
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันจันทร์ท่ี 6 มกราคม  2563  เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************

ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
2. นายวิสตูร  เจริญสันธิ์ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
3. นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
4. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
5. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
6. นายทรงยศ  โดดเดี่ยว (แทน) ผู้อำานวยการสำานักการศึกษาฯ
7. นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อำานวยการสำานักการคลัง
8. นายธรีะชัย  เทพนอก ผู้อำานวยการสำานักการช่าง
9. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
10.นายจริยุทธ  อาสาเสน ผู้อำานวยการกองกิจการสภาฯ
11.นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
12.นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทกัษ์ รก. ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
13.นางรังสิยา  นุทกิจ ผู้อำานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ
14.นางวิสาขา  ราชธา รก.ผู้อำานวยการกองการเจา้หน้าที่
15.นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู้อำานวยการสว่นบริหารงานคลัง
16.นางกฤติมา  ไชยวงค์ รก. ผู้อำานวยการสว่นบริหารงานพัสดุ
17.นางนงนุช  กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สำานักปลัดฯ
2. นางบุญสุดา  แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิตกิารและการพาณิชย์
3. นายฤทธิชัย  เกลี้ยงกลางดอน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. นายสุภกิจ  พรหมลา รก.หัวหน้าฝา่ยศูนย์ประสานงานท้องถ่ิน
5. นางประทีป  ถ่ินโคกสูง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สำานักการศึกษาฯ
6. นายวิสทุธิ์  บุญการกิจ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
7. นางสาวใจดาว  จันทรท์ัน หัวหน้าฝ่ายกจิการสภา
8. นางวิญญา  ศรีอุทธา หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
9. นางสาวเสาวลักษณ์   ช่างเพ็ชร์ รก.หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป สำานักการคลัง
10. นางอนุตรา  มาลัยเปีย รก.หัวหน้าฝา่ยพัฒนารายได้
11. นางพิมพฉวี  อินทรประวตัิ รก.หัวหน้าฝา่ยการเงิน
12. นางปรชีญา  แสงสง่า รก.หัวหน้าฝา่ยบริหารสัญญา
13. นางสาวนารินทร์  ดูเรืองรัมย์ รก.หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง
14. นายเตชิต  กลิ้งทะเล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำาบัดยาเสพติด
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15. พ.จ.อ.จรัญ  ชา่งเกวียน รก.หัวหน้าฝา่ยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
16. นางยุภาพร  ไชยเมือง นักวิชาการคลังชำานาญการ
17. นางวิชชดุา  อินทรมานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
18. นางสาวณทันรินทร์  ใจแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
19. นางสาวอุษณี  เชื้อชัย นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
20. นางวิไลภรณ์  อุปการ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
21. นางปริษา  ภิญโญนนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
22. นางสาวฐติิรตัน์  เดชาอภินันท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานาญการ
23. นายประกอบ  ประจติ นักพัฒนาชุมชนชำานาญการ
24. นางสาวพรรทิพย์  ขัดทรายขาว พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
25. นางสาวจุรพีร  ภูมิโคกรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
26. นางสาวบุญจันทร์  บุญเฮ่า พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
27. นายพุทธิพงษ์  ชาธิพา นิติกรชำานาญการ
28. นายครรชิตพล  สวัสดพีุทธา นิติกรปฏิบัติการ
29.  นางสาวอรุณี  ประภาสโนบล เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำานาญงาน
30. นางสาวรำาพัน  สุภิษะ เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติการ
31. นางสาวจันทร์จริา  ฉายพุดซา เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติการ
32. นางสาวอังศุมาริน  พรหมพันธใ์จ ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
33. นางสาวกชพร  สมลือชาชัย ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
34. นางวิไลรตัน์  คำาลาย ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ
35. นางสาวศุภัคชญา  คณะศรี ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ
36. นายณัฐดนัย  วิชชาธรตระกูล ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
37. นายชัยวัฒน์  โคตรบำารุง พนักงานจ้างทัว่ไป
38. นายวสันต์ชาย  อุลิตสถิตย์ พนักงานจ้างทัว่ไป

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา  -ติดราชการ-
2. นายกติติ  เชาวน์ดี รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา  -ติดราชการ-
3. นายภิรมย์  วงศ์สุข ผู้อำานวยการสว่นพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน          -ตดิราชการ-
4. นายวิสา  นราเทียม ผู้อำานวยการสว่นช่างสุขาภิบาล          -ตดิราชการ-
5. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนนันท์ ผู้อำานวยการสว่นวิศวกรรมก่อสร้าง          -ตดิราชการ-
6. นางจารวุรรณ  เยื่อสูงเนิน รก.รองผอ.สำานักการศึกษาฯ          -ตดิราชการ-

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.
ร้อยตรหีญงิ ระนองรกัษ์  สุวรรณฉว ี นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา ประธานการประชมุ

ได้กลา่วเปิดประชุม และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 
1. ไดร้ับคำาชมจากการจดักิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพอ่ของแผ่นดิน
เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  2562
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2. มีคำาสั่งแต่งตั้งและมอบอำานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี
1. นายวิสตูร  เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  รับผิดชอบ
การกำากับ ดูแล ควบคุม ตดิตาม ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา จำานวน 2 สำานัก ได้แก่ สำานักการคลัง และสำานักการช่าง
2. นายกติติ  เชาวน์ดี  รองนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบ
การกำากับ ดูแล ควบคุม ตดิตาม ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ได้แก่ กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด
3. การจดังานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำาปี 2563 กำาหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม
2563 ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา – นครราชสีมา
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ต ำาบลโคกกรวด อำาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา พบกับกิจกรรมสนุกๆ และของรางวัลมากมาย ขอเชิญทุกทา่น
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
-ที่ประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
     ประธานได้เสนอรายงานการประชุม คร้ังท่ี 12/2562  เม่ือวันศุกร์ท่ี  13  ธันวาคม 2562 

   ให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ที่ประชุมพจิารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า 
- นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เข้าประชุมกรมการจังหวัด
นครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจ ำาจังหวดันครราชสีมา ครั้งที่ 12/2562
เพื่อรับฟังข้อราชการ เมื่อว ันอังคารที่  24  ธันวาคม  2562  ณ หอประชุมเปรม
ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วา่ราชการจังหวัดนครราชสีมา
ได้แจ้งการรณรงค์และช่วยกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเรื่องการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ชว่งเทศกาลปีใหม่
- ขอเชิญคณะทำางานการจัดทำาคำาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ ำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เข ้าร ่วมประช ุม ในว ันอ ังคารท ี่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
- ขอเช ิญหัวหน้าสว่นราชการทุกทา่น เข ้ารว่มประช ุมในว ันท ี่6 มกราคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือ
ข้อราชการ ดังน้ี
1. การพจิารณาคดัเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่มีความโดดเด่น เพื่อจัดทำารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานประจำาปี 2562
2. การทบทวนการให้คะแนนความโปร่งใสของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ
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3. ผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำาปี 2562
4. การดำาเนินการเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ ำาปี และการเสนองบ
ประมาณ
- การจัดงานปีใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ปี 2563 กำาหนดจัดขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ สำานักการช่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา ตรีมงานคัลเลอร์ฟูล

นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อำานวยการสำานักการช่าง แจ้งว่า 
- ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 จะมกีารจัดงานกีฬา “วันปีใหม่ 2563” มีทั้งหมด
4 ทีม ดังน้ี
1. ส ีแดง ประกอบด้วย ส ำาน ักปล ัดฯ, กองแผนและงบประมาณ, ส ำาน ักการคล ัง
และหน่วยตรวจสอบภายใน
2. สีเหลือง ประกอบด้วย กองกจิการสภาฯ, กองส่งเสริมคุณภาพชวีติ, กองสาธารณสุข
และกองการเจา้หน้าที่
3. สีส้ม ประกอบดว้ย สำานักการศึกษาฯ, ผอ.โรงเรียน, รองผอ.โรงเรียน
4. สีเขียว ประกอบด้วย สำานักการชา่ง

โดยม ีพธิ ีเป ิดการแข ่งข ันก ีฬาเวลา 09.00 น. ส ำาหร ับประเภทการแข ่งข ันก ีฬา
จำานวน 6 ชนิด ดังน้ี
1. กีฬาฟตุบอลชาย 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.ว่ิงเปรี้ยวแบ่งออกเป็น 2 ทีม (ชาย,หญิง) ทีมละ 4 คน
6. กินวิบากแบ่งออกเป็น 2 ทีม (ชาย,หญิง) ทีมละ 5 คน

นายฤทธิชัย  เกลีย้งกลางดอน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ รายงานวา่ 
- การจดังานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสรุนารี ประจำาปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมเมื่อวันศุกรท์ ี่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริส ุทฺโธ
ศาลากลางจ ังหวดันครราชส ีมา ผ ู้ว ่าราชการจ ังหวดันครราชส ีมาเป ็นประธาน
โดยในที่ประชุม แจ้งว่าในปี 2563 น้ี จะไม่การจำาหน่ายบัตรนาวากาชาด 

นางสาววมิลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อำานวยการสำานักการคลัง รายงานว่า
- สถานการณ์คลัง สรุปยอดรับ – จา่ย ที่เกิดขึ้นจริง ระหวา่งปีงบประมาณ  ตั้งแต่วันที่
1  ต ุลาคม  2562 ถ ึง ว ันท ี่ 31 ธ ันวาคม  2562 งบประมาณท ีต่ ั้ง ไว ้ จ ำานวน
3,755,079,200.-  ล า้ นบาท  ร ายร ับจ ำา นวน  1,127,440,804.65  ล า้ นบาท
คดิเป็น 28.02% รายจา่ยจำานวน 643,394,683.08.- ล้านบาท คิดเป็น 17.13%
งบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ จำานวน 484,046,121.57.- ลา้นบาท

/- การกันเงิน...
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- การก ันเง ินกรณีผ ูกพัน และก ันเง ินกรณีไม ่ไดก้ ่อหนี้ผ ูกพ ัน ณ ว ันท ี่ 3 มกราคม
2563 ยอดเงินที่กันไว้จำานวน 1,297,182,569.55.- ลา้นบาท จำานวน 1,075 ฎีกา
มีการแจ้งยกเลิกที่ก ันไว ้ จ ำานวน 78 ฎีกา เบิกจ ่ายไปจ ำานวน 337 ฎีกา เป็นเง ิน
จำานวน 309,381,963.57.- ล้านบาท คิดเป็น 23.85% คงเหลือจำานวน 660 ฎีกา
เป็นเงินจำานวน 987,800,605.98.- ล้านบาท

นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู้อำานวยการสว่นบริหารงานคลัง รายงานว่า
- การส่งใช้เงินยืมรายไดจ้ังหวัด สำานักการศึกษาฯ จำานวน  2 โครงการ, กองสาธารณสุข
จำานวน 1 โครงการ ,กองแผนฯ จำานวน 2 โครงการ ครบกำาหนด และยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
- การลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ส ำานักการคลังได้แจ้งรหัสการลงข้อมูล
ให้แต่ละทุกส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการลงระบบมีหลายส่วนราชการทีเ่ข้าระบบ
เพื่อทำาการทดสอบ แม้ได้ทำาการยกเลิกเรียบร้อยแล้วแต่ข้อมูลจะยังโชวอ์ยู่ในระบบ
จึงขอความรว่มมือหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านแจ้งกำาชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรหัสทราบด้วย

นางกฤตมิา  ไชยวงศ์  รก.ผู้อำานวยการสว่นบริหารงานพัสดุ รายงานวา่
- ปี 2561 ได้มีการกันเงินจำานวน 3 โครงการ เนื่องจากมกีารอุทธรณ์ ซึ่งในปี 2563
กรมบัญชีกลางได้แจ้งตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 รายการ และไดด้ำาเนินการทำาสัญญา
เรียบร้อยแล้ว
- เงินกันปีงบประมาณ 2561 ทำาสัญญาเรียบร้อยแล้วจำานวน 21 โครงการ
- เงินกันปีงบประมาณ 2562 ทำาสัญญาเรียบร้อยแล้วจำานวน 66 โครงการ
- ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการที่วงเงินเกิน 2,000,000.- ลา้นบาท สำานักการช่าง
ได้ส่งเรื่องไปยังส่วนพัสดุ ดำาเนินการเพิ่มโครงการเพื่อจะทำาราคากลางนำาลงระบบจดัซื้อ
จดัจา้งภาครัฐ (e-GP)

นางรังสิยา  นุทกิจ  ผู้อำานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2563 กำาหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม
2563 ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา – นครราชสีมา
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ต ำาบลโคกกรวด อำาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคำาสั่งองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5919/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    ประจำาปี 2563 

ร้อยตรีหญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แจ้งว่า
- การจัดกจิกรรมในงานวันเดก็แห่งชาติ ประจำาปี 2563 “อบจ.ปู๊นๆ รถไฟมหาสนุก”
ในวันเสาร์ที่ 11  มกราคม  2563 มีทั้งหมด 15 กิจกรรม ดังน้ี
1. กิจกรรมรถไฟ
2. กิจกรรมป้ันดินให้เป็นดาว
3. กิจกรรมยิงธนู
4. กิจกรรมหุ่นยนต์
5. กิจกรรมประกวดส้มตำาลีลา

/6. กิจกรรมเดก็เป้ือนสี...
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6. กิจกรรมเดก็เป้ือนสี
7. กิจกรรมท้องฟา้จำาลอง และศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน
8. กิจกรรมเขาวงกต
9. กิจกรรมประกาศข่าวจิ๋วแจว๋
10. กจิกรรมยิงปืน
11. กจิกรรมค้นหาฟอสซิล
12. กจิกรรมต่อเลโก้
13. กจิกรรมซุ้มประตูชุมพล
14. กจิกรรมงานออกรา้นของกลุ่มโรงเรียน
15. กจิกรรมสาธิตอาหาร

นายจิรยุทธ  อาสาเสน ผู้อำานวยการกองกิจการสภา รายงานวา่
- คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ.2562 และเพื่อเป็นการเตรียม
การแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบดังกลา่ว ส ำานักงานคณะ
กรรมการเลือกตั้งประจำาจังหวัดนครราชสีมาได้กำาหนดจดัประชุมชี้แจงเตรียมการแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยองคก์ารบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา          เข้าร่วม
ประชุม รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่  8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำานักงานคณะ
กรรมการเลือกตั้งประจำาจังหวัดนครราชสีมา

นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์  รก.ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข  รายงานว่า
- ภารกจิงานที่จะดำาเนินการในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนลำาพระเพลิง
รว่มกับสำานักการศึกษาฯ, สำานักการช่าง เพื่อไปประชุมแก้ไขปัญหาล้อมรั้วเขตทำาการ
จากสตัว์ป่า กรณีลิงป่าจำานวนมากที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับสถานศึกษาในโรงเรียน
ล ำาพระเพล ิงม ีหน ่วยงานท ี่เข ้าร ่วมประช ุมได ้แก ่ ส ำาน ักงานทร ัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา ปศุสัตว์จังหวดันครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน

นางวิสาขา  ราชธา  รก.ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี รายงานว่า
- มติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด จังหวดันครราชสีมา
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบจำานวนทั้งหมด 6 เรื่อง ดังน้ี
1. รับโอนข้าราชการครูมาสังกดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา จำานวน 5 คน 
2. ให้โอนข้าราชการในสังกดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาไปสังกดัหน่วยงานอื่น
จำานวน 1 คน
3. ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั จำานวน 5 คน  
4.  ให ้พน ักงานจ า้ ง ในส ังก ดัองค ์การบร ิหารส ว่นจ ังหว ัดนครราชส ีมาลาออก
จากการปฏิบัติงาน จำานวน 4 คน

/5. ให้ข้าราชการ...
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5. ให้ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาลาออกจากราชการ
จำานวน 1 คน
6. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริาชการประจ ำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีผลการประเมิน 91.75 คะแนน มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารสว่น
จังหวัดนครราชสีมาจา่ยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ได้ไม่เกิน 1 เท่า ของอัตราเงินเดือน
หรือค่าจา้งหรือค่าตอบแทน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุม
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำาเนินการจัดทำาประกาศหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวธิ ีการจา่ยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษให้แก่ ข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจำาและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ประจำาปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้นายกองค์การบริหารสว่น
จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาลงนาม  ในอตัรา 0.63/0.62/0.61 โดยให้พิจารณา
จา่ยลดหลั่นกันตามผลการเลื่อนเงินเดือน

นางนงนุช  กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า 
- หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ท้ัง 58 โรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดว้ยเงินรายได้ รายจา่ยของสถานศึกษา พ .ศ. 2562 และได้นำาเสนอผู้บริหารเพือ่ทราบ
เรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนไดร้ับเงินอุดหนุนการจดัการเรียน
การสอน ทั้งหมดจำานวน 261,695,420.- ลา้นบาท เงินที่องค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา สนับสนุนให้โรงเรียนเพิ่มเติมจำานวน 72,377,536.- ลา้นบาท 
- หน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการ
ศ กึษา โดย ใช ้โร ง เร ียน เป ็น ฐ าน ในก า รพ ัฒนาท ้อ ง ถ ิ่น  (SBMLD)  ใ นส ่ว นขอ ง
โรงเร ียนซ ึ่ง ในป ีงบประมาณ 2562 โรงเร ียนไดร้ ับการจดัสรรท ั้ง  58 โรงเร ียน
จำานวน 21,200,000.- ล้านบาท 309 โครงการ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดำาเนินการตรวจ
สอบโครงการ

นายชัยเกยีรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานวา่
- การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562
ได้ดำาเนินการออกติดตามประเมินผลโครงการ จำานวน 11 โครงการ 3 กิจกรรม

นายทรงยศ  โดดเดี่ยว  (แทน) ผอ.สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานว่า
- องคก์ารบร ิหารส ่วนจ ังหวดันครราชส ีมา ก ำาหนดจ ัดงานว ันคร ูประจ ำาป ี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลา
ซา นครราชสีมา สำาหรับหนังสือเชิญเข้าร่วมงานจะแจ้งอีกครั้งในภายหลัง

นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อำานวยการสำานักการช่าง รายงานว่า
- การปฏิบัติงานของสำานักการชา่ง เรื่องถนน โดยเน้นถนนในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาและโรงเรียนในสังกัดเป็นหลัก 
- ในปีงบประมาณ 2563 สำานักการช่างได้นำาเรื่องตดิตั้งไฟสอ่งสว่าง นำาเข้าบรรจุแผนฯ
ปี 2563 (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา

/-เรื่องภัยแล้ง...
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- เรื่องภัยแล้ง สำานักการชา่งได้สนับสนุนรถนำ้าเพื่อนำาไปช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

ร้อยตรีหญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แจ้งว่า
- การติดตั้งไฟส่องสว่างให้เน้นถนนลาดยาง รวมถึงถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เป็นหลัก
- ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ใหจ้ัดท ำาป้าย
องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ติดบริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ตั้งแต่เริ่ม
ดำาเนินการ
- มอบสำานักการชา่งดำาเนินการจัดซ้ือรถขุดเจาะบ่อบาดาลลึกกว่า 150 เมตร
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี)
-ไม่มี-

ประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา  12.30 น.

 ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
           (นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล)

                            หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป

 ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
          (นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล)
หัวหน้าสำานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด


