
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งท่ี 2/2563 
เมื่อวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมสำานักการช่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
*************************

ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
2. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
3. นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
4. นายนพล  วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
5. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด
6. นายกริชต์จอมพล  ภจูอมจิตฆ์ ผู้อำานวยการสำานักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อำานวยการสำานักการคลัง
8. นายธีระชัย  เทพนอก ผู้อำานวยการสำานักการชา่ง
9. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
10.นายจิรยุทธ  อาสาเสน ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11.นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
12.นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์ รก. ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
13.นางรังสิยา  นุทกจิ ผู้อำานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชวีิต
14.นางวิสาขา  ราชธา รก.ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่
15.นางอุไรวรรณ  ภทัรปิติพล ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานคลัง
16.นางกฤติมา  ไชยวงค์ รก. ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
17.นายภริมย์  วงศ์สุข ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
18.นายนิธิโรจน์  บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
19.นายทรงยศ  โดดเดี่ยว รก.รองผอ.สำานักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20.นางนงนุช  กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สำานักปลัดฯ
2. นางบุญสุดา  แก้วกระจาย หัวหน้าฝา่ยนิติการและการพาณิชย์
 3. นายฤทธิชัย  เกลี้ยงกลางดอน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 4. นางประทีป  ถ่ินโคกสูง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สำานักการศึกษาฯ
5. นางสาวใจดาว  จันทรท์ัน หัวหน้าฝา่ยกิจการสภา
6. นายเสกสรรค์  อารีเอื้อ หัวหน้าฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางวรรณภา  นวลฉิมพลี หัวหน้าฝา่ยตรวจติดตามประเมินผลฯ
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8. นางนิภา  แขนรัมย์ หัวหน้าฝา่ยงบประมาณและการพัฒนา
9. นางสาวนันท์นภัส  แนมขุนทด หัวหน้าฝา่ยพัฒนาสังคม
10.นางนิชาสธุนี  นกนอก หัวหน้าฝา่ยสวัสดกิารสงเคราะห์
11.นายตรีนพ  ชื่นชม หัวหน้าฝา่ยเครื่องจักรกล
12.นางสาวเสาวลักษณ์  ชา่งเพ็ชร รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สำานักการคลัง
13.นางอนุตรา  มาลัยเปีย รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
14.นางปรีชญา  แสงสง่า รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญา
15.นางยุภาพร   ไชยเมือง นักวิชาการคลังชำานาญการ
16.นางวชิชุดา  อินทรมานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
17.นางสาวณัทนรินทร์  ใจแกว้ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
18.นางสาวอุษณี  เชื้อชัย นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
19.นางวิไลภรณ์  อุปการ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
20.นางปริษา  ภิญโญนนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
21.จ.ส.ต.พงศกร  สถาพรบำารุงเผ่า นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
22.นางสาวจรุีพร  ภูมิโคกรกัษ์ พยาบาลวชิาชพีชำานาญการ
23. นางสาวพรรทิพย์  ขัดทรายขาว พยาบาลวชิาชพีชำานาญการ
24. นางชัญญา  เพ็ชรสุข เจา้พนักงานธุรการชำานาญงาน
25.นางสาวนาถอนงค์  กรินสูงเนิน เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
26.นางสาวณิชกานต์  อัครมาตร เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
27.นางสาวจันทร์จิรา  ฉายพดุซา เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
28.นางสาวอังศุมาริน  พรหมพันธ์ใจ ผู้ชว่ยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
29.นางสาวกชพร  สมลือชาชัย ผู้ชว่ยนักจดัการงานทัว่ไป
30.นางวิไลรัตน์  คำาลาย ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธรุการ
31.นายยุทธวุฒิ  วรรณกิ่ง พนักงานจา้งตามภารกิจ
32.นายพชร  รศัมี พนักงานจา้งตามภารกิจ
33.นายชัยวัฒน์  โคตรบำารุง พนักงานจา้งทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  -ตดิราชการ-
2. นายกิตติ  เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  -ตดิราชการ-
3. นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  -ตดิราชการ-
4. นายวิสา  นราเทียม ผู้อำานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล            -ติดราชการ-
5. นางจารุวรรณ  เยื่อสูงเนิน รก.รองผอ.สำานักการศกึษาฯ            -ติดราชการ-

เริม่ประชุมเวลา  10.00 น.
รอ้ยตรหีญงิ ระนองรกัษ ์ สวุรรณฉว ี นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา ประธานการประชมุ

ได้กล่าวเปิดประชุม และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 
-  องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนครราชส ีมา  เป ิดร ับสม ัครคณะกรรมการการเล ือกต ั้ง
ประจำาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ในระหวา่งวันจันทร์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การ
บริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
- เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ไดร้่วมแถลงข่าวการจดังาน “ของดีเมืองโคราช@กทม.”
ณ โรงแรมบอสโฮเต ็ล (The Rich Hotel Korat) ต ำาบลในเมือง อ ำาเภอเม ืองนครราชส ีมา
จ ังหว ัดนครราชสีมา โดยมีท ่านจรัสช ัย  โชคเรอืงสก ุล รองผู้ว ่าราชการจังหว ัดนครราชส ีมา
ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน  โดยครัง้นี้เป็นครัง้ที่ 5 จำานวน 90 บธู กำาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพธุที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บรเิวณลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศูนย์การค้า
เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 
- การจัดงานฉลองวันแหง่ชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำาปี 2563 กำาหนดจัดรูปแบบเดิม การขายของ
บริเวณทางเมืองย่า หากร้านไหนไม่ปฏิบัติตามระเบียบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำาหนด
ไม่อนุญาตให้นำามาขาย สำาหรับถนนกำาแหงสงคราม ตั้งแต่บริเวณหน้าสำานักงานองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาถึงบริเวณโรงเรียนปฐมวัย ให้ทำาเป็นอุโมงค์ไฟตลอดแนว
- เมื่อวนัจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ลงพืน้ท่ีอำาเภอจกัราช เปิดถนน  3 เสน้ทาง          

-ที่ประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
       ประธานได้เสนอรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวันจันทร์ท่ี 6 มกราคม 2563

   ให้ที่ประชุมพิจารณา 
      ที่ประชุมพจิารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 โดยข้อแก้ไขดังน้ี

นางนงนุช  กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ขอแก้ไข ดังน้ี
1. หน้าท่ี 7 บรรทัดท่ี 17
ข ้อความเด ิม   โรง เร ียนได ้ร ับ เง ินอ ุดหน ุนการจดัการ เร ียนการสอน ท ั้งหมดจ ำานวน
261,695,420.- ลา้นบาท
แก้ไขเป็น  โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนการจดัการเรียนการสอน ทั้งหมดจำานวน 261,695,420.-

บาท
2. หน้าท่ี 7 บรรทัดท่ี 18
ข้อความเดิม เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา สนับสนุนให้โรงเรียนเพิ่มเติม จ ำานวน
72,377,536.- ลา้นบาท

      แก้ไขเป็น เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา สนับสนุนให้โรงเรียนเพิ่มเติม จ ำานวน
72,377,536.- บาท
3. หน้าท่ี 7 บรรทัดท่ี 22
ข้อความเดิม โรงเรียนได้รับการจดัสรรทั้ง 58 โรงเรียน จำานวน 21,200,000.-  ล้านบาท 
แก้ไขเป็น โรงเรียนไดร้ับการจัดสรรทั้ง 58 โรงเรียน จำานวน 21,217,461.- บาท 
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      4. หนา้ท ี ่  7     บรรท ัดท ี่   24    เพ ิ่ม เต ิมข ้อความ   และในป ีงบประมาณ 2561 จ ำานวน
209 โครงการ จำานวนเงิน 8,056,432.- บาท

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- การประชุมกรมการจังหวดันครราชสีมา ครั้งท ี่ 1/2563 ประจำาเด ือนมกราคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว ่าราชการจังหวัดนครราชสมีา
สรุปได้ดังน้ี
1. แจ้งแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
2. ปัญหาภัยแล้ง จังหวดันครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้วในหลายพืน้ที่ โดยขอให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรว่มแก้ไขปัญหาดังกลา่ว
- เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมาย
ให้เข้ารว่มประชุมผ่านระบบวีดทิ ัศน์ทางไกล (Vidio Conference) โดยมี พลเอกประยทุธ ์
จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5   ได้เน้นยำ้าให้เข้มงวดมาตรการการลดปริมาณฝุ่นละออง
นางสาววิมลศรี  สกลุณมรรคา  ผู้อำานวยการสำานักการคลัง รายงานวา่
- สถานะการเงิน ณ วนัที่ 31 มกราคม 2563 งบประมาณที่ตั้งไว้ จำานวน 3,755,079,200 บาท
เปน็ เ ง นิ ร ายรบั ,  รายได ้ และ เง นิอ ุดหน ุน  รวมท ั้งส ิ้น จ ำานวน 1,303,739,620.48 บาท
คดิ เป ็น 32.71% รายจ ่ายท ั้งส ิ้น  จ ำานวน 904,920,122.79 บาท งบประมาณคงเหล ือ
ที่สามารถใช้จา่ยได้ จำานวน 398,819,497.69 บาท
- รายได้ที่องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาจดัเก็บเอง ตั้งแตต่้นปี ถึงวันที่ 31 มกราคม
2563

      1) จากสถานค้าปลีกยาสูบ งบประมาณต้ังไว้ จำานวน 95,000,000 บาท  จัดเก็บได้ 34,273,439.27 บาท 
    คิดเป็น 36.07%

2) จากสถานค้าปลกีนำ้ามัน งบประมาณตั้งไว้ จำานวน 29,000,000 บาท จดัเก็บได้ 9,957,352.15 บาท
คิดเป็น 8.37%
3) ค่าธรรมเนยีมบ ำาร ุงอบจ. จากผ ู้เข ้าพ ักในโรงแรม ตั้งงบประมาณไว ้ จ ำานวน 5,000,000 บาท
รบัมา 2,081,021.15 บาท คิดเป็น 41.62%
4) ค ่าปรบัการผ ิดส ัญญา ต ัง้ งบประมาณไว ้ จ ำานวน 3,000,000 บาท รบัมา 2,486,152 บาท
คิดเป็น 82.87%
5) รายไดจ้ากทรัพยส์ิน ดอกเบ้ีย ตั้งงบประมาณไว้ จำานวน 20,000,000 บาท รับมา 18,034,980.24 บาท
6) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือลอ้เลื่อน ตั้งงบประมาณไว้ จ ำานวน 865,000,000 บาท
รับมา 283,217,283.49 บาท คิดเป็น 32.74%
7) ภาษีม ูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผนฯ ตั้งงบประมาณไว ้ จ ำานวน 265,000,000 บาท
รับมา 74,505,658.17 บาท คิดเป็น 28.11%
8) ภาษีบำารุง อบจ. จากภาษีมูลคา่เพิ่มที่จ ัดเก ็บตามประมวลรษัฎากร 5% ตั้งงบประมาณไว้
จำานวน  289,365,000 บาท รับมา 36,120,568.59 บาท คิดเป็น 12.48%
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9) ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งงบประมาณไว้ จ ำานวน 28,000,000 บาท รับมา 15,644,702.92 บาท
คิดเป็น 55.87%
- รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งงบประมาณไว้ จ ำานวน 2,155,079,200 บาท รับมา 751,057,400 บาท
คิดเป็น 34.87%
- กันเงินกรณผีูกพันไว้แลว้ ประจำาปี 2562
(1) ค่าใช้สอย ท้ังหมด จำานวน 91 ฎีกา คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำานวน 7 ฎกีา
(2) ค่าครุภัณฑ์ ท้ังหมดจำานวน 5 ฎีกา  คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จำานวน 3 ฎกีา
(3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดจำานวน 164 ฎีกา คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำานวน 46 ฎกีา
(ยกเลิกจำานวน 1 โครงการ)

นางกฤตมิา  ไชยวงศ์  รก.ผู้อำานวยการสว่นบรหิารงานพสัดุ รายงานว่า
- เมื่อวนัจันทร์ที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ไดเ้ข้าตรวจ
สอบเอกสารโครงการจัดงาน “ของดีเม ืองโคราช@กทม.” ที่ก ำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กมุภาพันธ์ 2563 ณ บรเิวณลานโปรโมชัน่ ขั้น 1 ศูนยก์ารค้า
เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- สำานักการคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับข้าราชการที่สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด จำานวน 6 คน ปฏิบัติงานดังนี้
  1.ฝ่ายจัดหาพัสดุ จำานวน 3 คน     
2.ฝา่ยบริหารสัญญา จำานวน 1 คน 
3.ฝา่ยทะเบียนพัสดุและทรัพย์สนิ  จำานวน 2 คน

นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อำานวยการสว่นวิศวกรรมก่อสร้าง รายงานว่า
- งบประมาณรายจ่าย ประจำาปี 2562 สำานักการช่าง
(1) กันเงินกรณกี่อหน้ีผูกพันไว้แลว้ ดำาเนินการเรียบร้อยแล้วทกุโครงการ
(2) โอนตั้งรายการใหม่ คงเหลือจำานวน 1 โครงการ
(3) กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ทั้งหมดจำานวน 46 โครงการ คงเหลือจำานวน 4 โครงการ
- เนื่องจากบุคลากรเฉพาะตำาแหน่งสังกัดสำานักการชา่ง มีไม่เพียงพอกับภารกิจงานที่ไดร้ ับ
มอบหมาย จึงขอความอนุเคราะห์กองการเจ ้าหน้าที่ ด ำาเน ินการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม
เพ่ือให้สอดคล้องกับงาน

นายกรชิต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานว่า
- ว ัดส ุทธจนิดาวรว ิหาร พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชว ิทยาล ัย
(ศูนย์การศึกษาโคราช) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดทำาโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน ประจำาปี 2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชมุ 200 ปี มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนยก์ารศึกษาโคราช ชั้น 2 อำาเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สำานักการศกึษาฯ ได้ประชาสมัพันธ์ให้โรงเรียนในสงักัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
- สำานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทำาโครงการฝกึอบรมลูกเสอื
มัคคุเทศก์ จงัหวัดนครราชสีมา และได้เรียนเชญินายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันพุธที่ 4 กมุภาพันธ์ 2563 กำาหนดการดำาเนนิโครงการในระหว่าง
วันอังคารที่ 4 กมุภาพันธ์ 2563  ถึงวันศกุร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง
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ตำาบลสุรนารี อำาเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา โดยมีบคุลากรและนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมโครงการดังกล่าว จ ำานวน 12 คน วิทยากรจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 3 คน
- โครงการมหกรรมการจัดการศกึษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ประจำาปี
2563 ก ำาหนดจัดขึ้นในระหว่างวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563  ถึงว ันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ณ ศูนยก์ารค ้าเซ ็นทร ัลพลาซา นครราชสีมา อ ำาเภอเม ืองนครราชสมีา จงัหว ัดนครราชส ีมา
สำาหรบัระดับภาคกำาหนดจัด  ณ จงัหวัดสุรินทร์ และระดับประเทศกำาหนดจัด ณ จังหวัดเชียงราย
- กรมพฒันาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ไทย ไดก้ ำาหนดดำาเน ินการจัดงาน
“OTOP ไทย To โคราช” ในระหว่างวันองัคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 10 กมุภาพันธ์
2563 ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวัดนครราชสีมา อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยองค ์การบรหิารส ่วนจ ังหว ัดนครราชสีมา ได้สน ับสนนุวงดนตรีน ักเร ียนโรงเร ียนในสงัก ัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงดนตรีในงานดังกล่าว
นางประทีป  ถิ่นโคกสูง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส ำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานว่า
- งบเงนิอุดหนนุเฉพาะกิจเรื่องการก่อสร้าง ได้ม ีการส่งหนังสอืแจ้งกรมบญัชกีลางเรื่องผู้ทิ้งงาน
จำานวน 6 โรงเรียน ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการประมาณการเน้ืองานสว่นท่ีเหลือเพ่ือหาผูร้ับจ้างรายใหม่
- งบประมาณปี 2560 อยู่ระหว่างดำาเนินการตามสัญญา จำานวน 9 โรงเรียน
- งบประมาณปี 2561 อยู่ระหว่างดำาเนินการตามสัญญา จำานวน 14 โรงเรียน
- ครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2561 เร่ืองโต๊ะ เก้าอี้ อยู่ในระหว่างรออุทรณ์ท่ีกรมบญัชีกลาง
- งบประมาณปี 2562 งบโรงเรียน อยู่ในระหว่างดำาเนนิการ 66 โครงการ  ยังไม่ได้รับแบบแปลน
การก่อสร้าง จำานวน 13 โครงการ
นางวิสาขา  ราชธา  รก.ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานว่า
-  เมือ่วนัที่ 3 กมุภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ
เป็นข้าราชการสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังสิ้นจำานวน 16 คน ดังน้ี
1. ข้าราชการปฏิบัติงานที่สำานกังานองค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสีมา จำานวน 8 คน ได้แก่

1.1 ตำาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำานวน 7 คน ปฏิบัติงานท่ี
- สำานักการคลัง จำานวน 6 คน
- สำานักการศึกษาฯ จำานวน 1 คน

1.2 ตำาแหน่งนายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน จำานวน 1 คน ปฏิบัติงานท่ีสำานกัการช่าง
2. ข้าราชการครูสงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา จำานวน 8 คน ได้แก่

2.1 วิชาเอกพละศกึษา จำานวน 3 คน ปฏิบัติงานท่ี
- โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว  จำานวน 1 คน
- โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  จำานวน 1 คน

- โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม  จำานวน 1 คน

/2.2 วิชาเอกภาษาไทย…
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2.2 วิชาเอกภาษาไทย จำานวน  5 คน ปฏิบัติงานท่ี
- โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสด์ิผดุงวิทยา”  จำานวน 1 คน
- โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  จำานวน 1 คน
- โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จำานวน 1 คน
- โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ จำานวน 1 คน
- โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม จำานวน 1 คน

-  ผ ูว้ ่าราชการจ ังหว ัดนครราชส ีมา  ประธานคณะกรรมการองค ์การบร ิหารสว่นจ งัหว ัด
จ ังหว ัดนครราชส ีมา ลงนามประกาศคณะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใชเ้ป็นข้อมลูในการปฏิบัติงาน จำานวน 2 ฉบับ ดังน้ี
1. หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
2. หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการใหอ้อกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
นางรังสิยา  นุทกิจ  ผู้อำานวยการกองส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  รายงานว่า
-  ขอขอบค ุณท ุกส ่วนราชการท ี่ให ้ความรว่มม ือในการจดังานว ันเด ็กแหง่ชาต ิประจ ำาป ี 2563
ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา – นครราชสีมา องค์การบริหารสว่นจังหวดั
นครราชสมีา
- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน “ของดเีมืองโคราช@กทม.”
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบอสโฮเต็ล (The Rich Hotel Korat) สำาหรับการจัดงาน
กำาหนดจัดข้ึนในระหว่างวันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลาน
โปรโมชัน่ ชั้น 1 ศูนยก์ารค้า เจ.เจ.มอลล์  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พธิีเปิดงานในวนัพุธที่ 5
กมุภาพ ันธ ์ 2563 เวลา 14.00 น. โดยได ้จ ัดเตร ียมรถบ ัสเพ ือ่บรกิารร ับ – สง่  ณ บร ิเวณ
หน้าวัดสุทธจินดา ถนนราชดำาเนิน ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา
กำาหนดออกเดินทาง  เวลา 08.00 น.  การแต่งกายชุดผ้าไทย
- โครงการท่ีอยูใ่นระหว่างดำาเนินการ ดังน้ี
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อ ำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตร
การแปรรูปอาหาร กำาหนดการดำาเนินโครงการฯ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่
28 กุมภาพันธ์ 2563  จำานวน 18 รุ่น
2) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสรมิให้ประชาชนในพื้นที่อ ำาเภอวังนำ้าเขียว จังหวัดนครราชสมีา
หลักสูตรการนวดตอกเส้น ในระหว่างวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันพุธที่  19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนวังนำ้าเขียวพิทยาคม อำาเภอวังนำ้าเขียว จังหวัดนครราชสมีา
3) โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป์ กินเที่ยว ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สะพานเดินเพลินด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อ ำาเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา กลุม่เป้าหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสมีา
- สถิติผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ณ ปัจุบัน ดังน้ี
1) สถานคนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จำานวน  70  คน
2) สถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง จำานวน  75  คน
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นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า
-  ขอขอบค ุณท ุกส ่วนราชการท ี่ไ ด ้ด ำา เน ินการจ ัดท ำางบประมาณประจ ำาป ีงบประมาณ 2564
ซ่ึงกองแผนและงบประมาณได้ส่งเร่ืองไปยังกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเรียบร้อยแล้ว
- การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ได้ด ำาเน ินการ
ออกติดตามประเมินผลโครงการ จำานวน 13 โครงการ 1 กิจกรรม
นายเสกสรรค์  อารีเอื้อ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานว่า
- โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ณ โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
กองแผนและงบประมาณได้รับเอกสารการสำารวจในพื้นที่ที่จะดำาเนินการตดิตั้งจากสำานักการช่าง
โดยมีความแตกต่างของแต่ละโรงเรียน คืออุปกรณ์เสริม เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะใช้อุปกรณ์
ไม่เท่ากัน แต่อยา่งไรก็ตาม กองแผนและงบประมาณ จะนำาเรื่องไปหารือกับเลขาคณะกรรมการ
คอมพวิเตอร์จังหวดันครราชสีมาก่อนทีจ่ะส่งเรือ่งให้ส ำานักการศึกษาฯ ด ำาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
- ตามที่นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ
ปริสุท ฺโธ เป็นสถานที่ในการรับมอบโครงการ CSR ของ CAT (สมาร์ทฟาร์ม) ซึ่งบริษัท Cat
จะทำาหนังสือเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ แจ้งมาอีกครั้ง
ในภายหลัง
- สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เชญิองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดนครราชสีมา
เขา้รว่มงานเวทีสญัจร เรื่อง การพัฒนางานบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์
2563  ณ โรงแรมพูลแมน จังหวดัขอนแก่น
นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์  รก.ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข รายงานวา่
- สถานการณเ์ข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคปอดอกัเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใ์หม่ 2019 ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีทั้งหมดจำานวน 19 ราย ส่งตรวจเชื้อแล้วจำานวน 7 ราย  พบว่า 5
ราย    ผลตรวจเป็นไข้หวัดธรรมดา และ 2 ราย รอผลตรวจ
- ปัญหาลิงป่าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนลำาพระเพลิงพทิยาคม  องค์การบริหารสว่น
จังหวัดนครราชสีมา รว่มกับสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยสำานักบริหาร
พื้นที่อนรุ ักษ์ที่ 7 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ปศุส ัตว์จ ังหวัดนครราชสีมา
และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพื้นที่ รว่มกันสำารวจพื้นทีร่ิมป่าทั้งหมด พบว่ามีลิงป่าประมาณ
200 ตวั ซึ่งได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 และปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ดำาเนินการทำาหมันลิงป่า สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดูแลเรื่องวัคซีน
สำาหรับนักเรียนและประชาชนโดยรอบ  และได้กำาหนดประชุมหารอืแนวทางแก้ไขปัญหาอีกครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- กองสาธารณสุขได้จัดทำาแผนเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมสำาหรับภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของบุคลากรและนักเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา จ ำานวน 3 สถานการณ์
ได้แก่ 1) ฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM 2.5   2) โรคปอดอกัเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
3) การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
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โดยกองสาธารณสุขได ้เสนอแผนเผช ิญเหต ุด ังกล ่าวเสนอต ่อนายกองค ์การบร ิหารส ่วน
จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติเพื่อดำาเนินการจดัหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อป้องกันควบคุมโรค
นายจิรยุทธ  อาสาเสน ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด รายงานว่า
- คุณสมบัติสำาหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำาองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา ดังน้ี
1. เป็นข้าราชการหรือเจา้หน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวดันครราชสีมา หรือเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำาเนาในเขตจังหวัดนครราชสีมา
2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
3. มีอายุไม่ตำ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
4. มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซ่ือสตัย์สุจรติ
- ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี
1. ติดยาเสพติดให้โทษ
2. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. อยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่วา่คดีน้ันจะถึงที่สุดแล้วหรอืไม่
4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. อยูร่ะหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมคัร
รับเลือกตั้ง
6. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระทำาการทจุริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
7. เคยต้องคำาพพิากษาอันถึงที่สุดวา่การะทำาการอันเป็นการทุจรติในการเลือกตั้ง
8. ต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำาความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องค ำาพพิากษามายังไม่
ถึง    ห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแตก่รณี
9. เป็นข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน หรือลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเมื่อรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจำาจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือนำาสง่ไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ังกลางเป็นผู้คัดเลอืก 
- ข้อมูลผู้เข้ารับสมคัร เมื่อวันท่ี 3 กมุภาพันธ์ 2563 มีผู้มาสมัครท้ังสิ้น จำานวน 3 ราย ดังน้ี
1. นายอัสนีย์  เชาว์วาทิน อดตีหัวหน้าสำานักงานจังหวัดนครราชสีมา
2. นายพิช ัย  ใจเสือ  อดีตผู้อ ำานวยการสถานศกึษาโรงเร ียนในสังกดัองค์การบร ิหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
3. นายเมธัส รอดภัย  เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำาปี 2563 มีกำาหนด 45 วัน เริ่มตั้งแตว่ันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563  ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 หากส่วนราชการใดมีญตัติที่จะเข้าที่ประชุม
ขอให้เร่งดำาเนินการเพื่อจะได้นำาบรรจุเข้าวาระการประชุม
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นายตวงสิทธ์ิ  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งว่า
- สำานักปลัดฯ ได้แจ้งไปยังสำานักการชา่งกรณีบ้านพกัศูนย์ประสานองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั
ประจำาอำาเภอปากช่อง ชำารดุผุพัง จึงขอความอนุเคราะห์สำานักการชา่งซ่อมแซมโดยเร่งดว่น
นางบุญสุดา  แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รายงานว่า
- ความคืบหน้าการถอนสภาพที่ดินแปลงโคกหนองแหน เพื่อก่อสรา้งสถานสงเคราะห์คนชรา
ทั้ง 2 แห่ง องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรอืตอบข้อสงสัย
ต่อคณะกรรมการปฏิร ูปที่ด ิน เม ื่อว ันที่ 9 ธ ันวาคม 2562 ผลการประชุมมีมติไม่น ำาท ีด่ ิน
แปลงดังกล่าวไปจัดสรรให้ราษฎรใช้ประโยชน์ หมายความวา่ องค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา สามารถขออนุญาตใชพ้ื้นที่ไดต้ามระเบียบ ซึ่งขณะนี้ส ำานักงาน สปก. ได้ส่งรายงาน
การประชุมมาที่ สปก.จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง สปก.จังหวัดนครราชสีมาได้ส่งเรื่องให้สำานักงาน
ทีด่ ินจังหวัดนครราชสีมาเพื่อน ำาเสนอต่อผู้วา่ราชการจังหวดันครราชสีมาพจิารณาลงนาม
ใบอนุญาตชัว่คราว ซ่ึงการใช้ระเบียบตามมาตรา 9 หน่วยงานต้องเสียค่าใช้จา่ยต่อไร่ต่อปี
- การขอใช้ทีด่ ินบริเวณสำานักการช่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานกับ
องคก์ารบริหารส่วนตำาบลมะเริง แจ้งวา่จะมีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
และจะทำาหนังสือเชิญเจา้หน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
และตอบข้อซักถามให้ประธานได้รับทราบ
นายธีระชัย  เทพนอก ผู้อำานวยการสำานักการช่าง รายงานว่า
-  โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร ครูและนักเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา ในระหวา่งว ันที่ 21 – 24 มกราคม 2563 โรงเร ียนละ 10 คน
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดำาเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว 
-  โครงการฝึกอบรมการระง ับอัคคีภ ัยเบ ื้องต ้นแก ่บ ุคลากรในส ังก ัดองค ์การบร ิหารส ่วน
จ ังหว ัดนครราชส ีมา ในระหว ่างว ันท ี่ 27 – 29 มกราคม 2563 ณ บ ้านด ินว ังน ำ้า เข ียว
อำาเภอวังนำ้าเขียว ดำาเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว
- เมือ่ว ันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำานกัการช่าง ได้ลงพืน้ที่อ ำาเภอจักราช ทำาการเปิดถนน
3 เสน้ทาง และได้ปล่อยขบวนรถเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ประธานกล่าวปิดประชุม

/เลิกประชุม…
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เลิกประชุมเวลา  13.00 น.

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

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

     ลงชือ่.....................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม
               (นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล)
  หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด


