รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายวิสตู ร เจริญสันธิ์
3. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
4. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
5. นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
6. นายทรงยศ โดดเดี่ยว
7. นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
8. นายธีระชัย เทพนอก
9. นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
10.นายจิรยุทธ อาสาเสน
11.นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
12.นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทกั ษ์
13.นางรังสิยา นุทกิจ
14.นางวิสาขา ราชธา
15.นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
16.นางกฤติมา ไชยวงค์
17.นางนงนุช กาหลง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
2. นางบุญสุดา แก้วกระจาย
3. นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
4. นายสุภกิจ พรหมลา
5. นางประทีป ถิ่นโคกสูง
6. นายวิสทุ ธิ์ บุญการกิจ
7. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน
8. นางวิญญา ศรีอุทธา
9. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างเพ็ชร์
10. นางอนุตรา มาลัยเปีย
11. นางพิมพฉวี อินทรประวัติ
12. นางปรีชญา แสงสง่า
13. นางสาวนารินทร์ ดูเรืองรัมย์
14. นายเตชิต กลิ้งทะเล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ
รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
รก. ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักปลัดฯ
หัวหน้าฝ่ายนิตกิ ารและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
รก.หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการคลัง
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รก.หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญา
รก.หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิก์ ลาง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดยาเสพติด
/15. พ.จ.อ.จรัญ...

-2รก.หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
พนักงานจ้างทัว่ ไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป

15. พ.จ.อ.จรัญ ช่างเกวียน
16. นางยุภาพร ไชยเมือง
17. นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
18. นางสาวณัทนรินทร์ ใจแก้ว
19. นางสาวอุษณี เชื้อชัย
20. นางวิไลภรณ์ อุปการ
21. นางปริษา ภิญโญนนทกุล
22. นางสาวฐิติรตั น์ เดชาอภินันท์
23. นายประกอบ ประจิต
24. นางสาวพรรทิพย์ ขัดทรายขาว
25. นางสาวจุรพี ร ภูมิโคกรักษ์
26. นางสาวบุญจันทร์ บุญเฮ่า
27. นายพุทธิพงษ์ ชาธิพา
28. นายครรชิตพล สวัสดีพุทธา
29. นางสาวอรุณี ประภาสโนบล
30. นางสาวรำพัน สุภิษะ
31. นางสาวจันทร์จริ า ฉายพุดซา
32. นางสาวอังศุมาริน พรหมพันธ์ใจ
33. นางสาวกชพร สมลือชาชัย
34. นางวิไลรัตน์ คำลาย
35. นางสาวศุภัคชญา คณะศรี
36. นายณัฐดนัย วิชชาธรตระกูล
37. นายชัยวัฒน์ โคตรบำรุง
38. นายวสันต์ชาย อุลิตสถิตย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการ2. นายกิตติ เชาวน์ดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการ3. นายภิรมย์ วงศ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-ติดราชการ4. นายวิสา นราเทียม
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
-ติดราชการ5. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
-ติดราชการ6. นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รก.รองผอ.สำนักการศึกษาฯ
-ติดราชการเริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ได้รับคำชมจากการจัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อ ของแผ่นดิน
เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
/2. มีคำสั่ง...

-32. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. นายวิสตู ร เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบ
การกำกับ ดูแล ควบคุม ติด ตาม ผลการปฏิบัต ิงานของส่วนราชการในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 สำนัก ได้แก่ สำนักการคลัง และสำนักการช่าง
2. นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบ
การกำกับ ดูแล ควบคุม ติด ตาม ผลการปฏิบัต ิงานของส่วนราชการในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม
2563 ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา – นครราชสีม า
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือ งนครราชสีม า
จัง หวัด นครราชสีมา พบกับ กิจ กรรมสนุก ๆ และของรางวัล มากมาย ขอเชิญ ทุก ท่า น
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
-ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 12/2562 เมือ่ วันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม 2562
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เข้าประชุมกรมการจังหวัด
นครราชสีมาและหัว หน้า ส่ว นราชการประจำจัง หวัด นครราชสีม า ครั้ง ที่ 12/2562
เพื่อ รับ ฟัง ข้อ ราชการ เมื่อ วัน อัง คารที่ 24 ธัน วาคม 2562 ณ หอประชุม เปรม
ติณ สูล านนท์ ศาลากลางจัง หวัด นครราชสีม า โดยผู้ว า่ ราชการจัง หวัด นครราชสีม า
ได้แจ้งการรณรงค์และช่วยกันแก้ไขปัญ หาภัย แล้ง และเรื่องการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่
- ขอเชิญ คณะทำงานการจัด ทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 เข้า ร่ว มประชุม ในวัน อัง คารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ขอเชิญ หัว หน้า ส่ว นราชการทุก ท่า น เข้า ร่ว มประชุม ในวัน ที่ 6 มกราคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือ
ข้อราชการ ดังนี้
1. การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่มีความโดดเด่น เพื่อจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานประจำปี 2562
2. การทบทวนการให้คะแนนความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ
/3. ผลการควบคุมภายใน…

-43. ผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562
4. การดำเนินการเร่ง รัด การเบิก จ่า ยงบประมาณรายจ่า ยประจำปี และการเสนองบ
ประมาณ
- การจัด งานปีใ หม่อ งค์ก ารบริหารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า ปี 2563 กำหนดจัด ขึ้น
ในวัน พฤหัส บดีท ี่ 9 มกราคม 2563 ณ สำนัก การช่า ง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
นครราชสีมา ตรีมงานคัลเลอร์ฟูล
นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง แจ้งว่า
- ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 จะมีการจัดงานกีฬา “วันปีใหม่ 2563” มีทั้งหมด
4 ทีม ดังนี้
1. สีแ ดง ประกอบด้ว ย สำนัก ปลัด ฯ, กองแผนและงบประมาณ, สำนัก การคลัง
และหน่วยตรวจสอบภายใน
2. สีเหลือง ประกอบด้วย กองกิจการสภาฯ, กองส่งเสริมคุณภาพชีวติ , กองสาธารณสุข
และกองการเจ้าหน้าที่
3. สีส้ม ประกอบด้วย สำนักการศึกษาฯ, ผอ.โรงเรียน, รองผอ.โรงเรียน
4. สีเขียว ประกอบด้วย สำนักการช่าง
โดยมีพ ธิ ีเ ปิด การแข่ง ขัน กีฬ าเวลา 09.00 น. สำหรับ ประเภทการแข่ง ขัน กีฬ า
จำนวน 6 ชนิด ดังนี้
1. กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน
2. กีฬาแชร์บอลหญิง 7 คน
3. วิ่งกระสอบแบ่งออกเป็น 2 ทีม (ชาย,หญิง) ทีมละ 5 คน
4. ชักคะเย่อแบ่งออกเป็น 2 ทีม (ชาย,หญิง) ทีมละ 10 คน
5.วิ่งเปรี้ยวแบ่งออกเป็น 2 ทีม (ชาย,หญิง) ทีมละ 4 คน
6. กินวิบากแบ่งออกเป็น 2 ทีม (ชาย,หญิง) ทีมละ 5 คน
นายฤทธิชัย เกลีย้ งกลางดอน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ รายงานว่า
- การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา
ประชุม เมื่อ วัน ศุก ร์ท ี่ 15 พฤศจิก ายน 2562 ณ ห้อ งประชุม หลวงพ่อ คูณ ปริส ุท ฺโ ธ
ศาลากลางจัง หวัด นครราชสีม า ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด นครราชสีม าเป็น ประธาน
โดยในที่ประชุม แจ้งว่าในปี 2563 นี้ จะไม่การจำหน่ายบัตรนาวากาชาด
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา ผู้อำนวยการสำนักการคลัง รายงานว่า
- สถานการณ์คลัง สรุปยอดรับ – จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่
1 ตุล าคม 2562 ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 งบประมาณทีต่ ั้ง ไว้ จ ำนวน
3,755,079,200.- ล า้ น บา ท ร า ยร ับ จ ำ นว น 1,127,440,804.65 ล า้ น บา ท
คิดเป็น 28.02% รายจ่ายจำนวน 643,394,683.08.- ล้านบาท คิดเป็น 17.13%
งบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ จำนวน 484,046,121.57.- ล้านบาท
/- การกันเงิน...

-5- การกัน เงิน กรณีผ ูก พัน และกัน เงิน กรณีไ ม่ไ ด้ก ่อ หนี้ผ ูก พัน ณ วัน ที่ 3 มกราคม
2563 ยอดเงินที่กันไว้จำนวน 1,297,182,569.55.- ล้านบาท จำนวน 1,075 ฎีกา
มีก ารแจ้ง ยกเลิก ที่ก ัน ไว้ จำนวน 78 ฎีก า เบิก จ่า ยไปจำนวน 337 ฎีก า เป็น เงิน
จำนวน 309,381,963.57.- ล้านบาท คิดเป็น 23.85% คงเหลือจำนวน 660 ฎีกา
เป็นเงินจำนวน 987,800,605.98.- ล้านบาท
นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง รายงานว่า
- การส่งใช้เงินยืมรายได้จังหวัด สำนักการศึกษาฯ จำนวน 2 โครงการ, กองสาธารณสุข
จำนวน 1 โครงการ ,กองแผนฯ จำนวน 2 โครงการ ครบกำหนด และยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
- การลงข้อ มูล ในระบบจัด ซื้อ จัดจ้า งภาครัฐ ที่ส ำนักการคลัง ได้แจ้งรหัส การลงข้อ มูล
ให้แต่ละทุกส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการลงระบบมีหลายส่วนราชการทีเ่ ข้าระบบ
เพื่อ ทำการทดสอบ แม้ไ ด้ท ำการยกเลิก เรีย บร้อ ยแล้ว แต่ข ้อ มูล จะยัง โชว์อ ยู่ใ นระบบ
จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรหัสทราบด้วย
นางกฤติมา ไชยวงศ์ รก.ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ รายงานว่า
- ปี 2561 ได้มีการกันเงินจำนวน 3 โครงการ เนื่องจากมีการอุทธรณ์ ซึ่งในปี 2563
กรมบัญชีกลางได้แจ้งตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 รายการ และได้ดำเนินการทำสัญญา
เรียบร้อยแล้ว
- เงินกันปีงบประมาณ 2561 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจำนวน 21 โครงการ
- เงินกันปีงบประมาณ 2562 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจำนวน 66 โครงการ
- ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการที่วงเงินเกิน 2,000,000.- ล้านบาท สำนักการช่าง
ได้ส่งเรื่องไปยังส่วนพัสดุ ดำเนินการเพิ่มโครงการเพื่อจะทำราคากลางนำลงระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม
2563 ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา – นครราชสีมา
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือ งนครราชสีม า
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5919/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แจ้งว่า
- การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “อบจ.ปู๊นๆ รถไฟมหาสนุก”
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 มีทั้งหมด 15 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมรถไฟ
2. กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาว
3. กิจกรรมยิงธนู
4. กิจกรรมหุ่นยนต์
5. กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา
/6. กิจกรรมเด็กเปื้อนสี...

-66. กิจกรรมเด็กเปื้อนสี
7. กิจกรรมท้องฟ้าจำลอง และศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน
8. กิจกรรมเขาวงกต
9. กิจกรรมประกาศข่าวจิ๋วแจ๋ว
10. กิจกรรมยิงปืน
11. กิจกรรมค้นหาฟอสซิล
12. กิจกรรมต่อเลโก้
13. กิจกรรมซุ้มประตูชุมพล
14. กิจกรรมงานออกร้านของกลุ่มโรงเรียน
15. กิจกรรมสาธิตอาหาร
นายจิรยุทธ อาสาเสน ผู้อำนวยการกองกิจการสภา รายงานว่า
- คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเพื่อเป็นการเตรียม
การแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบดังกล่าว สำนักงานคณะ
กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงเตรียมการแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วม
ประชุม รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้อ งประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะ
กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รายงานว่า
- ภารกิจงานที่จะดำเนินการในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนลำพระเพลิง
ร่วมกับสำนักการศึกษาฯ, สำนักการช่าง เพื่อไปประชุมแก้ไขปัญ หาล้อมรั้วเขตทำการ
จากสัตว์ป่า กรณีลิงป่าจำนวนมากที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับสถานศึกษาในโรงเรียน
ลำพระเพลิง มีห น่ว ยงานที่เ ข้า ร่ว มประชุม ได้แ ก่ สำนัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นางวิสาขา ราชธา รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานว่า
- มติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบจำนวนทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้
1. รับโอนข้าราชการครูมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 คน
2. ให้โอนข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไปสังกัดหน่วยงานอื่น
จำนวน 1 คน
3. ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่ง ขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5 คน
4. ให้พ นัก งานจ้า งในสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม าลาออก
จากการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน
/5. ให้ข้าราชการ...

-75. ให้ข้าราชการในสัง กัดองค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครราชสีมาลาออกจากราชการ
จำนวน 1 คน
6. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริ าชการประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีผลการประเมิน 91.75 คะแนน มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ได้ไม่เกิน 1 เท่า ของอัตราเงินเดือน
หรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุม
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์
เงื่อ นไข และวิธ ีก ารจ่า ยเงิน ประโยชน์ต อบแทนอื่น เป็น กรณีพ ิเ ศษให้แ ก่ ข้า ราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
จัง หวัด นครราชสีม าพิจ ารณาลงนาม ในอัต รา 0.63/0.62/0.61 โดยให้พ ิจ ารณา
จ่ายลดหลั่นกันตามผลการเลื่อนเงินเดือน
นางนงนุช กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า
- หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินรายได้ รายจ่ายของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 และได้นำเสนอผู้บริหารเพือ่ ทราบ
เรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนการจัดการเรียน
การสอน ทั้งหมดจำนวน 261,695,420.- ล้านบาท เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สนับสนุนให้โรงเรียนเพิ่มเติมจำนวน 72,377,536.- ล้านบาท
- หน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการ
ศึก ษา โด ยใช ้โ ร ง เร ีย น เ ป็น ฐ า น ใ นก า ร พ ัฒ นา ท ้อ ง ถิ่น (SBMLD) ใ นส่ว น ขอ ง
โรงเรีย นซึ่ง ในปีง บประมาณ 2562 โรงเรีย นได้ร ับ การจัด สรรทั้ง 58 โรงเรีย น
จำนวน 21,200,000.- ล้านบาท 309 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจ
สอบโครงการ
นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า
- การติด ตามประเมิน ผลแผนงานโครงการ ระหว่า งวัน ที่ 1 – 31 ธัน วาคม 2562
ได้ดำเนินการออกติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 11 โครงการ 3 กิจกรรม
นายทรงยศ โดดเดี่ยว (แทน) ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานว่า
- องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า กำหนดจัด งานวัน ครูป ระจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา
ซา นครราชสีมา สำหรับหนังสือเชิญเข้าร่วมงานจะแจ้งอีกครั้งในภายหลัง
นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง รายงานว่า
- การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง เรื่องถนน โดยเน้นถนนในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนในสังกัดเป็นหลัก
- ในปีงบประมาณ 2563 สำนักการช่างได้นำเรื่องติดตั้งไฟส่องสว่าง นำเข้าบรรจุแผนฯ
ปี 2563 (เพิ่ม เติม ) ซึ่ง เป็น ถนนในความรับ ผิด ชอบขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
นครราชสีมา
/-เรื่องภัยแล้ง...

-8- เรื่องภัยแล้ง สำนักการช่างได้สนับสนุนรถน้ำเพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แจ้งว่า
- การติด ตั้ง ไฟส่อ งสว่า งให้เ น้น ถนนลาดยาง รวมถึง ถนนที่เ สี่ย งต่อ การเกิด อุบ ัต ิเ หตุ
เป็นหลัก
- ถนนในความรับผิด ชอบขององค์ก ารบริหารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า ให้จ ัด ทำป้า ย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ติดบริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ตั้งแต่เริ่ม
ดำเนินการ
- มอบสำนักการช่างดำเนินการจัดซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาลลึกกว่า 150 เมตร
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งทีเ่ สนอให้ทป่ ี ระชุมพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

