รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายวิสูตร เจริญสันธิ์
3. นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี
4. นายนพล วงษ์ประเสริฐ
5. นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
6. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์
7. นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
8. นายธีระชัย เทพนอก
9. นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
10.นายจิรยุทธ อาสาเสน
11.นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
12.นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
13.นางรังสิยา นุทกิจ
14.นางวิสาขา ราชธา
15.นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
16.นางกฤติมา ไชยวงค์
17.นายภิรมย์ วงศ์สุข
18.นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์
19.นายทรงยศ โดดเดี่ยว
20.นางนงนุช กาหลง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
2. นางบุญสุดา แก้วกระจาย
3. นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
4. นางประทีป ถิ่นโคกสูง
5. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน
6. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ
7. นางวรรณภา นวลฉิมพลี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
รก. ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
รก.รองผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักปลัดฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลฯ
/8.นางนิภา...

-28. นางนิภา แขนรัมย์
9. นางสาวนันท์นภัส แนมขุนทด
10.นางนิชาสุธนี นกนอก
11.นายตรีนพ ชื่นชม
12.นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างเพ็ชร
13.นางอนุตรา มาลัยเปีย
14.นางปรีชญา แสงสง่า
15.นางยุภาพร ไชยเมือง
16.นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
17.นางสาวณัทนรินทร์ ใจแก้ว
18.นางสาวอุษณี เชื้อชัย
19.นางวิไลภรณ์ อุปการ
20.นางปริษา ภิญโญนนทกุล
21.จ.ส.ต.พงศกร สถาพรบำรุงเผ่า
22.นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์
23. นางสาวพรรทิพย์ ขัดทรายขาว
24. นางชัญญา เพ็ชรสุข
25.นางสาวนาถอนงค์ กรินสูงเนิน
26.นางสาวณิชกานต์ อัครมาตร
27.นางสาวจันทร์จิรา ฉายพุดซา
28.นางสาวอังศุมาริน พรหมพันธ์ใจ
29.นางสาวกชพร สมลือชาชัย
30.นางวิไลรัตน์ คำลาย
31.นายยุทธวุฒิ วรรณกิ่ง
32.นายพชร รัศมี
33.นายชัยวัฒน์ โคตรบำรุง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์
2. นายกิตติ เชาวน์ดี
3. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
4. นายวิสา นราเทียม
5. นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักการคลัง
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ชว่ ยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ชว่ ยนักจัดการงานทัว่ ไป
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
รก.รองผอ.สำนักการศึกษาฯ

-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-

เริม่ ประชุมเวลา 10.00 น.
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัด นครราชสีมา ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
/ระเบียบวาระที่ 1…

-3ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
- องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า เปิด รับ สมัค รคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนจัง หวัด นครราชสีม า ในระหว่า งวันจันทร์ท ี่ 3 กุม ภาพันธ์ 2563
ถึงวันศุกร์ท ี่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ของดีเมืองโคราช@กทม.”
ณ โรงแรมบอสโฮเต็ล (The Rich Hotel Korat) ตำบลในเมือ ง อำเภอเมือ งนครราชสีม า
จัง หวัด นครราชสีม า โดยมีท ่า นจรัส ชัย โชคเรือ งสกุล รองผู้ว ่า ราชการจัง หวัด นครราชสีม า
ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน โดยครัง้ นี้เป็นครัง้ ที่ 5 จำนวน 90 บูธ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศูนย์การค้า
เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 กำหนดจัดรูปแบบเดิม การขายของ
บริเวณทางเมืองย่า หากร้านไหนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนด
ไม่อนุญาตให้นำมาขาย สำหรับถนนกำแหงสงคราม ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาถึงบริเวณโรงเรียนปฐมวัย ให้ทำเป็นอุโมงค์ไฟตลอดแนว
- เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ลงพืน้ ที่อำเภอจักราช เปิดถนน 3 เส้นทาง
-ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันจันทร์ท่ี 6 มกราคม 2563
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 โดยข้อแก้ไขดังนี้
นางนงนุช กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ขอแก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 17
ข้อ ความเดิม โรงเรีย นได้ร ับ เงิน อุด หนุน การจัด การเรีย นการสอน ทั้ง หมดจ ำนวน
261,695,420.- ล้านบาท
แก้ไขเป็น โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมดจำนวน 261,695,420.บาท
2. หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 18
ข้อความเดิม เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนให้โรงเรียนเพิ่มเติม จำนวน
72,377,536.- ล้านบาท
แก้ไขเป็น เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนให้โรงเรียนเพิ่มเติม จำนวน
72,377,536.- บาท
3. หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 22
ข้อความเดิม โรงเรียนได้รับการจัดสรรทั้ง 58 โรงเรียน จำนวน 21,200,000.- ล้านบาท
แก้ไขเป็น โรงเรียนได้รับการจัดสรรทั้ง 58 โรงเรียน จำนวน 21,217,461.- บาท
/4. หน้าที่ 7…

-44. หน้า ที่ 7 บรรทัด ที่ 24 เพิ่ม เติม ข้อ ความ และในปีง บประมาณ 2561 จำนวน
209 โครงการ จำนวนเงิน 8,056,432.- บาท
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- การประชุม กรมการจัง หวัด นครราชสีม า ครั้ง ที่ 1/2563 ประจำเดือ นมกราคม 2563
เมื่อ วัน พฤหัส บดีท ี่ 30 มกราคม 2563 นโยบาย/ข้อ สั่ง การ ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด นครราชสีม า
สรุปได้ดังนี้
1. แจ้งแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
2. ปัญ หาภัย แล้ง จัง หวัด นครราชสีม าได้ป ระกาศพื้น ที่ภ ัย แล้ง แล้ว ในหลายพืน้ ที่ โดยขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมาย
ให้เข้า ร่ว มประชุม ผ่า นระบบวีด ทิ ัศ น์ท างไกล (Vidio Conference) โดยมี พลเอกประยุท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5 ได้เน้นย้ำให้เข้มงวดมาตรการการลดปริมาณฝุ่นละออง
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา ผู้อำนวยการสำนักการคลัง รายงานว่า
- สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 3,755,079,200 บาท
เป็น เงิน รายรับ , รายได้ และเงิน อุด หนุน รวมทั้ง สิ้น จำนวน 1,303,739,620.48 บาท
คิด เป็น 32.71% รายจ่า ยทั้ง สิ้น จำนวน 904,920,122.79 บาท งบประมาณคงเหลือ
ที่สามารถใช้จา่ ยได้ จำนวน 398,819,497.69 บาท
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บเอง ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ 31 มกราคม
2563
1) จากสถานค้าปลีกยาสูบ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 95,000,000 บาท จัดเก็บได้ 34,273,439.27 บาท
คิดเป็น 36.07%
2) จากสถานค้าปลีกน้ำมัน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 29,000,000 บาท จัดเก็บได้ 9,957,352.15 บาท
คิดเป็น 8.37%
3) ค่า ธรรมเนีย มบำรุง อบจ. จากผู้เข้า พัก ในโรงแรม ตั้ง งบประมาณไว้ จำนวน 5,000,000 บาท
รับมา 2,081,021.15 บาท คิดเป็น 41.62%
4) ค่า ปรับ การผิด สัญ ญา ตัง้ งบประมาณไว้ จำนวน 3,000,000 บาท รับ มา 2,486,152 บาท
คิดเป็น 82.87%
5) รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 20,000,000 บาท รับมา 18,034,980.24 บาท
6) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ห รือล้อเลื่อน ตั้ง งบประมาณไว้ จำนวน 865,000,000 บาท
รับมา 283,217,283.49 บาท คิดเป็น 32.74%
7) ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ตั้ง งบประมาณไว้ จำนวน 265,000,000 บาท
รับมา 74,505,658.17 บาท คิดเป็น 28.11%
8) ภาษีบ ำรุง อบจ. จากภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ที่จ ัด เก็บ ตามประมวลรัษ ฎากร 5% ตั้ง งบประมาณไว้
จำนวน 289,365,000 บาท รับมา 36,120,568.59 บาท คิดเป็น 12.48%
/9) ค่าภาคหลวงแร่

-59) ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 28,000,000 บาท รับมา 15,644,702.92 บาท
คิดเป็น 55.87%
- รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 2,155,079,200 บาท รับมา 751,057,400 บาท
คิดเป็น 34.87%
- กันเงินกรณีผูกพันไว้แล้ว ประจำปี 2562
(1) ค่าใช้สอย ทั้งหมด จำนวน 91 ฎีกา คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 7 ฎีกา
(2) ค่าครุภัณฑ์ ทั้งหมดจำนวน 5 ฎีกา คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 3 ฎีกา
(3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดจำนวน 164 ฎีกา คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 46 ฎีกา
(ยกเลิกจำนวน 1 โครงการ)
นางกฤติมา ไชยวงศ์ รก.ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ รายงานว่า
- เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจ
สอบเอกสารโครงการจัด งาน “ของดีเ มือ งโคราช@กทม.” ที่ก ำหนดจัด ขึ้น ระหว่า งวัน พุธ ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชัน่ ขั้น 1 ศูนย์การค้า
เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- สำนักการคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับข้าราชการที่สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด จำนวน 6 คน ปฏิบัติงานดังนี้
1.ฝ่ายจัดหาพัสดุ จำนวน 3 คน
2.ฝ่ายบริหารสัญญา จำนวน 1 คน
3.ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สนิ จำนวน 2 คน
นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รายงานว่า
- งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 สำนักการช่าง
(1) กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ
(2) โอนตั้งรายการใหม่ คงเหลือจำนวน 1 โครงการ
(3) กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ทั้งหมดจำนวน 46 โครงการ คงเหลือจำนวน 4 โครงการ
- เนื่อ งจากบุค ลากรเฉพาะตำแหน่ง สัง กัด สำนัก การช่า ง มีไ ม่เ พีย งพอกับ ภารกิจ งานที่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย จึง ขอความอนุเ คราะห์ก องการเจ้า หน้า ที่ ดำเนิน การสรรหาบุค ลากรเพิ่ม เติม
เพือ่ ให้สอดคล้องกับงาน
นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานว่า
- วัด สุท ธจิน ดาวรวิห าร พุท ธสมาคมจัง หวัด นครราชสีม า มหาวิท ยาลัย มหามกุฏ ราชวิท ยาลัย
(ศูนย์การศึกษาโคราช) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุม 200 ปี มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์ก ารศึกษาโคราช ชั้น 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สำนัก การศึก ษาฯ ได้ป ระชาสัม พัน ธ์ใ ห้โรงเรียนในสัง กัดองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นครราชสีม า
ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือ
มัคคุเ ทศก์ จัง หวัด นครราชสีม า และได้เรีย นเชิญ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า
ร่ว มเป็น เกียรติในพิธ ีเ ปิดในวันพุธ ที่ 4 กุมภาพัน ธ์ 2563 กำหนดการดำเนินโครงการในระหว่า ง
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง
/ตำบลสุรนารี…

-6ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีม า โดยมีบ คุ ลากรและนัก เรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 คน วิทยากรจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 คน
- โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี
2563 กำหนดจัด ขึ้น ในระหว่า งวัน ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง วัน ที่ 29 พฤษภาคม 2563
ณ ศูน ย์ก ารค้า เซ็น ทรัล พลาซา นครราชสีม า อำเภอเมือ งนครราชสีม า จัง หวัด นครราชสีม า
สำหรับระดับภาคกำหนดจัด ณ จังหวัดสุรนิ ทร์ และระดับประเทศกำหนดจัด ณ จังหวัดเชียงราย
- กรมพัฒ นาชุม ชน ร่ว มกับ คณะกรรมการเครือ ข่า ย OTOP ไทย ได้ก ำหนดดำเนิน การจัด งาน
“OTOP ไทย To โคราช” ในระหว่างวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์
2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า ได้ส นับ สนุน วงดนตรีน ัก เรีย นโรงเรีย นในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงดนตรีในงานดังกล่าว
นางประทีป ถิ่น โคกสูง หัว หน้า ฝ่า ยบริห ารงานทั่ว ไป สำนัก การศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
รายงานว่า
- งบเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ เรื่องการก่อ สร้า ง ได้ม ีก ารส่ง หนัง สือ แจ้ง กรมบัญ ชีก ลางเรื่อ งผู้ท ิ้ง งาน
จำนวน 6 โรงเรียน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประมาณการเนื้องานส่วนที่เหลือเพือ่ หาผูร้ ับจ้างรายใหม่
- งบประมาณปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 9 โรงเรียน
- งบประมาณปี 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 14 โรงเรียน
- ครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2561 เรือ่ งโต๊ะ เก้าอี้ อยู่ในระหว่างรออุทรณ์ที่กรมบัญชีกลาง
- งบประมาณปี 2562 งบโรงเรียน อยู่ในระหว่างดำเนินการ 66 โครงการ ยังไม่ได้รับแบบแปลน
การก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ
นางวิสาขา ราชธา รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานว่า
- เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ
เป็นข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน ดังนี้
1. ข้าราชการปฏิบัติงานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 คน ได้แก่
1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน ปฏิบัติงานที่
- สำนักการคลัง จำนวน 6 คน
- สำนักการศึกษาฯ จำนวน 1 คน
1.2 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานที่สำนักการช่าง
2. ข้าราชการครูสงั กัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 คน ได้แก่
2.1 วิชาเอกพละศึกษา จำนวน 3 คน ปฏิบัติงานที่
- โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จำนวน 1 คน
- โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จำนวน 1 คน
- โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จำนวน 1 คน

/2.2 วิชาเอกภาษาไทย…

-72.2 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 คน ปฏิบัติงานที่
- โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จำนวน 1 คน
- โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จำนวน 1 คน
- โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จำนวน 1 คน
- โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ จำนวน 1 คน
- โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม จำนวน 1 คน
- ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด นครราชสีม า ประธานคณะกรรมการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด นครราชสีม า ลงนามประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
2. หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- ขอขอบคุณ ทุก ส่ว นราชการที่ใ ห้ค วามร่ว มมือ ในการจัด งานวัน เด็ก แห่ง ชาติป ระจ ำปี 2563
ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา – นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน “ของดีเมืองโคราช@กทม.”
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบอสโฮเต็ล (The Rich Hotel Korat) สำหรับการจัดงาน
กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลาน
โปรโมชัน่ ชั้น 1 ศูนย์ก ารค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร พิธ ีเปิดงานในวันพุธที่ 5
กุม ภาพัน ธ์ 2563 เวลา 14.00 น. โดยได้จ ัด เตรีย มรถบัส เพือ่ บริก ารรับ – ส่ง ณ บริเ วณ
หน้าวัด สุท ธจิน ดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือ ง อำเภอเมืองนครราชสีม า จัง หวัด นครราชสีมา
กำหนดออกเดินทาง เวลา 08.00 น. การแต่งกายชุดผ้าไทย
- โครงการที่อยูใ่ นระหว่างดำเนินการ ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้ป ระชาชนในพื้นที่อ ำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีม า หลักสูต ร
การแปรรูปอาหาร กำหนดการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 18 รุ่น
2) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อ ำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
หลักสูตรการนวดตอกเส้น ในระหว่างวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
3) โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป์ กินเที่ยว ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สะพานเดินเพลินด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กลุม่ เป้าหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
- สถิติผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ณ ปัจบุ ัน ดังนี้
1) สถานคนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จำนวน 70 คน
2) สถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จำนวน 75 คน
/นายชัยเกียรติ…

-8นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า
- ขอขอบคุณ ทุก ส่ว นราชการที่ไ ด้ด ำเนิน การจัด ทำงบประมาณประจำปีง บประมาณ 2564
ซึ่งกองแผนและงบประมาณได้ส่งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว
- การติด ตามประเมิน ผลแผนงานโครงการ ระหว่า งวัน ที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ได้ด ำเนิน การ
ออกติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 13 โครงการ 1 กิจกรรม
นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานว่า
- โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ณ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กองแผนและงบประมาณได้รับเอกสารการสำรวจในพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้งจากสำนักการช่าง
โดยมีค วามแตกต่า งของแต่ล ะโรงเรีย น คือ อุป กรณ์เ สริม เนื่อ งจากแต่ล ะพื้น ที่จ ะใช้อ ุป กรณ์
ไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม กองแผนและงบประมาณ จะนำเรื่องไปหารือกับเลขาคณะกรรมการ
คอมพิว เตอร์จ ัง หวัด นครราชสีม าก่อ นทีจ่ ะส่ง เรือ่ งให้ส ำนัก การศึก ษาฯ ดำเนิน การในส่ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
- ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ
ปริส ุท ฺโ ธ เป็น สถานที่ใ นการรับ มอบโครงการ CSR ของ CAT (สมาร์ท ฟาร์ม ) ซึ่ง บริษ ัท Cat
จะทำหนังสือเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ แจ้งมาอีกครั้ง
ในภายหลัง
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมงานเวทีสญั จร เรื่อง การพัฒนางานบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์
2563 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รายงานว่า
- สถานการณ์เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีทั้งหมดจำนวน 19 ราย ส่งตรวจเชื้อแล้วจำนวน 7 ราย พบว่า 5
ราย ผลตรวจเป็นไข้หวัดธรรมดา และ 2 ราย รอผลตรวจ
- ปัญหาลิงป่าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยสำนักบริหาร
พื้น ที่อ นุร ัก ษ์ท ี่ 7 สำนัก งานสาธารณสุข จัง หวัด นครราชสีม า ปศุส ัต ว์จ ัง หวัด นครราชสีม า
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันสำรวจพื้นทีร่ ิมป่าทั้งหมด พบว่ามีลิงป่าประมาณ
200 ตัว ซึ่งได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยสำนัก บริหารพื้นที่อ นุร ัก ษ์ท ี่ 7 และปศุส ัตว์จ ัง หวัด
นครราชสีมา ดำเนินการทำหมันลิงป่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดูแลเรื่องวัคซีน
สำหรับนักเรียนและประชาชนโดยรอบ และได้ก ำหนดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอีกครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- กองสาธารณสุขได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมสำหรับภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของบุคลากรและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 สถานการณ์
ได้แก่ 1) ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 2) โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
3) การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
/โดยกองสาธารณสุข…

-9โดยกองสาธารณสุข ได้เ สนอแผนเผชิญ เหตุด ัง กล่า วเสนอต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อป้องกันควบคุมโรค
นายจิรยุทธ อาสาเสน ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา หรือเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดนครราชสีมา
2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
3. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
4. มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
- ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. ติดยาเสพติดให้โทษ
2. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. อยูใ่ นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่วา่ คดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. อยูร่ ะหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
6. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
7. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการะทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
8. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่
ถึง ห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
9. เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเมื่อรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจำจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ นำส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตัง้ กลางเป็นผู้คัดเลือก
- ข้อมูลผู้เข้ารับสมัคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้มาสมัครทัง้ สิ้น จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน อดีตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
2. นายพิช ัย ใจเสือ อดีต ผู้อ ำนวยการสถานศึก ษาโรงเรีย นในสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา
3. นายเมธัส รอดภัย เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 มีกำหนด 45 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 หากส่ว นราชการใดมีญตั ติท ี่จ ะเข้า ที่ประชุม
ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อจะได้นำบรรจุเข้าวาระการประชุม
/นายตวงสิทธิ…์

- 10 นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งว่า
- สำนักปลัดฯ ได้แจ้งไปยังสำนักการช่างกรณีบ้านพักศูนย์ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำอำเภอปากช่อง ชำรุดผุพัง จึงขอความอนุเคราะห์สำนักการช่างซ่อมแซมโดยเร่งด่วน
นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รายงานว่า
- ความคืบหน้าการถอนสภาพที่ดินแปลงโคกหนองแหน เพื่อก่อสร้า งสถานสงเคราะห์ค นชรา
ทั้ง 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือตอบข้อสงสัย
ต่อ คณะกรรมการปฏิร ูป ที่ด ิน เมื่อ วัน ที่ 9 ธัน วาคม 2562 ผลการประชุม มีม ติไ ม่น ำทีด่ ิน
แปลงดัง กล่า วไปจัด สรรให้ร าษฎรใช้ป ระโยชน์ หมายความว่า องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
นครราชสีมา สามารถขออนุญาตใช้พื้นที่ได้ตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้ส ำนักงาน สปก. ได้ส่งรายงาน
การประชุมมาที่ สปก.จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง สปก.จังหวัดนครราชสีมาได้ส่งเรื่องให้ส ำนักงาน
ทีด่ ิน จัง หวัด นครราชสีม าเพื่อ นำเสนอต่อ ผู้ว า่ ราชการจัง หวัด นครราชสีม าพิจ ารณาลงนาม
ใบอนุญาตชัว่ คราว ซึ่งการใช้ระเบียบตามมาตรา 9 หน่วยงานต้องเสียค่าใช้จา่ ยต่อไร่ต่อปี
- การขอใช้ทดี่ ินบริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง แจ้งว่าจะมีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
และจะทำหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
และตอบข้อซักถามให้ประธานได้รับทราบ
นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง รายงานว่า
- โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร ครูและนักเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า ในระหว่า งวัน ที่ 21 – 24 มกราคม 2563 โรงเรีย นละ 10 คน
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว
- โครงการฝึก อบรมการระงับ อัค คีภ ัย เบื้อ งต้น แก่บ ุค ลากรในสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว น
จัง หวัด นครราชสีม า ในระหว่า งวัน ที่ 27 – 29 มกราคม 2563 ณ บ้า นดิน วัง น้ำเขีย ว
อำเภอวังน้ำเขียว ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว
- เมือ่ วัน จัน ทร์ท ี่ 3 กุม ภาพัน ธ์ 2563 สำนัก การช่า ง ได้ล งพืน้ ที่อ ำเภอจัก ราช ทำการเปิด ถนน
3 เส้นทาง และได้ปล่อยขบวนรถเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งทีเ่ สนอให้ทป่ ี ระชุมพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีประธานกล่าวปิดประชุม

/เลิกประชุม…

- 11 เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่ .....................................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

