
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ครั้งที่ 8/2563  
เมื่อวันศุกร์ที่  14 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น.   

ณ ห้องประชุมส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น 5) 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 

************************* 
ผู้มาประชุม 

1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. นายประดิษฐ์  กิ่งโก้   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

6. นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

8. นายธีระชัย  เทพนอก   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

9. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  รก.หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 

11. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

12. นายเตชิต  กลิ้งทะเล    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

13. นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

14. นางวรรณภา  นวลฉิมพลี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นางยุภาพร  ไชยเมือง  (แทน) ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 

16. นางกฤติมา  ไชยวงค์   รก. ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานพัสดุ 
17. นายภิรมย์  วงศ์สุข   ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

18. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง    

19. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    -ติดราชการ- 
 2. นายวิสูตร  เจริญสันธิ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการ- 
 3. นายกิตติ  เชาวน์ด ี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการ- 
 4. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  -ติดราชการ- 

5. นายวิสา  นราเทียม  ผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล   -ติดราชการ- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางประทีป  ถิ่นโคกสูง   หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักการศึกษาฯ 
2. นายคมกริช  โมงขุนทด  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักการช่าง 
3. นายธวชัชัย  ตระกูลวณิชย์  หัวหน้าฝ่ายจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
4. นางบุญสุดา  แก้วกระจาย  หัวหน้าฝุายนิติการและการพาณิชย์ 
5. นายฤทธิชัย  เกลี้ยงกลางดอน  หัวหน้าฝุายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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6. นางพรเพ็ญ  แพเกาะ   หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
7. นางณิชาสุธนี  นกนอก   หัวหน้าฝุายสถานสงเคราะห์ฯ โพธิ์กลาง 
8. นางสาวจุรีพร  ภูมิโคกรักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางสาวพรรทิพย์  ขัดทรายขาว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. นางสาวณัทนรินทร์  ใจแก้ว  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11. นางสาวอุษณี  เชื้อชัย  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12. นางปริษา  ภิญโญนนทกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นายพุทธิพงษ์  ชาธิพา  นิติกรช านาญการ 
14. นายเพิ่มพร  เขียวทะเล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
15. นางชัญญา  เพ็ชรสุข   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
16. นางสาวนงลักษณ์  อิสันเทียะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. ว่าที่ร้อยเอก อนุวัฒน์  หวลจิต นิติกรปฏิบัติการ 
18. นางสาวจันทร์จิรา  ฉายพุดซา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางสาวกชพร  สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
20. นางวิไลรัตน์  ค าลาย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. นางสาวศุภัคชญา  คณะศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม                         
ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.ได้เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เมื่อวันพุธที่  12 สิงหาคม 
2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพ่ือแสดงความจงรักภักดี           
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ        
พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา  และ ได้รับเกียรติจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา ยกย่องให้เป็น 1 ใน 12 หญิงแกร่งเมืองย่าโม ในวันแม่แห่งชาติปี 2563  
2.ได้มอบหมายให้นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เข้ารับมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดี เด่นด้ านการศึกษา ประจ าปี  2562  เมื่ อวันพฤหัสบดีที่  13 สิ งหาคม 2563                 
ณ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
3. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา        
ปรากฏว่าจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบองค์ประชุม        
จึงไม่สามารถด าเนินการประชุมได้  
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4. ขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมท าบุญโรงทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน             
วัดสุทธจินดา ครบรอบ 36 ปี ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ณ บริเวณโรงเรียน          
วัดสุทธจินดา วรวิหาร 

 

-ที่ประชุมรับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม  2563 

 ให้ที่ประชุมพิจารณา   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอแก้ไข ดังนี้  
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 8 
ข้อความเดิม นายศุภฤกษ์  หงส์ภักดี   แก้ไขเป็น  นายศุภฤกษ์   “หงษ์ภักดี” 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
1. นายสามารถ ธนกุลชัยสุข จะปฏิบัติตามรายงานกระบวนการพิจารณา  
 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คดีหมายเลขด า ที่ อ 218/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 
898/2562 ความระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทย์ และนายสามารถ    
ธนกุลชัยสุข จ าเลย 

 - นายสามารถ ธนกุลชัยสุข ไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ได้ เนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูง ท าให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณสะโพก กระดูกสันหลังได้รับการ
กระทบกระเทือน กล้ามเนื้อช่วงข้อศอกขวาและหัวไหล่ด้านขวาอักเสบรุนแรง ไม่สามารถยืน 
นั่งได้ ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย 10 – 15 วัน จึงขอเลื่อนการชี้แจงเป็นเดือนกันยายน 
2563 มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งไปยังศาลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทราบ 

 2. โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ปฏิบัติตามมาตรการ         
การทดลองเปิดเรียบแบบ On – Site  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (Covid – 19) เต็มรูปแบบ และด าเนินการตามมาตรการการเว้นระยะทาง
สังคม (Social Distancing) 

3. ขอห้ามบุคลากรทุกท่านน ารถจอดบริเวณหน้ากุฏิหลวงพ่อใหญ่ 
4. การเสนอหนังสือราชการ 
- หากได้รับหนังสือ ขอให้แยกประเภทหนังสือ หากเป็นเรื่องด่วนให้ด าเนินการเสนอในทันที       
ในเบื้องต้นให้แจ้งทางLINE หรือถ่ายเอกสารแจ้งก่อน และเร่งน าเสนอหนังสือโดยเร็วที่สุด 
พร้อมรอรับแฟูมกลับหรือตามเรื่อง อย่าให้ล่าช้า 

- การขออนุญาตเดินทางไปราชการ ให้เร่งด าเนินการ อย่าเสนอในเวลากระชั้นชิด 
- กรณีหนังสือที่เสนอมีเรื่องเดิมให้แนบเรื่องเดิมทุกฉบับให้ทราบด้วย 
- ให้ลงเลขท่ีหนังสือ และวันที่เสนอทุกครั้ง 
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นายประดิษฐ์  กิ่งโก้  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- มอบหมายให้งานสารบรรณกลาง ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับผิดชอบหนังสือ
รับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจากทุกส่วนราชการภายนอก หากลงระบบ
เรียบร้อยแล้ว  ให้ถ่ายเอกสารน าใส่แฟูมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รับทราบเป็นรายวัน 

- การเสนอหนังสือราชการทุกเรื่อง ให้ตรวจสอบรูปแบบการใช้ค า ค าผิด ค าถูก ก่อนน าเสนอ
ผู้บริหาร  

- อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา อ าเภอสีคิ้ว เกิดการทรุด ขอให้ส านักการศึกษาฯ
และส านักการช่าง เร่งด าเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- การเสนองบประมาณในการใช้จ่ายเงินสะสมของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งหมด ให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบก่อน  

 

นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- การจัดประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา มีก าหนดจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน         
เพ่ือชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  จึงขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย          
เข้าร่วมประชุม หลังจากประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าสรุปรายงานการประชุมเสนอ        
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยเร็ว 

- ขอให้ก าชับช่างควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ ให้ตรวจงานด้วยความเข้มงวด      
เป็นไปตามแบบที่ก าหนด ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

 

นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อ านวยการส านักการช่าง แจ้งว่า 
- ได้ส ารวจอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา อ าเภอสีคิ้ว พร้อมวิศวกร สังกัดส านัก
การช่าง คาดว่าสาเหตุการทรุดอาจเกิดจากพ้ืนดินเนื่องจากเป็นดินถมใหม่ ซึ่งผู้รับจ้าง         
ต้องเข้าด าเนินการแก้ไขตามสัญญา 

 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- ขอให้ทุกส่วนราชการสอบถามสถานะการคลัง ทุกครั้ง ก่อนที่จะด าเนินงานโครงการ 
- ปัญหาอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถบรรจุโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
เนื่องจากภารกิจถ่ายโอน/บัญชีเกินศักยภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมาย
ภารกิจให้ศูนย์ประสานงานท าหน้าที่ เป็นผู้ แทนนายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด               
เป็นคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
จะน าเสนอโครงการในพ้ืนที่อ าเภอจะต้องน าเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล           
หรือเทศบาลก่อน และน าบัญชีเกินศักยภาพของต าบลเข้าสู่กระบวนการประสานแผน        
ระดับอ าเภอ และคัดเข้ามาสู่โครงการประสานแผนระดับจังหวัด 
 
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- มอบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการปรับปรุง        
กรอบอัตราก าลังของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ า       
อ าเภอใหม่ ให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
 

/นายตวงสิทธิ์... 
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นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งว่า 
- ส านักปลัดฯ ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา          
และขับเคลื่อนการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา โดยก าหนดจัดอบรมและศึกษาดูงาน ณ อ าเภอวังน้ าเขียว และอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้การจัดโครงการอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนว
ทางการปฏิบัติในการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เป็นไปตามมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการก าหนด จึงได้ท าหนังสือขอหารือจัง หวัด
นครราชสีมา 
 

นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อ านวยการส านักการช่าง รายงานว่า 
- การช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการน ารถ      
ออกพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการขุดลอกคูคลอง ก าจัดผักตบชวา ปรับเกรดถนน ลาดยาง ซ่อมแซม
ถนน ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
- งานส่วนช่างสุขาภิบาล ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการโครงการ “จัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ”       
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ณ อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่าง    
น าเสนอผู้บริหาร           

 

นางรังสิยา  นุทกิจ  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า 
-  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรการนวดตอกเส้น คงเหลือจ านวน 2 รุ่น 
ได้แก่ อ าเภอโนนสูงและอ าเภอโนนแดง 
- โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (ตลาดออนไลน์) ก าหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 
24 – 27 สิงหาคม 2563 รุ่นละ 1 วัน ณ โรงแรมโคราช โฮเทล  กลุ่มเปูาหมายได้แก่          
ผู้ที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
- งานติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะ     
กึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ประจ าปี 2563  ทั้งหมดจ านวน 145 หลัง เริ่มต้นงาน
ติดตามฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดโครงการวันที่ 3 กันยายน 2563 
 

นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รก.หัวหน้าส านักปลัดฯ      
รายงานว่า 

- จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญส่วนราชการและหน่วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสักการะ     
พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั วฯ รัชกาลที่  5                
ในทุกวันอังคาร ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 ห้วงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดเข้าสักการะในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
- กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการบ้านพัก       
ม้าชราในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา            
จ านวน  2,752,000 บาท เพ่ือด าเนินการ ดังนี้  

 
/1. ก่อสร้างถนน... 
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        1. ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ฯ  จ านวน 2,446,000 บาท  
       2. จัดท าปูายชื่อโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์  
         จ านวน 306,000 บาท  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าหนังสือหารือการสนับสนุนงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
นครราชสีมา ได้หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีการสนับสนุนงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่ารายละเอียดโครงการบ้านพักม้าชรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนากีฬาแข่งม้า     
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และมีเปูาหมายเพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการ
ปฏิบัติบ ารุงม้าที่ชรา โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ในโครงการ
ได้อย่างสะดวก รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวั ดนครราชสีมา จึงอยู่ใน        
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้  
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องเป็นไป      
ตามที่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ก าหนดไว้ รวมทั้งการตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน      
แก่หน่วยงานอื่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ก าหนดด้วย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
อนุมัติเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 11 แผนงานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้จ านวน 2,752,000 บาท 
(สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน ) เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการบ้านพักม้าชรา            
ในพระ อุปถั มภ์ ส ม เด็ จพระ เ จ้ า ลู ก เ ธอ  เ จ้ า ฟู า สิ ริ วัณณวรี  น า รี รั ตนร าชกัญญา                 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามแบบที่ระเบียบ
ก าหนดระหว่างกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน”กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา“ผู้ให้เงินอุดหนุน” 
 

นางนงนุช  กาหลง  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า 
- ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบโครงการเกี่ยวกับ              
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( SBMLD) 
ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงบประมาณ จ านวน 36 ล้านบาท นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาก าหนดจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา       
ทั้ง 58 โรงเรียนๆ ละ 620,000 บาท  โดยแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการให้โรงเรียน
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  

 
 

/1. โครงการ... 
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1. โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง งบประมาณจ านวน 470,000บาท 
2.โครงการห้องวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  หรือห้องตามความจ าเป็นของโรงเรียน           
จ านวน 1 ห้อง งบประมาณจ านวน  150,000 บาท 
ได้ร่วมกับส านักการศึกษาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกโรงเรียน ดังนี้ 
  1. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกลุ่มท่ี 1 และ 2  
  2. วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกลุ่มท่ี 3 และ 4 
  3. วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกลุ่มท่ี 5 และ 6 
ร่วมประชุมเพ่ือจัดท าโครงการ มีการชี้แจงและแนะน ารูปแบบพร้อมร่วมกันจัดท าโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้หน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างด าเนินการการตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง เพ่ือน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นล าดับต่อไป 
  

นางวรรณภา  นวลฉิมพลี  ผู้อ านวยกองการเจ้าหน้าที่ รายงานว่า 
1. การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหา เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 คน ดังนี้ 
  1.1 นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่ น ระดับกลาง)           
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  1.2 นายเตชิต  กลิ้งทะเล ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายปูองกันและบ าบัดยาเสพติด (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
2. การให้ข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง      
สายงานผู้บริหาร โอนไปสังกัดหน่วยงานอ่ืน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 จ านวน 1 คน 
ได้แก่ นางสาวอิชยา  วงศ์กันยา  ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายทะเบียนและทรัพย์สิน (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับต้น) สังกัดส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โอนไปรับ  
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับกลาง) สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. การรับโอนส่วนท้องถิ่นอ่ืน มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 17 
สิงหาคม 2563 จ านวน 1 คน ได้แก่ นายอภิรัตน์  ศิริวัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา โอนมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดหน่วย
ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4. การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งประเภทวิชาการ        
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จ านวน 1 คน ได้แก่      
นางทองแม้น  กองโคกสูง ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองส่งเสริม    
คุณภาพชีวิต เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการการงานทั่วไปช านาญการ           
สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

/5. การให้ข้าราชการ... 
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5. การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2563 จ านวน 1 คน ได้แก่ นางนาถนภา  เกริกธนสกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน      
และบัญชีช านาญงาน สังกัดส านักการคลัง 
6. ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะท างานประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ( LPA) ประจ าปี  2563              
ครั้งที่ 3/2563  ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
7. กองการเจ้าหน้าที่ ก าหนดจัดอบรมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา : 
หัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 
ในวันศุกร์ที่  21  สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะริช โฮเทล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
8. ขอความร่วมมือส่วนราชการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดส่งงานการวิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่ง ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขอให้เร่งด าเนินการ 
9. ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ออกเก็บข้อมูลบัตรประชาชนบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาทุกท่าน เพ่ือจัดท าข้อมูลระบบบุคคลแห่งชาติ ปัจจุบันยังมีตกค้างบางส่วน 
จึงได้แจ้งรายชื่อไปยังทุกส่วนราชการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้เร่งด าเนินการให้ครบทุกท่าน 
 

นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อ านวยการส านักการคลัง รายงานว่า 
- สรุปรายงานสถานะการ เงิน  ณ วันที่  14 สิ งหาคม 2563 งบประมาณตั้ ง ไ ว้             
จ านวน 3,755,079,200 บาท รายรับทั้งหมดจ านวน 1,376,069,053.36 บาท          
คิดเป็น 87.43 เปอร์เซ็นต์ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) ประมาณการตั้งไว้
จ านวน 2,155,079,200 บาท งบประมาณรายรับจ านวน 1,907,012,700 บาท     
- สรุปรายได้จัดเก็บเอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
หมวดภาษีอากร 
(1) ภาษียาสูบ  ประมาณการรายรับจ านวน 95,000,000 บาท รับตั้งแต่ต้นปีจ านวน 
90,552,884.98 บาท  
(2) ภาษีน้ ามัน ประมาณการรายรับจ านวน 29,000,000 บาท รับตั้งแต่ต้นปีจ านวน 
25,091,140.18 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 ประมาณการรายรับ จ านวน 15,000บาท     
ปัจจุบันไม่มีรายรับ 
(2) เงินค่าธรรมเนียมบ ารุงอบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม  ประมาณการรายรับ จ านวน 
5,000,000 บาท รับตั้งแต่ต้นปีจ านวน 3,486,626.80 บาท 
(3) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการรายรับจ านวน 10,000 บาท 
ปัจจุบันไม่มีรายรับ 
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับ จ านวน  3,000,000 บาท รับตั้งแต่ต้นไป 
จ านวน 5,345,452 บาท 
 

/หมวดรายได้... 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
1) ดอกเบี้ย ประมาณการรายรับ จ านวน 20,000,000 บาท รับตั้งแต่ต้นปี จ านวน 
39,527,803.57 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(1) ค่าจ าหน่ายเศษของ ไม่มีการตั้งประมาณการไว้ รับตั้งแต่ต้นปีจ านวน 1,115 บาท 
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้ ไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ รับตั้งแต่ต้นปีจ านวน 5,000 บาท 
(3) ค่าขายแบบแปลน ประมาณการรายรับ 100,000 บาท ปัจจุบันไม่มีรายรับ 
(4) ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร ไม่มีการตั้งประมาณการไว้ รับตั้งแต่ต้นปี จ านวน 458 บาท 

 (5) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ประมาณการรายรับ จ านวน 500,000 บาท รับตั้งแต่ต้นปี    
จ านวน 3,937,265.50 บาท 
หมวดรายได้จากทุน 
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการรายรับจ านวน 10,000 บาท ปัจจุบันไม่มีรายรับ 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการรายรับ จ านวน 865,000,000 
บาท รับตั้งแต่ต้นปีจ านวน 730,725,798.72 บาท 
(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ ประมาณการรายรับ จ านวน 265,000,000 
บาท รับตั้งแต่ต้นปีจ านวน 175,483,656.29 บาท 
(3) ภาษีบ ารุง อบจ.จากภาษามูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 เปอร์เซ็นต์ 
ประมาณการไว้จ านวน 289,365,000 บาท รับตั้งแต่ต้นปีจ านวน 268,912,811.75 
บาท 
(4) ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้จ านวน 28,000,000 บาท รับตั้งแต่ต้นปี จ านวน 
31,056,710.60 บาท 
- กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน และกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  1,075 ฎีกา          
เป็นเงินจ านวน 1,297,182,569.55 บาท เบิกจ่ายจ านวน 716 ฎีกา ยกเลิกจ านวน       
40 ฎีกา คงเหลือจ านวน 359  ฎีกา 
- การใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เงินคงเหลือส าหรับใช้ในการบริหารราชการ      
จ านวน 472,978,923.72 บาท 
- ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ หากส่วนราชการใดมีการยืมเงินทดรองราชการ ขอให้เร่ง    
ส่งใช้เงินยืมตามก าหนด 
 

นางกฤติมา  ไชยวงศ์ รก.ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานพัสดุ รายงานว่า 
- ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการตรวจสอบโครงการที่วงเงินเกิน 100,000 บาท ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการในส่วนที่จะต้องให้ส่วนบริหารงานพัสดุด าเนินการให้ โดยให้จัดส่งเอกสารโครงการ    
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว 
 

 
/นายกริชต์จอมพล... 
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นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานว่า 
- จะมีการคัดเลือกนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือเป็นตัวแทน
จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
ครั้ งที่  38  ประจ าปีการศึกษา 2563 ก าหนดแข่งขันช่วง เดือนตุลาคม 2563                  
ณ จังหวัดนครพนม 
 

นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า   
- การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 จ านวน           
9 โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการอบรมดูแลคนพิการในศูนย์ฟ้ืนฟูคนพิการและในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปี 2563 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

2. โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจ าปี 
2563 ด้านบริการ (แบบ กท.03) ไตรมาสที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 
จ านวน 31 หน่วยบริการ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

3. โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจ าปี 
2563 ด้านการประเมินผลลัพธ์คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ (แบบ กท.05) ไตรมาสที่ 1 – 2 
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จ านวน 31 หน่วยบริการ ระดับความพึงพอใจ มาก 

4. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม รุ่นที่ 10 อ าเภอครบุรี หลักสูตรการนวดตอกเส้น 
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

5. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม รุ่นที่ 11 อ าเภอเมืองนครราชสีมา  หลักสูตร    
การนวดตอกเส้น ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

6. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม รุ่นที่ 12 อ าเภอปักธงชัย หลักสูตรการนวด     
ตอกเส้น ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

7. โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระดับความพึงพอใจมาก 

8. โครงการการให้บริการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจ าเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

9. โครงการให้บริการช่วงพักกลางวัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือนเมษายน 
2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

10. กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับความพึงพอใจ มาก 

11. กิจกรรมที่ 2 การจัดหาหน้ากากอนามัย ส าหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเปูาหมายที่สอง บุคลากรและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
(ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2563) ระดับความพึงพอใจ มาก 

- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
 
 

/นายจิรยุทธ... 
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นายจิรยุทธ  อาสาเสน ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ รายงานว่า 
- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 
ก าหนด 45 วัน  ตั้ งแต่ วันที่  10 สิ งหาคม 2563 ถึ งวันที่  23 กันยายน 2563                
หากส่วนราชการใด มีญัตติท่ีจะน าเข้าขอให้ด าเนินการ เพ่ือจะได้น าบรรจุเข้าวาระการประชุม 
 

นายเตชิต  กลิ้งทะเล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข รายงานว่า 
1. การด าเนินงานตามมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
กองสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการ เรื่อง มาตรการและข้อปฏิบัติในการปูองกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 ของศบค. และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนดให้ตั้งจุดคัดกรอง จ านวน 8 จุด ดังนี้ 
 1. ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ส านักการช่าง 
 4. ตึกมิราเคิลออฟไลฟ์ (ประกอบด้วยกองส่งเสริมฯ กองกิจการสภาฯ,  
 กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข) 
 5. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 

6. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
7. สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
8. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) 

 ยอดคัดกรองสะสม ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 พบอุณหภูมิ
ปกติ จ านวน 99,198 ราย พบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จ านวน 9 ราย 
(เนื่องจากขับรถตากแดด) ทั้งนี้ ขอขอบคุณ หัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้าฝุาย รวมถึงบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจให้ความส าคัญ
ของความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

  2. การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 - ด าเนินงานในพ้ืนที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน 

พบว่ามีนักเรียนปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวน 78 ราย (ระหว่างเดือนมกราคม 2563          
ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563) หายปุวย จ านวน 76 ราย อีก 2 ราย  พบว่าปุวยเมื่อวันที่    
13 สิงหาคม 2563 (โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม)  กองสาธารณสุข จะด าเนินงานฉีดพ่น
สารเคมี ครบทั้ง 58 โรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563  และติดตาม รายงาน 
รณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก ทุกสัปดาห์  

  - ด าเนินงานฉีดพ่นสารเคมีในพ้ืนที่ อ าเภอห้วยแถลงและอ าเภอจักราช เสร็จสิ้นในวันจันทร์ที่ 
31 สิงหาคม 2563 

  3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงปุา 
  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นห่วงและกังวลที่ลิงปุาเข้ามา         

แย่งอาหาร/นมจากมือนักเรียน จนได้รับอันตราย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสัตว์ปุา  

 
/ร่วมมือกนั... 
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  ร่วมมือกันเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กองสาธารณสุขร่วมกับส านักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ประสานไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนล าพระเพลิง      
พิทยาคมอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จึงได้ก าหนดการเข้าร่วมรับฟัง      
การเสวนาประชาคมในโครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับคนโดยวิธีท าหมันลิง     
โดยกรม อุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ ปุ าและ พันธ์ พืช  เมื่ อ วั นที่  13  สิ งหาคม 2563                    
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม โดยมีผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา), ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ผู้แทนจากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธ์พืช, หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข พร้อมคณะท างาน, ผู้อ านวยการสานศึกษา
โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคมและคณะครู, ตัวแทนภาคเอกชนจากจิมทอมสันฟาร์ม,        
ผู้ น าชุ มชน  และชาวบ้ านที่ ไ ด้ รั บผลกระทบ เข้ า ร่ วม พูดคุ ย เสวนารั บ ฟั งปัญหา                
แสดงความคิดเห็น และลงประชามติ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่าตัดท าหมันถาวรลิง       
เพ่ือเป็นการควบคุมประชากรลิง โดยไม่ส่ งผลต่อพฤติกรรมและล าดับชั้นของฝูงลิง            
และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ส าหรับส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)           
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา รับผิดชอบด าเนินโครงการแก้ปัญหาความขัดแย้ งระหว่างลิงกับคน      
โดยวิธีการท าหมันลิงในเดือนกันยายน 2563 ทั้ งนี้  ได้รับการอ านวยความสะดวก            
ในการเข้าร่วมฟังการเสวนาประชาคมดังกล่าวจากผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน           
ล าพระเพลิงพิทยาคมและคณะครูเป็นอย่างดีเยี่ยม 

 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

           (นางสาวณัทนรินทร์  ใจแก้ว) 
                                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 
 

 ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล) 
         หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน 
          หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 

 


