที่บ ริเวณ
ตึกมิราเคิลออฟไลฟ์
/นางรังสิยา...

-6นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต แจ้งว่า
- ป้า ยบริเวณด้า นหน้า ตึก มิร าเคิล ออฟไลฟ์ช ำรุด จึง ขอความอนุเ คราะห์ส ำนัก การช่า ง
เข้าตรวจสอบเพื่อทำการปรับปรุง
ร้อยตรีหญิง ระนองรัก ษ์ สุว รรณฉวี นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า
แจ้งว่า
- มอบสำนักการช่าง ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงระบบ
ไฟฟ้าภายในบริเวณตึกมิราเคิลออฟไลฟ์ทั้งหมด เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง แจ้งว่า
- ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการก่อนทีจ่ ะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขอให้สอบถามสถานะ
การคลังพร้อมแนบแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสด้วย
- สำนักการศึกษาฯ ขอให้เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมรายได้จังหวัดงานกีฬาสาธรเกมส์
นางกฤติมา ไชยวงศ์ รก.ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ แจ้งว่า
- ประกาศแผนการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ตามที่แ จ้ง ทุก ส่ว นราชการให้ส ำรวจโครงการ
ที่ง บประมาณเกิน 500,000.- บาท ขอให้ส ่ง เรื่อ งให้ส ่ว นพัส ดุเ พื่อ ดำเนิน การประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยตรีหญิง ระนองรัก ษ์ สุว รรณฉวี นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า
แจ้งว่า
- การจัดงานปีใหม่ 2563 มอบสำนักการช่างรับผิดชอบ กำหนดจัดงานในวันที่ 26 ธันวาคม
2562 ณ สำนักการช่าง ตรีมงานวัด
นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิตกิ ารและการพาณิชย์ รายงานว่า
- ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นคำขออนุญาตถอนสภาพที่ดินของรัฐ
ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ใ นทีด่ ินของรัฐ
เป็น การชัว่ คราวตามมาตรา 9 แห่ง ประมวลกฎหมายทีด่ ิน แปลง “ที่ท ำเลเลี้ย งสัต ว์
โคกหนองแหน” พื้น ที่บ ริเ วณตำบลโคกกรวด เพื่อ ก่อ สร้า งสถานสงเคราะห์ค นชรา
บ้า นธรรมปกรณ์วดั ม่ว งและสถานสงเคราะห์บ้า นธรรมปกรณ์โ พธิ์ก ลางนั้น เมื่อ วัน ที่ 9
ธัน วาคม 2562 สำนัก งานปฏิร ูป ที่ด ิน เพื่อ เกษตรกรรม แจ้ง ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือตอบข้อสงสัยต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
ซึ่งผลการประชุมมีมติไม่นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจัดสรรให้ราษฎรใช้ประโยชน์ หมายความว่า
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม าสามารถขออนุญ าตใช้พ ื้น ที่ ได้ต ามระเบีย บ
ซึ่ง เมื่อ ที่ป ระชุม มีม ติไ ม่ข ัด ข้อ งแล้ว ส ำนัก งาน สปก .จะส่ง รายงานการประชุม
ให้ก ับ สปก.จัง หวัด และสปก.จัง หวัด จะรายงานให้ส ำนัก งานที่ด ิน จัง หวัด เพื่อ เสนอ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตในลำดับต่อไป
/ระเบียบวาระที่ 4…

-7ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งทีเ่ สนอให้ทป่ ี ระชุมพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- บัญชีสรุปโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้
งบประมาณไม่เกิน 500,000.- บาท
1) กันเงินไม่ก่อหนี้ ปีงบประมาณ 2561
- ครุภัณฑ์
จำนวน 17 โครงการ
- ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 117 โครงการ
2) กันเงินไม่ก่อหนี้ ปีงบประมาณ 2562
- ครุภัณฑ์
จำนวน 62 โครงการ
- ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 18 โครงการ
3) กันเงินไม่ก่อหนี้ ตั้งโอนรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2562
- ครุภัณฑ์
จำนวน 14 โครงการ
งบประมาณเกิน 500,000.- บาท
1) กันเงินไม่ก่อหนี้ ปีงบประมาณ 2561
- ครุภัณฑ์
จำนวน 5 โครงการ
- ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 85 โครงการ
2) กันเงินไม่ก่อหนี้ ปีงบประมาณ 2562
- ครุภัณฑ์
จำนวน 65 โครงการ
- ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 121 โครงการ
3) กันเงินไม่ก่อหนี้ ตั้งโอนรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2562
- ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 32 โครงการ
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ
ประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

