รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายวิสูตร เจริญสันธิ์
3. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
4. นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี
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.นางยุภาพร ไชยเมือง
16.นางกฤติมา ไชยวงค์
17.นายภิรมย์ วงศ์สุข
18.นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน
19.นางประทีป ถิ่นโคกสูง
20.นางนงนุช กาหลง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
2. นางบุญสุดา แก้วกระจาย
3. นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
4. นางประทีป ถิ่นโคกสูง
5. นายวิสุทธิ์ บุญการกิจ
6. นางสาวใจดาว จันทร์ทัน
7. นายคมกริช โมงขุนทด
8. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างเพ็ชร์
9. นางอนุตรา มาลัยเปีย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(แทน) ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
รก. ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รก.รองผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(แทน) รองผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักปลัดฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการช่าง
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สำนักการคลัง
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
/10. นายสุภกิจ..

-210. นายสุภกิจ พรหมลา
11.นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
12.นางสาวณัทนรินทร์ ใจแก้ว
13.นางสาวอุษณี เชื้อชัย
14.นางวิไลภรณ์ อุปการ
15.นางปริษา ภิญโญนนทกุล
16.นางสาวดวงจันทร์ บุญเฮ่า
17.นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์
18. นางสาวพรรทิพย์ ขัดทรายขาว
19. นางชัญญา เพ็ชรสุข
20.นางสาวนาถอนงค์ กรินสูงเนิน
21.นางสาวกนกวรรณ พรมณา
22.นางสาวจันทร์จิรา ฉายพุดซา
23. นางสาวสุภาลักษณ์ ผงนอก
24.นางสาวอังศุมาริน พรหมพันธ์ใจ
25.นางสาวกชพร สมลือชาชัย
26.นางวิไลรัตน์ คำลาย
27.นางสาวศุภัคชญา คณะศรี
28.นายชัยวัฒน์ โคตรบำรุง
29. นายวสันต์ชาย อุลิตสถิตย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์
2. นายกิตติ เชาวน์ดี
3. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
4. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์
5. นายวิสา นราเทียม

รก.หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ชว่ ยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ชว่ ยนักจัดการงานทัว่ ไป
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-

เริม่ ประชุมเวลา 13.30 น.
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริ ิพชั ร
มหาวัช รราชธิดา เสด็จ ไปโรงเรียนคลองไผ่ว ิท ยา (โรงเรียนในสังกัดองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
นครราชสีมา) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
/-ตามที…่

-3- ตามที่ โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แพร่ร ะบาดในปัจ จุบ ัน จึงมอบหมายให้
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดำเนินการจัดโครงการอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่ ป้องกันตนเอง
กลุม่ เป้าหมายได้แก่ กลุ่มแม่บ้านทุกอำเภอ ให้จัดอบรมจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 8 อำเภอ รุ่นละ 250 คน
โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
- ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎ และอัญเชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์
พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินธฺ โร น.ธ.เอก,ป.ธ.4, ศน.ด.กิตติ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
และเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ขอเชิญร่วมพิธสี วดพระอภิธรรมศพ นายฐิติ จันทรโณทัย บิดาของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 1 ฌาปนสถานกองทัพบก
(กองทัพภาคที่ 2) วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
-ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- การประชุมกรมการจัง หวัด นครราชสีม า ครั้ง ที่ 2/2563 ประจำเดือ นกุม ภาพันธ์ 2563
เมื่อ วัน พุธ ที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2563 นโยบาย/ข้อ สั่ง การ ผูว้ า่ ราชการจัง หวัด นครราชสีม า
สรุปได้ ดังนี้
1. แจ้ง ยอดเงิน บริจ าคให้ก ับ ญาติผ ู้เ สีย ชีว ิต และผู้บ าดเจ็บ จากเหตุก ารณ์ค นร้า ยกราดยิง
ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 89 ล้านบาทเศษ กรณีการเยียวยา ดังนี้
1.1 เสียชีวิต
1.2 พิการถาวร รุนแรง
1.3 พิการถาวร ปานกลาง
1.4 บาดเจ็บหนัก
1.5 บาดเจ็บปานกลาง
1.6 บาดเจ็บเล็กน้อย
2. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แจ้งให้ทุกส่วนราชการ เตรียมความพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะส่วนราชการที่มีโรงเรียนในสังกัด
3. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ว่าหากหน่วยงานใดมีความประสงค์
จัดอบรมขอให้แจ้งไปยังศูนย์อ ำนวยการฯ และเน้นย้ำให้ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ ขอให้ทุกส่วน
ราชการจัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 กิจกรรม
4. จัง หวัด นครราชสีม า ได้จ ดั กิจ กรรมจิต อาสาต้า นภัย แล้ง เพื่อ ออกไปปฏิบ ัต ิง านในพื้น ที่
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำหนดปล่อยขบวนยานพาหนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
/5. จังหวัด…

-45. จังหวัด นครราชสีมา ได้มอบหมายให้อ งค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ
จัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธพี ระบรมราชาภิเษก
จำนวน 2 ซุ้ม เพื่อ ติด ตั้ง บริเวณถนนเส้น 304 (ตำบลไชยมงคล) และบริเวณถนนมิต รภาพ
อำเภอสูงเนิน (บริษัทแหลมทอง)
6. มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน จะมีก ารย้า ยสถานที่ร ับ ปริญ ญา จากเดิม
ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุร ี ถนนรัง สิต – นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ย้ายไปรับ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ประกอบด้วย วิทยาเขตสกลนคร/วิทยาเขตขอนแก่น / วิทยาเขต
สุรินทร์/นครราชสีมา) เริ่มในปี 2563
7. เรื่อ งที่ไ ด้ร ับ การร้อ งเรีย นไปยัง ศูน ย์ด ำรงธรรม ผู้ร ้อ งเรีย นยัง คงติด ตามการร้อ งเรีย น
ซึ่งหลายส่วนราชการ ดำเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน
8. การจัด งานฉลองวัน แห่ง ชัย ชนะของท้า วสุร นารี ประจำปี 2563 จัง หวัด นครราชสีม า
ได้เพิ่มกิจกรรมการประกวดดาวค้างฟ้า โดยผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิง มีบุคลิกดี มีอายุเกิน 60 ปี
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ
จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการประชาสัมพันธ์
เรื่องการรับเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รับ ขึ้น เงิน รางวัล สลากของสำนัก งานสลากกิน แบ่ง รัฐ บาลทุก รางวัล ยกเว้น รางวัล ที่ 1
คิด ค่า ธรรมเนีย ม เพีย ง 1% เริ่ม งวดการออกรางวัล 1 มีน าคม 2563 ที่ ธ.ก.ส. ทุก สาขา
ทัว่ ประเทศ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- ให้ทกุ ส่ว นราชการจัด ส่งรายชื่อ จิต อาสา ส่ง ให้ส ำนัก ปลัดฯ ดำเนินการรวบรวม เพื่อ จัด ทำ
ทำเนียบจิตอาสา และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ให้ด ำเนินการ
เป็นรายไตรมาส
- ให้สว่ นราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ให้บันทึกรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กองการเจ้าหน้าที่
แจ้งเวียนหนังสือให้ทุกส่วนราชการทราบ
- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ขอความร่ว มมือ ให้ห ลีก เลี่ย งหรือ เลื่อ นการจัด กิจ กรรมที่ม ีก ารรวมตัว
ของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ ำเป็น จึงขอให้
ทุกส่วนราชการ ที่มกี ารดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงาน กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องมี จำนวน
หลายรุ่นให้ด ำเนินการต่อให้จ บโครงการ แต่ส ำหรับ โครงการใหม่ใ ห้เ ลือ่ นออกไปก่อน โดยให้ง ด
การอบรมตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
/นายศุภฤกษ์…

-5นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- ขอให้สำนักการศึกษาฯ ประสานไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ทั้ง 58 โรงเรียน เพื่อรวบรวมจัดทำทำเนียบรายชื่อจิตอาสา
นายกริช ต์จ อมพล ภูจ อมจิต ต์ ผู้อ ำนวยการสำนัก การศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
รายงานว่า
- ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 งานพิธวี างพวงมาลาสัก การะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญ เหลือ
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เข้าร่วมพิธี
- การจัด งานมหกรรมการศึก ษา โรงเรีย นในสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า
ประจำปี 2563 กำหนดจัด ขึ้น ในระหว่า งวัน ที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 ได้ด ำเนินการ
จัดเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำ
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ ซึ่งสำนักการศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเรื่องดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน โดยเชิญวิทยากรมาจากส่ว นกลาง
เพื่อ จัด สรรเงิน อุด หนุน อย่า งมีเ งื่อ นไข ให้ก ับ นัก เรีย นยากจนพิเ ศษในโรงเรีย นตามเงื่อ นไข
และให้จัดทำข้อมูลส่งสำนักการศึกษาฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
- งานกองทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์การบริหารส่วน
จังหวัด นครราชสีมาได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ พิจ ารณาคัด เลือ กนัก เรีย นโรงเรีย นในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม และในวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะกรรมการระดับจังหวัดได้เดินทาง
ไปประเมินนัก เรียน ซึ่งสำนักการศึกษาฯ ได้มอบหมายให้ นายทรงยศ โดดเดี่ยว รก.รองผอ.
สำนักการศึกษาฯ และนางฐิตารีย์ สร้อยจิตต์ หัวหน้า ฝ่ายส่ง เสริม คุณ ภาพการศึก ษา ไปร่ว ม
ให้กำลังใจเด็กนักเรียน
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- ทุกส่วนราชการที่เสนอหนังสือเชิญนายกฯ ไปร่วมงานต่างๆ ให้เจ้าของเรื่องไปด้วยทุกครั้ง
นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- ขอให้ท ุก ส่ว นราชการเตรีย มความพร้อ มในการดำเนิน การจัด งานฉลองวัน แห่ง ชัย ชนะ
ของท้าวสุร นารี ประจำปี 2563 และรอรับฟัง นโยบายจากผู้ว ่าราชการจัง หวัด นครราชสีม า
ว่าจะได้จัดงานดังกล่าวหรือไม่
- เนื่อ งจากเมื่อ วันที่ 24 กุม ภาพันธ์ 2563 ได้เกิด เหตุค อนกรีต ชั้น 2 ของอาคารสำนัก งาน
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า ร่ว งหล่น มายัง ห้อ งปฏิบ ัต ิง านของส ำนัก ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัน้ ล่าง บริเวณด้านในที่ต่อเติมใหม่ ทำให้หลังคาและฝ้าเพดานแตกหัก
เสียหาย ไม่ม ีผ ู้ใ ดได้ร ับ บาดเจ็บ จึง ขอความอนุเ คราะห์ส ำนัก การช่า งดำเนิน การตรวจสอบ
และซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
/นางบุญสุดา…

-6นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิตกิ ารและการพาณิชย์ รายงานว่า
- ความคืบ หน้า การขอใช้ท ี่ด ิน แปลงโคกหนองแหน บริเ วณตำบลโคกกรวด อำเภอเมือ ง
นครราชสีมา เพือ่ ก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราทั้ง 2 แห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ได้ลงนามใบอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว จำนวน
35 ไร่ ได้ล งนามเมื่อ วัน ที่ 14 กุม ภาพัน ธ์ 2563 จัง หวัด นครราชสีม าได้ม ีห นัง สือ แจ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ไปลงนามรับทราบข้อเงื่อนไข โดยนายกองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด นครราชสีม าได้ม อบหมายให้ห ัว หน้า ฝ่า ยนิต ิก ารและการพาณิช ย์ไ ปลงนาม
รับใบอนุญาต ซึ่งได้ล งนามและได้รับใบอนุญาตมาเรียบร้อ ยแล้ว องค์การบริหารส่ว นจังหวัด
นครราชสีมา จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1) จัดทำชื่อป้ายผู้ได้รับอนุญาต ระยะเวลา เนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต และพื้นที่โดยสังเขป ติดบริเวณ
แปลงที่ดินที่ได้รับ
2) ทำหนังสือขออนุญาตแผ้วถางป่า ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้ยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างป่าไม้จังหวัดนครราชสีมาประสาน ขอเอกสาร
จัดทำแผนผังเพิ่มเติม
3) ตามประมวลกฎหมายที่ด ิน การขออนุญ าตใช้ท ดี่ ิน ตามมาตรา 9 หน่ว ยงานจะต้อ งเสีย
ค่าใช้จา่ ยต่อไร่ต่อปี แต่ทั้งนีต้ ้องเป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
- กรณีที่ดินบริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วน
ตำบลมะเริงได้น ำเรื่อ งการก่อสร้า งอาคารสำนัก งานองค์การบริหารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า
แห่งใหม่ (จำนวน 41 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา) เข้าที่ประชุม สภาฯ เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2563 โดยในที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ ไม่ขัดข้องที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เข้าใช้สถานที่ดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปคือต้องขออนุญาตใช้ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- มอบสำนักปลัดฯ ทำหนังสือถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์
บุคลากรเพื่อตรวจสอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- มอบกองสาธารณสุข ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพือ่ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบ
การแพทย์ฉ ุก เฉิน ของจัง หวัด สงขลา ณ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สงขลา อำเภอเมือ งสงขลา
จังหวัดสงขลา
นายจิรยุทธ อาสาเสน ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ภายในกำหนดเวลา 45 วัน ตั้ง แต่ว ัน ที่ 14 กุม ภาพัน ธ์ 2563 ถึง วัน ที่ 29 มีน าคม 2563
หากส่วนราชการใดมีญัตติที่จะเข้าที่ประชุม ขอให้เร่งดำเนินการ เพื่อจะได้นำบรรจุเข้าวาระการประชุม
- สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร อบจ. ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จึงได้เรียนเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนา
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมทองธารินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
/นายเจษปฐมพงศ์…

-7นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ รก.ผอ.กองสาธารณสุข รายงานว่า
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกันดำเนินงาน
โครงการคลีนิกอบไออุ่นรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพได้ดว้ ยตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลางและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วดั ม่วง
- ภารกิจ ที่ก องสาธารณสุข ได้ร ับมอบหมายให้ด ำเนิน การในการจัด งานฉลองวันแห่ง ชัย ชนะ
ของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ โครงการอบรมหลักสูตรนวดกดจุด
สะท้อนเท้าเพือ่ การบำบัดฟื้นฟู
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรการนวดตอกเส้น รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
- โครงการผู้ส ูงอายุท ่องโลกไอที กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ส ูงอายุ จำนวน 80 คน แบ่ง เป็น 8 รุ่น
เริ่มรุ่นแรกที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563
นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า
- การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการ
ออกติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 14 โครงการ 1 กิจกรรม และมีการประชาคมระดับจังหวัด
จำนวน 2 ครั้ง
- กรณีป ัญหาลิงป่า ที่สร้างความเดือ ดร้อ นให้ก ับ โรงเรีย นลำพระเพลิงพิท ยาคม ควรใช้งบกลาง
เพือ่ ดำเนินงาน ดังนัน้ ขอความร่วมมือกองสาธารณสุขดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน
2563
นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แจ้งว่า
- ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อหารือ
แนวทางการแก้ไขปัญ หาผลกระทบจากลิงป่า ได้ส รุป แนวทางการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น
3 ระยะ ดังนี้
1. แผนระยะสั้น
- การทำหมันลิงป่า ดำเนินการโดย สำนัก บริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ท ี่ 7 (นครราชสีมา) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ืช
- กรงดัก ลิงขนาดใหญ่/กรงขนาดเล็ก สำหรับเคลือ่ นย้า ย ดำเนิน การโดยสำนัก การช่า ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ฉีด วัค ซีน ป้อ งกัน พิษ สุน ัข บ้า ในลิง ได้ร ับ การสนับ สนุน จากสำนัก งานปศุส ัต ว์จ ัง หวัด
นครราชสีมา
- รับบริจาคอาหารลิง ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลตะขบและประชาชนในพืน้ ที่
/- ฉีดวัคซีน...

-8- ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานสาธารณสุข
เพือ่ หาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับวัคซีน โดยเบื้องต้นกลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากรครู นักเรียน
และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องในการทำหมันลิงป่า จำนวน 650 คน
2. แผนระยะกลาง ได้แก่ การปรับปรุงระบบนิเวศบริเวณที่อยู่ของลิงป่า เพื่อเป็นที่อยู่และแหล่ง
อาหารแบบถาวร
3. แผนระยะยาว ในทีป่ ระชุม มีมติให้ท ำหมัน ลิงป่า ซ้ำ 2 ครั้งต่อ ปี เพือ่ ควบคุมประชากรลิง ป่า
อย่างต่อเนื่อง
นางวิสาขา ราชธา รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานว่า
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 19 ตำแหน่ง 106 อัตรา
ยอดผู้สมัคร ณ ปัจุบัน มีผู้สมัครจำนวน 696 คน ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จำนวน 384 คน
ยังไม่ชำระค่าสมัคร จำนวน 312 คน
- กองการเจ้า หน้า ที่อ ยูร่ ะหว่า งดำเนิน การเตรีย มร่า งเรื่อ งแจ้ง แนวทางซัก ซ้อ มการพิจ ารณา
ความดีความชอบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสีม า รอบเดือ นเมษายน 2563 ในเบื้อ งต้น จึง ขอความร่ว มมือ
ทุกส่วนราชการเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมคะแนนประเมิน
นางวิมลศรี สกุลณมรรคา ผู้อำนวยการสำนักการคลัง รายงานว่า
- สรุป รายรับ – รายจ่า ย ณ วัน ที่ 29 กุม ภาพัน ธ์ 2563 งบประมาณตั้ง ไว้จ ำนวน
3,755,079,200 บาท
1) รายได้ท ี่จ ัด เก็บ เอง งบประมาณตั้ง ไว้ จ ำนวน 152,635,000 บาท จัด เก็บ ได้
จำนวน 87,261,204.46 บาท
2) รายได้ท ี่ไ ด้ร ัฐ บาลจัด เก็บ แล้ว จัด สรรให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น งบประมาณตั้ง ไว้
1,447,365,000 บาท จัดเก็บได้จำนวน 703,376,515.11 บาท
3) รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) ตั้งงบประมาณไว้
2,155,079,200 บาท จัดเก็บได้ จำนวน 751,057,400 บาท
รายรับ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งหมดจำนวน 1,616,987,719.57 บาท
- กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน และกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2563
คงเหลือ ณ ปัจจุบันจำนวน 1,075 ฎีกา เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 571 ฎีกา
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจสอบงบการเงิน ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งทีเ่ สนอให้ทป่ ี ระชุมพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี/เลิกประชุม..

-9เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

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

