
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งท่ี 3/2563 
เมื่อวันอังคารท่ี  3  มีนาคม  2563  เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
*************************

ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
2. นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
3. นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
4. นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี 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.นางยุภาพร  ไชยเมือง (แทน) ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานคลัง
16.นางกฤติมา  ไชยวงค์ รก. ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
17.นายภริมย์  วงศ์สุข ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
18.นางจารุวรรณ  เยื่อสูงเนิน รก.รองผอ.สำานักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19.นางประทีป  ถ่ินโคกสูง (แทน) รองผอ.สำานักการศึกษา 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. นายวิสุทธิ์  บุญการกิจ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
6. นางสาวใจดาว  จันทรท์ัน หัวหน้าฝา่ยกิจการสภา
7. นายคมกริช  โมงขุนทด หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป สำานักการช่าง
8. นางสาวเสาวลักษณ์  ชา่งเพ็ชร์ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สำานักการคลัง
9. นางอนุตรา  มาลัยเปีย รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
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10. นายสุภกิจ  พรหมลา รก.หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถ่ิน
11.นางวชิชุดา  อินทรมานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
12.นางสาวณัทนรินทร์  ใจแกว้ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
13.นางสาวอุษณี  เชื้อชัย นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
14.นางวิไลภรณ์  อุปการ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
15.นางปริษา  ภิญโญนนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
16.นางสาวดวงจันทร์  บุญเฮ่า พยาบาลวชิาชพีชำานาญการ
17.นางสาวจรุีพร  ภูมิโคกรกัษ์ พยาบาลวชิาชพีชำานาญการ
18. นางสาวพรรทิพย์  ขัดทรายขาว พยาบาลวชิาชพีชำานาญการ
19. นางชัญญา  เพ็ชรสุข เจา้พนักงานธุรการชำานาญงาน
20.นางสาวนาถอนงค์  กรินสูงเนิน เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21.นางสาวกนกวรรณ  พรมณา เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
22.นางสาวจันทร์จิรา  ฉายพดุซา เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
23. นางสาวสุภาลักษณ์  ผงนอก เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
24.นางสาวอังศุมาริน  พรหมพันธ์ใจ ผู้ชว่ยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
25.นางสาวกชพร  สมลือชาชัย ผู้ชว่ยนักจดัการงานทัว่ไป
26.นางวิไลรัตน์  คำาลาย ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธรุการ
27.นางสาวศุภัคชญา  คณะศรี ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธรุการ
28.นายชัยวัฒน์  โคตรบำารุง พนักงานจา้งทั่วไป 
29. นายวสันต์ชาย  อุลิตสถิตย์ พนักงานจา้งทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา   -ตดิราชการ-
2. นายกิตติ  เชาวน์ดี รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา   -ตดิราชการ-
3. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ ปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา         -ติดราชการ-
4. นายนิธิโรจน์  บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อำานวยการสว่นวิศวกรรมก่อสรา้ง -ตดิราชการ-
5. นายวิสา  นราเทียม ผู้อำานวยการสว่นช่างสุขาภิบาล           -ติดราชการ-

เริม่ประชุมเวลา  13.30 น.
รอ้ยตรหีญงิ ระนองรกัษ ์ สวุรรณฉว ี นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา ประธานการประชมุ

ได้กล่าวเปิดประชุม และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 
-  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกติิยาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพชัร
มหาวัชรราชธิดา เสดจ็ไปโรงเรียนคลองไผว่ิทยา (โรงเรียนในสงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) ตำาบลคลองไผ่ อำาเภอสคีิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา  เมือ่วันจันทร์ท่ี 2 มีนาคม 2563

/-ตามท่ี…
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- ตามที่ โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) แพรร่ะบาดในปจัจุบัน จึงมอบหมายให้
กองสง่เสรมิคุณภาพชีวิต ดำาเนินการจัดโครงการอบรมการจัดทำาหน้ากากอนามัยเพือ่ป้องกันตนเอง
กลุม่เป้าหมายได้แก่ กลุ่มแม่บ้านทุกอำาเภอ ให้จัดอบรมจำานวน 4 รุ่น ๆ ละ 8 อำาเภอ รุ่นละ 250 คน
โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
- ขอเชญิร่วมพิธีสมโภชพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎ และอญัเชิญเครื่องประกอบสมณศกัดิ์
พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินธฺโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4, ศน.ด.กิตติ์) ที่ปรกึษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
และเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายฐิติ  จันทรโณทัย บิดาของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม 2563  เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 1 ฌาปนสถานกองทัพบก
(กองทัพภาคท่ี 2)  วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

-ที่ประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวันอังคารท่ี 4  กุมภาพันธ์  2563
ให้ที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด รายงานว่า
- การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563 ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
เมื่อว ันพุธที่ 26 กุมภาพันธ ์ 2563 นโยบาย/ข้อสั่งการ ผ ูว้า่ราชการจังหวัดนครราชสีมา
สรุปได้ ดังน้ี
1. แจ้งยอดเงินบริจาคให้กับญาติผ ู้เส ียชวี ิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์คนรา้ยกราดยิง
ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำานวนทั้งสิ้น 89 ล้านบาทเศษ กรณีการเยียวยา ดังน้ี

1.1 เสียชีวิต
1.2 พิการถาวร รุนแรง
1.3 พิการถาวร ปานกลาง
1.4 บาดเจ็บหนัก
1.5 บาดเจ็บปานกลาง
1.6 บาดเจ็บเล็กน้อย

2. โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) แจ้งให้ทุกสว่นราชการ เตรียมความพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ดังกลา่ว โดยเฉพาะส่วนราชการท่ีมีโรงเรียนในสงักัด
3. ศูนย์อำานวยการจิตอาสาจังหวดันครราชสีมาประชาสัมพันธว์่าหากหน่วยงานใดมคีวามประสงค์
จัดอบรมขอให้แจ้งไปยังศูนย์อำานวยการฯ และเน้นยำ้าให้ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ ขอให้ทุกส่วน
ราชการจัดกจิกรรมจติอาสา จำานวน 1 กิจกรรม
4. จังหวัดนครราชสีมา ได้จดักิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งเพื่อออกไปปฏิบัต ิงานในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีกำาหนดปล่อยขบวนยานพาหนะ   เมื่อวันศกุร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

/5. จังหวัด…
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5. จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ด ำาเนินการ
จัดสรา้งซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธพีระบรมราชาภิเษก
จำานวน 2 ซุ้ม เพื่อตดิตั้งบริเวณถนนเส้น 304 (ตำาบลไชยมงคล) และบริเวณถนนมิตรภาพ
อำาเภอสูงเนิน (บริษัทแหลมทอง)
6. มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลอ ีสาน จะม ีการย ้ายสถานท ี่ร ับปร ิญญา จากเด ิม
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก ต ำาบลคลองหก อำาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยา้ยไปรับ ณ ศูนย์การศกึษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ประกอบด้วย วิทยาเขตสกลนคร/วิทยาเขตขอนแก่น/ วิทยาเขต
สรุินทร์/นครราชสีมา) เริ่มในปี 2563
7. เร ื่องที่ไดร้ ับการร ้องเร ียนไปยังศ ูนย์ด ำารงธรรม ผู้ร ้องเร ียนยังคงตดิตามการร ้องเร ียน
ซ่ึงหลายส่วนราชการ ดำาเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้เร่งรัดดำาเนินการโดยดว่น
8. การจดังานฉลองว ันแห่งชัยชนะของท้าวสรุนารี ประจ ำาปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา
ได้เพิ่มกิจกรรมการประกวดดาวค้างฟ้า โดยผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิง มีบุคลิกดี มีอายุเกิน 60 ปี
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ได้มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ
จังหวัดนครราชสีมา ประจำาเดือนมีนาคม 2563 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา โดยได้รับการประชาสัมพันธ์
เรื่องการรับเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ร ับข ึ้นเง ินรางว ัลสลากของส ำาน ักงานสลากก ินแบ ่งร ัฐบาลท ุกรางว ัล ยกเว ้นรางว ัลท ี่1
คิดคา่ธรรมเนียม เพียง 1% เริ่มงวดการออกรางวัล 1 มีนาคม 2563 ที่ ธ.ก.ส. ทกุสาขา
ทัว่ประเทศ 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- ให้ทกุส่วนราชการจดัส่งรายชื่อจติอาสา ส่งให้ส ำานักปลัดฯ ดำาเนินการรวบรวม เพื่อจดัทำา
ทำาเนียบจิตอาสา และจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจติอาสาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ให้ด ำาเนินการ
เป็นรายไตรมาส
- ให้สว่นราชการที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดทำาสรุปผลการดำาเนินงานเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียน
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 ให้บันทึกรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ตามที่กระทรวงมหาดไทย มหีนังสือแจง้แนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กองการเจ้าหน้าที่
แจง้เวียนหนังสือให้ทุกส่วนราชการทราบ
- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มาตรการระยะเรง่ด่วนสำาหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ขอความร ่วมมอืให ้หลกีเล ี่ยงหรอืเล ื่อนการจ ัดก ิจกรรมที่ม ีการรวมต ัว
ของประชาชนจำานวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไมจ่ ำาเป็น จงึขอให้
ทุกสว่นราชการ ที่มกีารดำาเนินโครงการอบรมศึกษาดูงาน กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องมีจำานวน
หลายรุ่นให้ดำาเนนิการต่อใหจ้บโครงการ แต่ส ำาหรับโครงการใหมใ่ห้เล ือ่นออกไปก่อน โดยใหง้ด
การอบรมต้ังแต่วันท่ี 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี  ท่ีปรกึษานายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- ขอให้สำานักการศกึษาฯ ประสานไปยังโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
ทั้ง 58 โรงเรียน เพื่อรวบรวมจัดทำาทำาเนียบรายชื่อจิตอาสา 

นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตต์  ผ ู้อ ำานวยการสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานวา่
- ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 งานพธิวีางพวงมาลาสกัการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นายกองค์การบริหาร
สว่นจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เข้ารว่มพธิี
- การจัดงานมหกรรมการศกึษา โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
ประจำาปี 2563 กำาหนดจัดขึ้นในระหวา่งวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 ได้ดำาเนินการ
จดัเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกันจดัท ำา
โครงการจดัสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกดัทราบ
และถือปฏิบัติ ซึ่งสำานักการศึกษาฯ ไดจ้ัดทำาโครงการอบรมเรื่องดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัด
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน โดยเชิญวิทยากรมาจากสว่นกลาง
เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเง ื่อนไข ใหก้ ับนักเรียนยากจนพิเศษในโรงเร ียนตามเงื่อนไข
และให้จัดทำาข้อมูลส่งสำานักการศกึษาฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
- งานกองทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณาคดัเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา  โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม และในวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะกรรมการระดับจังหวัดได้เดินทาง
ไปประเมินนักเรียน ซึ่งส ำานักการศึกษาฯ ได้มอบหมายให้ นายทรงยศ โดดเดี่ยว รก.รองผอ.
สำานักการศึกษาฯ และนางฐติารีย์ สร้อยจิตต์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ไปร่วม
ให้กำาลังใจเด็กนักเรียน

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สวุรรณฉวี นายกองก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งวา่
- ทกุส่วนราชการที่เสนอหนังสือเชิญนายกฯ ไปรว่มงานตา่งๆ ให้เจ้าของเรื่องไปด้วยทุกครั้ง

นายตวงสิทธ์ิ  อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- ขอให้ท ุกสว่นราชการเตร ียมความพร้อมในการด ำาเนินการจัดงานฉลองว ันแห่งช ัยชนะ
ของท้าวสุรนารี ประจำาปี 2563 และรอรับฟังนโยบายจากผู้ว ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ว่าจะได้จัดงานดังกลา่วหรือไม่
- เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เกิดเหตุคอนกรีตชั้น 2 ของอาคารสำานักงาน
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวดันครราชส ีมา รว่งหล ่นมาย ังห ้องปฏ ิบ ัต ิงานของส ำาน ักปล ัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัน้ล่าง บริเวณด้านในที่ต่อเตมิใหม่ ท ำาให้หลังคาและฝา้เพดานแตกหกั
เสียหาย ไม่มีผู้ใดไดร้ ับบาดเจ็บ จึงขอความอนุเคราะห์ส ำานักการชา่งดำาเนินการตรวจสอบ
และซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำานักงานองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
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นางบุญสุดา  แกว้กระจาย หัวหน้าฝ่ายนิตกิารและการพาณิชย์ รายงานว่า 
- ความคืบหน้าการขอใช้ท ี่ด ินแปลงโคกหนองแหน บร ิเวณต ำาบลโคกกรวด อ ำาเภอเมือง
นครราชสีมา  เพือ่ก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราทั้ง 2 แห่ง ผู้ว่าราชการจังหวดันครราชสีมา
ได้ลงนามใบอนุญาตให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว จ ำานวน
35 ไร ่ ได ้ลงนามเม ื่อว ันท ี่ 14 ก ุมภาพ ันธ ์ 2563 จ ังหว ัดนครราชส ีมาได ้ม ีหน ังส ือแจ ้ง
องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาให้ไปลงนามรับทราบข้อเงื่อนไข โดยนายกองคก์ารบริหาร
สว่นจ ังหว ัดนครราชส ีมาได ้มอบหมายให้ห ัวหน้าฝ ่ายนิต ิการและการพาณิชย ์ไปลงนาม
รับใบอนุญาต ซึ่งได้ลงนามและได้รับใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา จะต้องดำาเนินการ ดังน้ี
1) จดัทำาชื่อป้ายผู้ไดร้ับอนุญาต ระยะเวลา เนื้อที่ที่ไดร้ับอนุญาต และพื้นที่โดยสังเขป ติดบริเวณ
แปลงที่ดินที่ไดร้ับ
2) ทำาหนังสือขออนุญาตแผ้วถางป่า ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะนี้องค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา ได้ยื่นเรื่องเรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหว่างป่าไม้จังหวดันครราชสีมาประสาน ขอเอกสาร
จดัทำาแผนผังเพิ่มเติม
3) ตามประมวลกฎหมายที่ด ิน การขออนุญาตใชท้ ีด่ ินตามมาตรา 9 หน่วยงานจะต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยต่อไร่ต่อปี แต่ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินออกข้อบัญญัติ
- กรณีที่ดินบริเวณสำานักการชา่ง องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารสว่น
ตำาบลมะเริงได้นำาเรื่องการก่อสรา้งอาคารสำานักงานองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
แห่งใหม่ (จำานวน 41 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา) เข้าที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2563 โดยในที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ ไม่ขัดข้องที่จะให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
เข้าใช้สถานที่ดังกล่าว ข้ันตอนต่อไปคือต้องขออนุญาตใช้ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- มอบสำานักปลัดฯ ทำาหนังสือถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์
บุคลากรเพื่อตรวจสอบอาคารสำานักงานองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
- มอบกองสาธารณสุข ทำาหนังสือถึงองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสงขลา เพือ่ขอเข้าศกึษาดูงานระบบ
การแพทย์ฉ ุกเฉินของจังหวัดสงขลา ณ องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสงขลา อ ำาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

นายจิรยุทธ  อาสาเสน ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำาปี พ.ศ. 2563
ภายในก ำาหนดเวลา 45 ว ัน ต ั้งแต ่ว ันท ี่ 14 ก ุมภาพ ันธ ์ 2563 ถ ึงว ันที่ 29 ม ีนาคม 2563
หากสว่นราชการใดมีญัตติท่ีจะเข้าท่ีประชุม ขอให้เร่งดำาเนินการ เพ่ือจะได้นำาบรรจุเข้าวาระการประชมุ
- สมาคมองคก์ารบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา รว่มกับสมาพันธ์องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์การบริหารสว่นจังหวัดสรุินทร์ ไดร้่วมกันจดัท ำาโครงการประชุม
สัมมนาเชิงวชิาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำาหรับบุคลากร อบจ. ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จึงได้เรียนเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เข้ารว่มโครงการประชุมสัมนา
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมทองธารินทร์
อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์

/นายเจษปฐมพงศ์…
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นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์  รก.ผอ.กองสาธารณสุข รายงานว่า
- องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล รว่มกันด ำาเนินงาน
โครงการคลีนิกอบไออุ่นรกั องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพได้ดว้ยตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายคอื ผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลางและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วดัม่วง
- ภารกจิที่กองสาธารณสุขไดร้ ับมอบหมายให้ด ำาเนินการในการจดังานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนารี  ประจำาปี 2563 ได้ดำาเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

นางรังสิยา  นุทกิจ ผู้อำานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- โครงการที่ดำาเนินการแลว้เสรจ็เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไดแ้ก่ โครงการอบรมหลกัสูตรนวดกดจุด
สะท้อนเทา้เพือ่การบำาบัดฟื้นฟู
- โครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพเสรมิ หลักสูตรการนวดตอกเสน้ รุ่นที่ 9 ระหวา่งวันที่ 28
กมุภาพนัธ์ 2563 ถงึวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชมุศูนยป์ระสานงานองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดนครราชสีมา ประจำาอำาเภอพมิาย  อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
- โครงการผู้สูงอายุท่องโลกไอที กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จ ำานวน 80 คน แบ่งเป็น 8 รุ่น
เริ่มรุ่นแรกที่อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563

นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ  รายงานว่า
- การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ระหวา่งวนัที่ 1 – 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดด้ำาเนนิการ
ออกติดตามประเมินผลโครงการ จำานวน 14 โครงการ 1 กจิกรรม และมีการประชาคมระดับจงัหวัด
จำานวน 2 ครั้ง
- กรณีปัญหาลงิปา่ที่สร้างความเดือดร้อนใหก้ับโรงเรียนล ำาพระเพลิงพทิยาคม ควรใช้งบกลาง
เพือ่ดำาเนนิงาน ดงันัน้ขอความรว่มมอืกองสาธารณสุขดำาเนนิการให้แล้วเสร็จ ภายในเดอืนเมษายน
2563

นางสาวจุรีพร  ภูมิโคกรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ แจ้งว่า
- ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา ไดร้่วมประชมุกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อหารือ
แนวทางการแกไ้ขปญัหาผลกระทบจากลิงปา่ ได้สรุปแนวทางการด ำาเนินงานโดยแบ่งออกเปน็
3 ระยะ ดังน้ี
1. แผนระยะส้ัน

- การทำาหมันลิงป่า ดำาเนนิการโดย สำานกับริหารพื้นทีอ่นุรกัษ์ที่ 7 (นครราชสมีา) กรม
อุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพันธุพื์ช

- กรงดักลิงขนาดใหญ่/กรงขนาดเล็กสำาหรับเคลือ่นยา้ย ดำาเนนิการโดยสำานกัการชา่ง
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครราชสมีา

- ฉีดวคัซนีปอ้งกนัพษิสุนัขบา้ในลิง ได้ร ับการสนบัสนุนจากส ำานักงานปศุสัตวจ์ ังหวัด
นครราชสมีา

- รบับรจิาคอาหารลิง ดำาเนนิการโดยเทศบาลตำาบลตะขบและประชาชนในพืน้ที่

/- ฉีดวัคซีน...
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- ฉีดวัคซีนป้องกนัพษิสุนัขบ้า กองสาธารณสุขดำาเนนิการประสานงานไปยังสำานักงานสาธารณสุข
เพือ่หาขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัวัคซีน โดยเบื้องต้นกลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากรครู นักเรียน
และเจา้หนา้ที่ทีเ่ก่ียวข้องในการทำาหมนัลิงปา่ จำานวน 650 คน
2. แผนระยะกลาง ได้แก่ การปรบัปรุงระบบนิเวศบริเวณที่อยู่ของลิงป่า เพื่อเป็นที่อยู่และแหลง่
อาหารแบบถาวร
3. แผนระยะยาว ในทีป่ระชมุมีมติให้ท ำาหมนัลงิปา่ซำ้า 2 ครั้งตอ่ปี เพือ่ควบคุมประชากรลงิปา่
อย่างต่อเน่ือง

นางวิสาขา ราชธา รก.ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี รายงานว่า
- องคก์ารบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  จ ำานวน 19 ตำาแหน่ง 106 อัตรา
ยอดผู้สมัคร ณ ปัจุบัน มีผู้สมัครจำานวน 696 คน ชำาระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จำานวน 384 คน
ยังไม่ชำาระคา่สมัคร จำานวน 312 คน
- กองการเจา้หน้าที่อยู่ร่ะหว่างด ำาเนินการเตรียมรา่งเรื่องแจ้งแนวทางซักซ้อมการพิจารณา
ความดีความชอบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั และลูกจา้งประจ ำา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา รอบเดือนเมษายน 2563 ในเบื้องต้นจึงขอความรว่มมือ
ทกุส่วนราชการเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมคะแนนประเมิน

นางวิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อำานวยการสำานักการคลัง รายงานว่า
-  สร ุปรายร ับ  –  รายจ ่าย  ณ ว ันท ี่ 29 ก ุมภาพ ันธ ์ 2563 งบประมาณต ั้ง ไว ้จ ำานวน
3,755,079,200 บาท
1)  ราย ได ้ท ี่จ ัด เก ็บ เอง  งบประมาณต ั้ง ไว ้ จ ำานวน  152,635,000 บาท จ ดั เก ็บ ได ้
จำานวน 87,261,204.46 บาท
2) รายได้ที่ไดร้ ัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น งบประมาณตั้งไว ้
1,447,365,000 บาท จดัเก็บได้จำานวน 703,376,515.11 บาท
3) รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) ตั้งงบประมาณไว้
2,155,079,200 บาท จดัเก็บได้ จำานวน 751,057,400 บาท
รายรับ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งหมดจำานวน 1,616,987,719.57 บาท
- กันเงินกรณกี่อหนี้ผูกพัน และกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ ำาปี พ.ศ. 2560 – 2563
คงเหลือ ณ ปัจจุบันจำานวน 1,075 ฎีกา เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว จำานวน 571 ฎีกา
- สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวดันครราชสีมา ได้เข้าตรวจสอบงบการเงิน ณ องค์การบริหาร
สว่นจังหวัดนครราชสีมา ในระหวา่งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

/เลิกประชุม..
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เลิกประชุมเวลา  17.30 น.

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

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

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


