
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งท่ี 4/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2  เมษายน  2563  เวลา 10.00 น.  

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

ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สวุรรณฉวี นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
2. นายวิสตูร  เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
3. นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
4. นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
5. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ ปลัองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
6. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
7. นายกริชตจ์อมพล  ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำานวยการสำานักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อำานวยการสำานักการคลัง
9. นายธรีะชัย  เทพนอก ผู้อำานวยการสำานักการชา่ง
10.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
11.นายจริยุทธ  อาสาเสน ผู้อำานวยการกองกิจการสภาฯ
12.นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
13.นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทกัษ์ รก. ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
14.นางรังสิยา  นุทกิจ ผู้อำานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชวีิต
15.นางวิสาขา  ราชธา รก.ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่
16.นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานคลัง
17.นางกฤติมา  ไชยวงค์ รก. ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
18.นายภิรมย์  วงศ์สุข ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
19.นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
20. นายวิสา  นราเทียม ผู้อำานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
21.นางนงนุช  กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สำานักปลัดฯ
2.นางวิชชดุา  อินทรมานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
3.นางสาวณัทนรินทร์  ใจแกว้ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
4.นางสาวจันทร์จิรา  ฉายพดุซา เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
5.นางสาวอังศุมาริน  พรหมพันธ์ใจ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
6.นางสาวกชพร  สมลือชาชัย ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกติติ  เชาวน์ดี รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา   -ตดิราชการ-

/เริ่มประชุมเวลา…
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เริ่มประชุม เวลา  10.00 น.
ร้อยตรหีญงิ ระนองรกัษ์  สุวรรณฉว ี นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา ประธานการประชมุ

ได้กลา่วเปิดประชุม และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 
1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
-  ส่วนราชการใดที่จะดำาเนินการจดัหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณ ในการป้องกัน
และควบคุมโรค ขอให้แนบเอกสารและระเบียบต่างๆ ด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณ
ขอให้ดำาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประโยชน์คุ้มค่า
- จังหวัดนครราชสีมา ประกาศปิดหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำาบลท่าอา่ง อำาเภอโชคชัย เนื่องจาก
ตรวจพบผู้ตดิเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำานวน 4 คน
- มอบปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา และรองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
นครราชสมีา เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการโรคต ิดต ่อจ ังหว ัดนครราชส ีมาท ุกว ัน
เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา (หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์)
- มอบกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด ำาเนินการจัดจา้งวิทยาลัยอาชีวศกึษานครราชสีมา
ผลติหน้ากากผา้ พร้อมสกรีน อบจ.นม. จำานวน 100,000 ชิ้น (จำานวน 3 สี ได้แก่
สีชมพู, สฟี้า, สีกรมท่า)
- สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
ซึ่งมีอยู่ 58 โรงเรียน และมีนักเรียนในสังกัด ประมาณ 30,000 คน ซึ่งหากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส ยังเป็นไปในลักษณะนี้ อาจจะส่งผลไปถึงการเรียนการสอน
ของคุณครูและนักเรียน จึงได้มอบนายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พจิารณาแนวทางการจดัการเร ียนการสอนออนไลน์ ร ่วมกับ
ผู้อำานวยการสถานศึกษาฯ ท้ัง 6 กุล่ม
- ขอให้ส่วนราชการทีร่ับผิดชอบจุดคดักรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ท ั้ง  6 จดุ  รายงานข ้อม ูลผ ู้ร ับการตรวจคดักรอง
บุคลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา และผู้มาตดิต่อราชการทุกวัน 
2. การตรวจสอบอาคารสำานักงานองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
- เนื่องจากสำานักงานองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา เกิดเหตุการณ์คอนกรีต
ชั้น 2 ผุกรอ่น รว่งใส่หลังคาห้องปฏิบัต ิงานส ำานักปลัดฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์
ว ิศวกรจากส ำานักงานโยธาธ ิการและผังเม ืองจ ังหว ัดนครราชส ีมา เพ ื่อตรวจสอบ
สภาพอาคารสำานักงาน ผลการตรวจสอบปรากฏวา่สภาพอาคารส ำานกังานไม่เหมาะ
สำาหรับใช้งาน ไม่ม ีความปลอดภัยในชีว ิตและทรพัย์ส ินของทางราชการ จึงจ ำาเป็น
ต้องหาสถานที่ท ำางานใหม่ ขอให้ส ำานักปลัดฯ ฝา่ยนิติการฯ ตรวจสอบข้อกฎหมาย
ระเบียบ รวมถึงรายละเอียดตา่งๆที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อว ันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ได้น ำาหน้ากากผ้า จ ำานวน 100 ชิ้น ไปถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ท่ีจำาพรรษาอยู่ทีว่ัดสุทธจินดา วรวิหาร

/- องคก์ารบริหารสว่น…
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- องคก์ารบร ิหารส ่วนจ ังหวดันครราชส ีมา ได ้ขออนุญาตต ่อผ ู้ว ่าราชการจ ังหวดั
นครราชสีมา (ประธานคณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัดนครราชสีมา) กำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้ข้าราชการและพนักงานจา้ง ปฏิบัติงานนอกทีต่ั้ง โดยใช้มาตรการสลับวันทำางาน
และมาตรการทำางานที่บ้าน (Work from home) โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของภารกิจ
ราชการและการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่  30 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีคำาสั่ง
เปลี่ยนแปลง
- เชิญบุคลากรทุกท่าน รว่มทำาบุญบริจาคโลหิต เพื่อเป็นคลังสำารองสำาหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
และผู้ป่วยที่ต้องการเลือดทุกคน มอบสำานักการช่างดำาเนินการสำารวจบุคลากรที่ประสงค์
เข้าร่วมทำาบุญบรจิาคโลหิต
-ที่ประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวันอังคารท่ี 3  มีนาคม  2563
ให้ที่ประชุมพจิารณา 

   ที่ประชุมพจิารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ

นายประดิษฐ์  กิ่งโก้  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
1.  งบประมาณเง ินอ ุดหน ุน เฉพาะก ิจ  ป ี พ .ศ . 2563 ท ี่อ งค ์การบร ิหารส ่วน
จังหวัดนครราชสีมาไดร้ับจากสำานักงบประมาณ ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งด ำาเนินการ
ในสว่นที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทำาข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาประจ ำาปีงบประมาณ
2564  คาดว่าจะมีการปรับระยะเวลาในการดำาเนินการ โดยอาจจะมีการเร่งดำาเนินการ
ให้เรว็ข้ึน
นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า
1. การประชุมกรมการจังหวดันครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563 ประจำาเดือนมีนาคม 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 นโยบาย/ข้อสั่งการ ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สรุปได้ดังน้ี
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามที่
ได้มีการเผยแพรอ่อกสื่อตา่งๆ ผูท้ี่ได้รับเชื้อโดยมากจะไม่แสดงอาการ ท ำาให้ต้องระวัง
มากย ิ่งข ึ้น ซ ึ่งศ ูนย ์บ ัญชาการเหต ุการณ ์ตอบโต ้โรคตดิเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเตรียมการกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี
โรงพยาบาลหลัก จำานวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่
  1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   แบ่งกลุ่มผู้ป่วยหนักเป็น จำานวน 3 กลุ่ม ได้แก่

1.1 กลุ่มตดิเชื้อแต่อาการไม่หนักมาก ซ่ึงโรงพยาบาลระดับอำาเภอ สามารถเฝ้าระวัง
สังเกตกุารณ์ และรักษาตามอาการได้

1.2 กลุ่มติดเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้องดำาเนินการคัดกรองประเมิน
อาการซึ่งอาจส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือโรงพยาบาล
เทพรัตน์นครราชสีมา

1.3 กลุ่มผูต้ิดเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับผิดชอบดูแลรักษา
/2. โรงพยาบาล…
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  2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ที่มีผลต่อองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา คือ การจดัเก็บรายได้
ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาลดลง, เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,
เง ินรายได ้ท ีร่ ัฐบาลจ ัดเก ็บให ้ลดลง จ ึงขอให้ท ุกสว่นราชการส ำารวจความจ ำาเป ็น
ในการใช้งบประมาณในไตรมาสที่เหลือให้ดำาเนินการเฉพาะโครงการที่เร่งดว่นและจำาเป็น
- จังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือทุกสว่นราชการ กำาชับบุคลากรในสังกัด ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการ ข้อสังการดา้นสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการมั่วสุมหรือกิจกรรมใดๆ
ที่มกีารรวมกลุ่ม
- กรณีภัยแล้ง จังหวดันครราชสีมาขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนด ำาเนินการ
ในการช่วยเหลือประชาชน
- กจิกรรมสำาคญัของชาติ จากเดิมจัด ณ หอประชมุเปรมฯ ย้ายไปจัด ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทุกทา่น รว่มทำาบุญบริจาคโลหิต เพื่อเป็นคลังสำารอง
สำาหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องการเลือดทุกคน
2. ขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัตติามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ดังน้ี

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ส ุด ที่ มท 0808.2/ว 1353 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2563 เรื่องยกเว้นการใชจ้่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/1727 ลงว ันที่ 21
มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2  /ว 1842 ลงวันท่ี 26 มีนาคม
2563  เร ื่อง แนวทางในการดำาเนินการจดัหาวัสดุอ ุปกรณ์ การใชจ้ ่ายงบประมาณ
เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))

4) เอกสารอ้างอิงสรุปแนวทางการใชจ้่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการจัดทำาโครงการป้องกันและควบคุมโรคไวร ัสโควิด - 19 ของผู้ใช ้นามปากกา
บรรณ  แก้วฉำ่า

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 91 ภาย
ใต้ ข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัตใิห้จ่ายเงินสะสม
ได้ตามความจำาเป็นในขณะน้ัน โดยให้คำานึงถึงฐานะการเงินกาคลังขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ
89 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอาจใช้จา่ยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี

/(1) ให้กระทำา…
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(1) ให้กระทำาได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ซ่ึงเกี่ยวกับดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกจิการที่ทำาเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค ์กรปกครองสว่นท ้องถ ิ่น หร ือก ิจการท ีจ่ ัดท ำาเพ ื่อบ ำาบ ัดความเด ือดร ้อน
ของประชาชน ทั้งน ี้ ต ้องเป ็นไปตามแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองสว่นท้องถ ิ่น
หรือตามกฎหมายที่กำาหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) เมื่อไดร้ ับอนุมัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสมแล้ว องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้องดำาเนินการกรณีก ่อหนี้ผ ูกพันให ้เสร ็จส ิ้นภายในระยะเวลาไม ่เก ินหนึ่งปีถ ัดไป
หากไม่ดำาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดให้การใช้จา่ยเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจำาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้คำานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

โดยตามหนังสือสั่งการข้างต้น  องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา มีสถานะ
การคลัง ที่สามารถสนับสนุนศูนย์โควดิจังหวดัและดำาเนินการเองตามอำานาจหน้าที่ ดังน้ี

1) องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ท้องถิ่น ตั้งไว้จำานวน 8,436,000 บาท (หากงบประมาณไม่เพียงพอ ใหพ้ิจารณาโอนลด
โครงการที่มีความจำาเป็นน้อยกวา่มาเพิ่มเติม อำานาจในการโอนเป็นของผู้บริหารท้องถ่ิน)

2) งบกลาง สำารองจ่าย ตั้งไวใ้นกรณีฉุกเฉินและมีความจ ำาเป็นเร่งด่วน จำานวน
100,000,000 บาท ปัจุบันคงเหลือ จำานวน 80,000,000 บาท (หากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ใหพ้ิจารณาโอนลดโครงการที่มีความจ ำาเป็นน้อยกวา่มาเพิ่มเติม อ ำานาจ
ในการโอนเป็นของผู้บริหารท้องถ่ิน)

3) เงินสะสมส่วนสำารองที่เก็บรักษาไว้ ณ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำานวน 495 ลา้นบาท นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา สามารถจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ 91 ได้

4) ศูนย์โควดิจังหวดันครราชสีมา อยู่ระหวา่งการดำาเนินการขอสนับสนุนตามหนังสือ
ด่วนที่ส ุด ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ข้อ 1 โดยคาดว่า
จะใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
- กรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ่น แจ ้งผลการค ัดเล ือกผ ู้บร ิหารองค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นดา้นการศึกษา และผู้อ ำานวยการสำานัก/กองการศกึษาดีเด่น ประจำาปี
2562 ซึ่งนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ไดร้ ับคัดเลือกเป็นผู้บริหาร
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการศกึษา ลำาดับที่ 1

นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- จังหวัดนครราชสีมา ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา พิจารณาสนับสนุน
รถยนต์สว่นกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อขนส่งผู้ที่มีความเสี่ยงการควบคุมสังเกตอาการ
ของผู้เดินทางที่ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำาเนา

/นายกริชต์จอมพล…
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นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตต์ ผู้อำานวยการสำานักการศึกษาฯ รายงานว่า
- เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 และวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สำานักการศกึษาฯ
ได้เรียนเชิญประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเร ียนในส ังก ัดองค ์การบร ิหารสว่นจ ังหว ัดนครราชส ีมา เข ้าร ่วมประช ุมโดยมี
นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เป็นประธาน
การประชุม เพื่อหารือแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ 
นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์  รก.ผอ.กองสาธารณสุข รายงานว่า
- เน ื่องจากม ีการแพร ่ระบาดของ โรคต ิดเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
กองสาธารณสุขจึงได้มีการปรับรูปแบบการทำางาน ตามรูปแบบ กระบวนการ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง งานที่ได้ดำาเนินการเป็นประจำา ได้แก่
1) จดัทำา Big Cleaning Day
2) ดำาเนินการทำาความสะอาดฆ่าเชื้อโดยการพ่นฆ่าเชื้อทุกวันศกุร์  จำานวน 6 แห่ง  ดังนี้ 

2.1 ตึกสำานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
2.2 ตึกมิราเคิล ออฟไลฟ์
2.3 ตึกสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.4 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดมว่ง
2.5 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
2.6 สำานักการช่าง

3) ดำาเนนิการทำาความสะอาดฆา่เชือ้โดยการพน่ฆา่เชือ้ทกุวนัวนัจนัทร ์ณ  ศนูยด์าราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ท้องฟ้าจำาลอง นครราชสีมา) และสถานีขนส่งโชคชัย
4) การแนะนำาวธิีทำาความสะอาด การกำากับดูแลการทำาความสะอาดของแม่บ้าน 
5) ตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมริ่างกาย สัปดาห์ละครั้ง รวมถึงการกระจายแอลกอฮอล์
5) รวบรวมการรายงานผลการตรวจค ัดกรองท ุกว ัน ท ุกจดุ และรวบรวมเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เป็นรายสัปดาห์ 
6) ดำาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ มจี ำานวน 12 รายการ รับมอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2563 ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศสำาหรับห้องประชุมและสำาหรับห้องทำางาน, อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล (Personal Protection Equipment) หรือ PPE และรับมอบ
ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้แก่ เจลแอลกอฮอลลช์นิดขวดป้ัมและชนิดเติม

นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อำานวยการกองกิจการสภาฯ รายงานวา่
- การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำา
องค์การบริหารสว่นจังหวัดนคราชสีมา จ ำานวน 17 ราย ไดด้ ำาเน ินการตรวจสอบ
และได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว
นายตวงสิทธ์ิ  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าสำานักปลัดฯ รายงานว่า
- ตามที่ได ้เก ิดเหตุคอนกรตีชั้น 2 ของอาคารสำานักงานองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา ร่วงหล่นมายังห้องปฏิบัติงานของสำานักปลัดฯ  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงมอบหมายให้สำานักปลัดฯ ทำาหนังสือถึงโยธาธกิารและผังเมือง

/จังหวัดนครราชสีมา…
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จังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อตรวจสอบอาคารสำานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  ผลการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏวา่ โครงสรา้งสำานักงาน
เกิดการผุกร่อนเนื่องจากก่อสรา้งมานานเกิน 30 ปี จำาเป็นต้องย้ายสถานที่ท ำางาน
เพ ื่อความปลอดภ ัยของบุคลากร ซ ึ่งตามระเบียบกระทรวงการคล ัง ว ่าดว้ยการ
จัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 92 การเช่าสังหาริมทรพัย์
และการเช่าอสังหาริมทรพัย์ตามหลักเกณฑ์ ทีก่ ำาหนดไวใ้นหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของร ัฐพิจารณาดำาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ ำาเป็น โดยสำาหร ับการเช ่า
สังหาริมทรพัย์ให้นำาข้อกำาหนดเกี่ยวกับการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม

ในกรณีที่ม ีความจำาเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าลว่งหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรพัย์ ให้ทำาได้เฉพาะกรณีการเช่า ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี

1) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จา่ยได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
2) การเช่าจากเอกชน จ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา

สำาหรับการจดัเวรยามเพือ่ร ักษาความปลอดภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อว ันที่ 6
กรกฎาคม 2542 ได ้ม ีมต ิให ้ยกเล ิกมต ิคณะรฐัมนตร ี ว ันท ี่ 15 เมษายน 2536
เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำาสถานทีร่าชการ โดยหลักเกณ์การอยู่เวรสำานักงาน
ในกรณีที่สว่นราชการหรือหน่วยงานใดมีหน่วยรกัษาความปลอดภัยประจำาสถานทีร่าชการ
หรือมกีารจ ้างเอกชนให้บร ิการดูแลร ักษาความปลอดภัยและความสงบเร ียบร ้อย
หรือหน่วยงานนั้นรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้ว จะไม่จัดให้มีเวรรักษาการณ์
และผู้ตรวจเวรก็ได้
- ทกุวันศุกร์ มีการดำาเนินการจดัทำา Big Cleaning Day เวลา 14.00 น. ณ สำานักงาน
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ถนนกำาแหงสงคราม
นางนงนุช  กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า
- ตามที่ไดร้ับมอบหมายให้ตรวจสอบโครงการการขอใช้เงินสะสม SBMLD ปีงบประมาณ
2561 และปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมดจำานวน 37 โรงเรียน พบวา่มีโครงการที่อนุมตัิ
เรื่องคา่ใช้จา่ยในการจดัฝึกอบรมจำานวนมาก
- ได้เข้าประชุมร่วมที่สำานักการศกึษาฯ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 และวันพุธที่
1 เมษายน 2563 นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา ได้มอบนโยบายว่า โครงการ SBMLD  ที่ได้อนุมัติในปีงบประมาณ 2561
และปีงบประมาณ 2562 ที่ม ีการรวมตัวของคนจ ำานวนมากๆ ทีอ่าจมีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำาเป็น ไมใ่ห้ดำาเนินโครงการและให้ตกเป็นเงินสะสม
และเนื่องจากเก ิดสถานการณก์ารแพร ่ระบาดของโรคตดิเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)  ทำาให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนไดต้ามปกติ จะเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนเรื่องเงินอุดหนุนหลายรายการ จึงได้ซักซ้อมการใช้จา่ยเงิน
ของโรงเรียน ยกตวัอย่าง เงินค่าอุปกรณ์การเรียน คา่เครื่องแบบนักเรียน เป็นต้น

/ร้อยตรีหญิง…
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ร้อยตรีหญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แจ้งว่า
-  เน ื่องจากม ีสถานการณ ์การแพรร่ะบาด ของ โรคต ิด เช ื้อ ไวร ัส โคโรนา 2019
(COVID – 19) ไม่สามารถดำาเนินโครงการได้ จึงให้ตกเปิ็นเงินสะสม

นางรังสิยา  นุทกิจ  ผู้อำานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- จดุตรวจคัดกรอง ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ได้ดำาเนินการ
ตรวจคัดกรองตามมาตรการของการตรวจคัดกรอง และได้ท ำาความสะอาด ณ จุดสัมผัส
ร ่วมก ัน ท ุกๆ 2 ช ัว่โมง ส ำาหร ับศ ูนย ์พ ัฒนาค ุณภาพชวี ิต ได ้ขอความร ่วมม ือจาก
กองสาธารณสุขให้เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันศุกร์

ร้อยตรีหญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แจ้งว่า
-  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ขอให้กองสาธารณสุขดำาเนินการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 น.

นายชัยเกยีรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานวา่
- สำานักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ส่งโปรแกรม
สำาหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่เก ี่ยวข้องก ับการปฏิบัต ิงานนอกสถานทีร่าชการ
โดยกองแผนและงบประมาณไดศ้ ึกษาแนวทางการใช้งาน รวมถึงข้อดีและข้อด้อย
ของโปรแกรมดังกล่าวเร ียบร ้อยแล้ว  และจะดำาเนินการแจ้งเว ียนทุกสว่นราชการ
เพื่อดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ขอให้ทุกสว่นราชการด ำาเนินการจัดทำางบประมาณรายจา่ยประจ ำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และจัดส่งกองแผนและงบประมาณภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม
2563 จำานวน 20 โครงการ และ  1  กจิกรรม
ร้อยตรีหญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แจ้งว่า
- งบเงินอุดหนุนที่ได้รับจากสำานักงบประมาณ ให้เร่งดำาเนินการ

นางสาววมิลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อำานวยการสำานักการคลัง รายงานว่า
- สร ุปรายร ับ – รายจ ่าย ต ั้งแต ่ว ันท ี่ 1 ต ุลาคม 2562 ถึงว ันท ี่ 31 ม ีนาคม 2563
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ีต่ ัง้ ไ ว จ้ ำา น ว น 3,755,079,200  บ า ท  ร า ย ร บั ท ัง้ ห ม ด จ ำา น ว น
2,677,679,386.87  บ า ท  ร า ย จ า่ ย ท ัง้ ห ม ด จ ำา น ว น  1,293,987,867.01  บ า ท
เงินเหลือจ่ายจำานวน 1,383,691,519.86 บาท
- รายไดป้ระจ ำาปงีบประมาณ 2563 ณ วนัท ี ่31 มนีาคม 2563 รวมทัง้ส ิน้จ ำานวน
2,765,094,086.87 บาท คิดเป็น 73.64 เปอร์เซนต์
- การกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน และกันเงินกรณีไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน ประจ ำาปีงบประมาณ
2563 ณ ว ันท ี่ 31 ม ีนาคม 2563 ณ ว ันท ี่ 31 ม ีนาคม 2563 ท ั้งหมดจ ำานวน
1,297,182,569.55  บ า ท  จ ำา น ว น  1,075  ฎ ีก า  ม กี า ร เ บ ิก จ ่า ย แ ล ้ว  ค ง เ ห ล อื
722,163,989.15 บาท จำานวน 452 ฎีกา

/นางอุไรวรรณ…
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นางอุไรวรรณ  ภัทรปิตพิล ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานคลัง รายงานว่า
- เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ส ำาหรับกรณทีี่ได้รับโอนเงินงบประมาณ ส ำานัก
การคลังได้ดำาเนินการปลดล็อคจำานวนเงินเรียบร้อยแล้วทุกรายการ และได้แจ้งสถาน
สงเคราะห์คนชราทั้ง 2 แห่ง ดำาเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
- สว่นราชการที่ยืมเงินรายได้จังหวัด เพื่อที่สำารองจา่ยในโครงการต่างๆ ยังไม่ไดด้ำาเนินการ
ส่งใช้เง ินยืม ได้แก่ ส ำานักการศึกษาฯ จ ำานวน 1 โครงการ, สำานักการช่าง จ ำานวน
3 โครงการ, สำานักปลัดฯ จำานวน 3 โครงการ, กองส่งเสริมฯ จำานวน 2 โครงการ,
กองแผนฯ จำานวน 2 โครงการ ซึ่งสำานักการคลัง ได้ทำาหนังสือแจ้งไปยังทุกส่วนราชการ
เรียบร้อยแล้ว

นางกฤตมิา  ไชยวงค์  รก.ผู้อำานวยการสว่นบริหารงานพัสดุ รายงานวา่
- ขอตดิตามเรือ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณวีงเงินเกิน 100,000 บาท ขอให้กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต และสำานักการชา่ง เร่งดำาเนินการจดัส่งเอกสารให้ส่วนพัสดุ สำานักการคลัง
เพื่อดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อำานวยการสำานักการช่าง รายงานว่า
- ปัญหาภัยแล้ง สำานักการช่างได้รับนโยบายจากทา่น อนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก
องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา ใหท้ ำาการขุดลอกคคูลองแหล่งนำ้าในโรงเรียน
ซึ่งได้มอบหมายให้นายชา่งด ำาเนินการสำารวจโครงการ และนำาเสนอคณะกรรมการ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจำานวน 4 โรงเรียน และอยู่ระหวา่งดำาเนินการจัดทำาโครงการ
เพื่อนำาเสนอจำานวน 18 โรงเรียน ส่วนที่เหลืออีกจำานวน 36 โรงเรียน อยู่ในขั้นตอน
ของการสำารวจจัดทำาแบบแปลนและประเมินราคา 
- การช่วยเหลือท้องถิ่นในเร ื่องรถน ำ้า เพื่อช่วยเหลือแจกจ่ายน ำ้า ได ้แก ่อ ำาเภอเมือง
นครราชสีมา, อำาเภอจักราช และอำาเภอโนนไทย โดยไดร้ับการสนับสนุนนำ้ามันเชื้อเพลิง
จากท้องถ่ิน
- การขุดลอกคูคลอง ขณะนี้ได้นำารถแม็คโครลงพื้นที่ช่วยเหลืออำาเภอจักราช และอำาเภอ
บัวใหญ่ โดยไดร้ับการสนับสนุนนำ้ามันเชื้อเพลิงจากทอ้งถ่ิน
- การร ับส่งผ ู้ท ี่เด ินทางกลับจากตา่งประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายจังหว ัดนครราชสีมา
แจ้งให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาสนับสนุนรถยนต์พร้อมเจ้าหน้าที่
เพื่อขนส่งผู้ที่มีความเสี่ยงการควบคุมสังเกตอาการของผู้เดินทางที่ประสงค์เดินทางกลับ
ภ ูม ิล ำาเนา โดยเม ื่อว ันอาท ิตย ์ท ี่ 29 ม ีนาคม 2563 ไดร้ ับส ่งผ ู้เด ินทางกล ับจาก
ตา่งประเทศจำานวน 1 เที่ยว (เพศชาย) ส่งอำาเภอเสิงสาง  และเมื่อวันอังคารที่ 31
ม ีนาคม 2563 จ ำานวน 1 เท ี่ยว  (เพศหญ ิง )  ส ่งท ี่บขส . 2 และร ับจากบขส . 2
ส่งสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรอญาติจากจังหวดัลพบุรีมารับตัวกลับ
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 รับจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 1 เที่ยว
ส่งที่อำาเภอคง จำานวน 3 ราย (เป็นเพศหญิง 1 ราย และเพศชาย 2 ราย) และ 1 เที่ยว
(เพศชาย) จำานวน 2 ราย ส่งที่อำาเภอพิมาย
- ขอขอบคุณกองสาธารณสุขที่ให้ความอนุเคราะห์พ่นยาฆา่เชื้อรถรับส่ง หลังจากที่ได้ส่ง
ผู้ที่มีความเสี่ยงกลับภูมิลำาเนาแล้ว

/- งบเงินอุดหนุน…
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- งบเงินอุดหนุน งบประมาณ จำานวน 155 ลา้นบาท ทั้งหมด 61 โครงการ ดำาเนินการ
แล้วเสรจ็จำานวน 27 โครงการ คงเหลือจำานวน 34 โครงการ อยู่ระหว่างดำาเนินการ
- งบเงินอุดหนุนพิเศษ  งบประมาณจำานวน 18 ลา้นบาท จำานวน 2 โครงการ อยูร่ะหว่าง
ดำาเนินการ

นายนิธิโรจน์  บุญญาวัฒนานันท์  ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสรา้ง รายงานว่า
-  งานด ำา เน ินงานตามข ้อบ ัญญ ัต ิประจ ำาป ีงบประมาณ 2561 ได ้ด ำา เน ินการ
ครบท ุก โครงการ เร ียบร ้อยแล ้ว ,  ตามข ้อบ ัญญ ัต ิประจ ำาป ีงบประมาณ 2562
คงเหลือจำานวน 3 โครงการ อยูร่ะหว่างดำาเนินการ, ตามข้อบัญญัติประจำาปีงบประมาณ
2563 จำานวน 178 โครงการ รวมถึงงบเง ินอ ุดหนุนทั่วไป ด ำาเน ินการแล ้วเสร ็จ
จำานวน  108 โครงการ

นายภริมย์  วงศ์สุข  ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รายงานวา่
- งบเงินสะสมประจำาปีงบประมาณ 2563 ส่งเอกสารไปยังส่วนพัสดุ ส ำานักการคลัง
เรียบร้อยแล้ว จำานวน 16 โครงการ และคงเหลือ 44 โครงการ อยู่ในระหวา่งดำาเนินการ

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี)
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา  12.40 น.

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

                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

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

          หัวหน้าสำานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด


