
 

รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  

ครั้งที่ 5/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 7 พฤษภาคม  2563  เวลา 14.00 น.   

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

ผู้มาประชุม 
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. นายประดิษฐ์  กิ่งโก้   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

6. นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

8. นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

9. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 

11. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

12. นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์ รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

13. นางรังสิยา  นุทกิจ   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

14. นางพรเพ็ญ  แพเกาะ  (แทน) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 

16. นางกฤติมา  ไชยวงค์   รก. ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานพัสดุ 
17. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 

18. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 

 2.นางบุญสุดา  แก้วกระจาย  หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
3.นางสาวณัทนรินทร์  ใจแก้ว  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

4. นางสาวอุษณี  เชื้อชัย   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

5. นางปริษา  ภิญโญนนทกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

6.นางณัฐชยา  นรินทร์นอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

7. นางชัญญา  เพ็ชรสุข   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

8.นางสาวจันทร์จิรา  ฉายพุดซา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

9.นางสาวอังศุมาริน  พรหมพันธ์ใจ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 

10.นางสาวกชพร  สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

11. นางวิไลรัตน์  ค าลาย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

12. นายชัยวัฒน์  โคตรบ ารุง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   -ติดราชการ- 

2. นายกิตติ  เชาวน์ด ี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   -ติดราชการ- 
3. นายภิรมย์  วงศ์สุข  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  -ติดราชการ- 
4. นายวิสา  นราเทียม  ผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล   -ติดราชการ- 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม                         
ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้  
- เมื่อเวลา 10.30 น. ได้เดินทางไปยังวัดสนวน ต าบลหนองไข่น้ า อ าเภอเมืองฯ         
จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา น าถุงยังชีพ “น้ าใจ อบจ.นม.” ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง น้ าดื่ม ไข่ไก่ 
สิ่งของจ าเป็น   รวมทั้งข้าวกล่อง โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว มอบให้แก่ประชาชน เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน จากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ขาดแคลนรายได้ในช่วงสถานการณ์วิกฤต
ไวรัสโควิด – 19 พร้อมจัดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)           
ตรวจคัดกรอง  และสวมใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ป้องกันและลดความเสี่ยง          
ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

- วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 จะเป็นวันครบรอบ 8 ปี ในการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงจะสักการะพระภูมิเจ้าที่ เ พ่ือความเป็นสิริมงคลที่บริเวณ        
ศาลพระภูมิเจ้าที่ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 

-ที่ประชุมรับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน  2563 

ให้ที่ประชุมพิจารณา  
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า 

1. การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2563 ประจ าเดือนเมษายน 2563        
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา          
สรุปได้ดังนี้ 
- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนั่ง โดยการรักษาระยะห่างรวมถึงการลดผู้เข้าประชุมลง           
เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            
(โควิด – 19) 
- กรณีภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมาก าชับให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่าปล่อยปละละเลย 

 

/2. การประชุมคณะกรรมการ... 
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2.การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจั งห วัดนครราชสีมา ก าหนดประชุมทุกวัน             
เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            
(โควิด – 19) จังหวัดนครราชสีมา   (หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์)  ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 
7 พฤษภาคม 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมจ านวน 19 ราย รักษาหายจ านวน 16 ราย  ก าลังรักษา
จ านวน 3 ราย (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ านวน  1 ราย, โรงพยาบาลสูงเนิน     
จ านวน 1 ราย และโรงพยาบาลโชคชัย  จ านวน 1 ราย) 
- ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติ
หน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการจ าหน่ายพัสดุ เ พ่ือให้ เป็นปัจจุบัน            
และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ใหม่ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ช ารุด  เสื่อมคุณภาพ       
และไม่สามารถใช้ประโยชน์กับทางราชการได้ 
 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 

- โรงพยาบาลหรือสถานบริการต่างๆ หากมีความประสงค์ของบประมาณเพ่ือด าเนินการ         
จัดหาครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ขอให้ส่งเรื่องไปยังจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือน าเข้า         
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 
 - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 ได้เข้าตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม              
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดทุกขั้นตอน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและจัดส่งส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณกรณี         
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย            
ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้ าง  ประกอบหนังสื อสั่ งการของกระทรวงมหาดไทย                
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเคร่งครัด ได้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส         
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบอาคารส านักงาน      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เบื้องต้นแจ้งว่า ให้งดใช้อาคารส่วนที่เกิดความเสียหาย 
เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงาน และได้แต่งตั้งคณะท างานส ารวจ
สถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ โดยได้รับการรายงานว่าได้ท าหนังสือสอบถามพ้ืนที่การให้เช่าไปยัง
เอกชน จ านวน 5 ราย ได้แก่ 
1) ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จ ากัด 
2) ราชสีมาเซ็นเตอร์ 
3) ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช 
4) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
5) ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช 
 

นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า 

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีค าสั่งที่ 1967/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานส ารวจสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ได้มีการประชุมร่วมกัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เพ่ือก าหนดประเด็นการส ารวจหาสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ 

/1) ส่วนราชการ... 
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1) ส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบ 

2) จ านวนบุคลากรทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ 

3) ความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน มีสาธารณูปโภค           
ที่จ าเป็น เป็นต้น 
จากนั้นได้ท าหนังสือสอบถามพ้ืนที่การให้เช่าไปยังเอกชน จ านวน 5 ราย ซึ่งได้รับการแจ้ง
รายละเอียดข้อมูลกลับมาพร้อมรายละเอียด จ านวน 2 ราย ได้แก่  

1) ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จ ากัด ตอบกลับมาเป็นหนังสือพร้อมรายละเอียด
ข้อมูลของพ้ืนที่ให้เช่าบริเวณ ชั้น 6  

2) ราชสีมาเซ็นเตอร์ แจ้งเป็นหนังสือตอบกลับพร้อมรายละเอียดข้อมูลของพ้ืนที่ให้เช่า     
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณอาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ และบริเวณโกดัง เลขที่ 61 หมู่ 3     
ถนนมิตรภาพ ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ส าหรับเอกชนรายอ่ืนได้แจ้งทางโทรศัพท์ว่าไม่มีพ้ืนที่ให้เช่า และได้มีการประชุมครั้งที่ 2       
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และได้ไปตรวจสอบสถานที่จริง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 
เมษายน 2563 ในเบื้องต้นคณะท างานฯ ประชุมเปรียบเทียบ ข้อดี – ข้อเสีย ของพ้ืนที่ให้เช่า 
ดังนี้ 

1) ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จ ากัด ชั้น 6 มีพ้ืนที่ จ านวน 3,482 ตารางเมตร       
พ้ืนที่ จอดรถยนต์  จ านวน 120 คัน  พ้ืนที่ จอดรถผู้ บริ หาร  จ านวน  6 คัน  พ้ืนที่                
จอดรถจักรยานยนต์ จ านวน 50 คัน พ้ืนที่ห้องประชุมใหญ่ จ านวน 1 ห้อง  จุคนได้ประมาณ 
80 – 90 คน  ห้องประชุมขนาด 15 คน จ านวน 1 ห้อง ห้องประชุมขนาด 20 คน        
จ านวน 1 ห้อง และห้องประชุมผู้บริหาร จ านวน 1 ห้อง 

2) ราชสีมาเซ็นเตอร์ มีพ้ืนที่ จ านวน 1,690 ตารางเมตร แต่สภาพพ้ืนที่มีความเสื่อมโทรม     
พ้ืนที่ไม่ต่อเนื่องอยู่คนละชั้น พ้ืนที่จอดรถยนต์ จ านวน 20 คัน พ้ืนที่ห้องประชุมเล็ก              
1 – 2 ห้อง  

3) บริเวณโกดัง เลขที่  61 หมู่  3 ถนนมิตรภาพ ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ จ านวน 1,688 ตารางเมตร เป็นโกดังเก็บของเก่า         
พ้ืนที่จอดรถยนต์ จ านวน 40 คัน  
คณะท างานฯ จึงมีมติว่า พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการเช่า เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ
แห่งใหม่ชั่วคราว คือ ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จ ากัด 
 

นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งว่า 
- เนื่องจากขณะนี้ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เช่าสถานที่วัดสุทธจินดา          
เพ่ือปฏิบัติงาน หากสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งใหม่ที่เช่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน       
สามารถรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                
มีความประสงค์ขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานด้วย เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการเช่า
ส านักงาน 
 
 
 
 

 /ร้อยตรีหญิง... 
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ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- มอบส านักปลัดฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการต่อรองราคาค่าเช่าสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งใหม่ โดยมอบหมายให้
นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อ านวยการส านักการคลัง เป็นประธาน 
 2) คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและก าหนดราคากลาง            
โดยมอบหมายให้นายธีระชัย  เทพนอก ผู้อ านวยการส านักการช่าง เป็นประธาน 
 

นางบุญสุดา  แก้วกระจาย  หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รายงานว่า 
- การเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ    
การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการเช่าจากเอกชน สามารถจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ        
ของค่าเช่าตามสัญญา  ซึ่งก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกิน 
3 ปี  เนื่องจากไม่ได้ใช้งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การเช่าจึงต้องท าสัญญาปีต่อปี 
 

นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- กรณีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก่อหนี้เกินหนึ่งปีงบประมาณ ต้องท าหนังสือ
ขอยกเว้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 

- เนื่องจากเกิดเหตุอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาช ารุด และมีปัญหา
เรื่องโครงสร้างส านักงาน  ซึ่ งส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา             
แจ้งในเบื้องต้นว่า ให้งดใช้อาคารส านักงาน เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และบุคลากร     
ของหน่วยงาน จึงต้องหาสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งใหม่โดยการเช่า ซึ่งจะเกี่ยวข้อง             
กับการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่                 
ณ ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อ านวยการส านักการช่าง รายงานว่า 

- แบบแปลนอาคารส านั กงานองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด นครราชสีมา  แบบที่  1               
ผ่านกระบวนการออกแบบเรียบร้อย สามารถจุคนได้จ านวนประมาณ 200 คน แบบที่ 2       
เป็นแบบแปลนที่ ได้มีการร่างประมาณการไว้  สามารถจุคนได้ประมาณ 1,000 คน              
เป็นระบบเอ้ือต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 

- ให้ส านักการช่าง ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแปลนการก่อสร้างส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ ณ ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
และให้กองแผนและงบประมาณน าเข้าบรรจุในแผน 
 

นางบุญสุดา  แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ แจ้งว่า 

- กรณีที่ดินบริเวณส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเริง เพ่ือน าเข้าที่ประชุมประชาคมของราษฎรและน าเข้าที่ประชุมสภาฯ      
ซึ่งราษฎรและที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่ขัดข้องที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาเข้าใช้สถานที่ดังกล่าว  ขั้นตอนต่อไปคือฝ่ายนิติการฯ ต้องรวบรวมเอกสารส่งไปยัง
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอถอนสภาพ   
ตามมาตรา 8 และขอใช้ที่ดินเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป 

/นางสาววิมลศรี... 



 

- 6 - 
 

นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อ านวยการส านักการคลัง  รายงานว่า  
- สรุปรายงานสถานะการ เ งิน  ณ วั นที่  30  เมษายน 2563  งบประมาณตั้ ง ไ ว้               
จ านวน 3,755,079,200 บาท รายรับทั้งหมดจ านวน  2,967,275,970.02 บาท         
คิดเป็น 79.03 เปอร์ เซ็นต์  รายจ่ายทั้ งหมดจ านวน 1,631,046,597.38 บาท               
คิดเป็น 43.41 เปอร์เซ็นต์ งบประมาณคงเหลือจ านวน 1,336,229,372.64 บาท 

- การกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน และกันเงินก่อหนี้ไม่ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2563         
ณ  วั นที่  30  เมษายน  2563  ทั้ ง หมดจ า นวน  1 , 297 ,182 ,569 .55  บาท                   
จ านวน  1 ,075 ฎีกา  ยก เลิ กจ านวน 41 โครงการ  มีการ เบิ กจ่ ายแล้ วจ านวน 
620,298,667.44 บาท จ านวน 593 ฎีกา คงเหลือจ านวน 676,883,902.11 บาท  
จ านวน 441 ฎีกา  
- เงินสะสมที่ใช้จ่ายได้คงเหลือจ านวน 490,927,343.95 บาท ส าหรับใช้ในการ          
บริหารราชการ  เงินสะสมที่จ่ายขาดเงินสะสม ยอดที่ 1 จ านวน 166,033,000 บาท 
เบิกจ่ายไปจ านวน 1 โครงการ คงเหลือ 11 โครงการ ยอดท่ี 2 จ านวน 250,902,500 บาท 
เบิกจ่ายแล้วจ านวน 2,942,014 บาท คงเหลือจ านวน 247,960,486 บาท 
 

นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง รายงานว่า 

- การเบิกเงินงบประมาณประจ าปี 2563 งบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการเบิกจ่ายจ านวน        
1 โครงการ คงเหลือจ านวน 263 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ส่วนราชการที่ยืมเงินรายได้จังหวัดเพ่ือส ารองจ่ายในโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ         
ส่งใช้เงินยืม ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) ในการจัดท าหน้ากากผ้า มีการส่งใช้เงินยืมเงินสดคงเหลือเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือเอกสารโครงการแนบ 

- ส านักการคลัง  ได้ด าเนินการโอนงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการ           
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา  และโครงการส่งเสริมศักยภาพ          
การจัดการศึกษาท้องถิ่น งบประมาณปี 2563 ไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง จ านวน 128,946,602 บาท และคงเหลือเงินงบประมาณ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการโอนเงินไปยังโรงเรียน ได้แก่ ค่าพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน        
โรงเรียนละ 50,000 บาท ค่าพัฒนาห้องเรียนห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท 
ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนละ 18,000 บาท ค่าพัฒนาข้าราชการครู    
และพนักงานครู จ านวน 6,200,000 บาท 
 

นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รายงานว่า  
- ส านักการช่าง ได้มีการจัดประชุมบุคลากรสังกัดส านักการช่าง มีการเน้นย้ าการปฏิบัติงาน     
ของนายช่างที่รับผิดชอบในส่วนของโรงเรียนและอ าเภอ ส าหรับข้อบัญญัติปีงบประมาณ 
2564  อยู่ในระหว่างด าเนินการขั้นตอนด้านเอกสาร 
 
 
 

/นายชัยเกียรติ... 
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นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า 

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 
2563 จ านวน  10 โครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการบริหารจัดการกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2563   ระดับความพึงพอใจ มาก 

 2) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม รุ่นที่ 8 อ าเภอโชคชัย หลักสูตรการนวด
ตอกเส้น  ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

 3) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม รุ่นที่ 5 อ าเภอหนองบุญมาก หลักสูตร     
การแปรรูปอาหาร/การท าอาหาร/การท าขนม ระดับความพึงพอใจ มาก 

 4) โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์      
เครื่องช่วยส าหรับคนพิการ ระดับความพึงพอใจ มาก 

 5) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา      
ระดับความพึงพอใจ มาก 

 6) โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอปักธงชัย รุ่นที่ 1  - รุ่นที่ 18 
ระดับความพึงพอใจ มาก 

 7) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับความพึงพอใจ มาก 

 8) โครงการคลินิกอบไออุ่นรัก (การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
บ้านธรรมปกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) กิจกรรมที่ 1 ระดับความพึงพอใจ มาก 

 9) โครงการคลินิกอบไออุ่นรัก (การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
บ้านธรรมปกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2 
ระดับความพึงพอใจ มาก 
 10) โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน 
อ าเภอจักราช และศึกษาดูงานจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3      
ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

นางรังสิยา  นุทกิจ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า 

- กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เมื่ อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 ได้ด าเนินการส่งมอบหน้ากากผ้าอนามัยแก่ผู้บริหารรวมถึงบุคลากรในสังกัด     
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดนครราชสีมา จ านวน  690 ราย เสร็จ เรียบร้อยแล้ว              
ส าหรับระยะที่ 2  หน้ากากผ้าอนามัยส าหรับบุคลากรครูและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมส่งมอบ 
  
 
 
 

/นายกริชต์จอมพล... 
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นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานว่า 

- โครงการปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของส านักการศึกษาฯ จ านวน 61 โครงการ            
อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 55 โครงการ รอแบบแปลนจากส านัก      
การช่าง จ านวน 6 โครงการ  
- มอบอ านาจให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 17 โครงการ 
อยู่ ระหว่ า งด า เนินการ เบิกจ่ าย  จ านวน 7 โครงการ  อยู่ ระหว่ า งตรวจสอบฎีกา              
จ านวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญาจ านวน 7 โครงการ 

- งบปีงบประมาณ 2562 ที่ตกค้าง จ านวน 141 โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว        
จ านวน 91 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 39 โครงการ รอแก้ไขแบบจากส านักการช่าง
จ านวน 8 โครงการ รอเข้าที่ประชุมสภาฯ จ านวน 1 โครงการ ส่วนโครงการที่เหลือยกเลิก
เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน 

- งบประมาณปี 2563 (เพ่ิมเติม) งบประมาณจ านวน 45 ล้านบาท ได้ด าเนินการประสาน
ส านักการช่างเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ งบซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน 43 โรงเรียนที่แจ้ง       
ความประสงค์, งบก่อสร้างจ านวน  23 โรงเรียน, งบครุภัณฑ์จ านวน 14 โครงการ           
14 โรงเรียน 

 

นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์  รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข รายงานว่า 

- การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุม ตามมาตรการป้องกัน           
และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เอกสารต่างๆ              
อยู่ในระหว่างขั้นตอนของส่วนพัสดุ ส านักการคลังด าเนินการ และส าหรับโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์   
ประกอบด้วย  เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อระบบไฟฟ้า, เครื่องวัดไข้อินฟราเรด, ชุดใส่แอลกอฮอล์เจล
ชนิดศอกกด, น้ ายาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ขนาด 1 ลิตร, แอลกอฮอล์ ชนิดหัวปั้ม ขนาด 1 ลิตร, 
แอลกอฮอล์เจลแกลลอน ขนาด 3 ลิตร และชุด PPE  พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน ระหว่างวันที่ 
18 – 22 พฤษภาคม 2563  
 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 

- นอกเหนือจากโรคติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีการระบาด
ในตอนนี้  ยังมีปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ ขณะนี้พบว่า          
การระบาดสูงที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา เสียชีวิตจ านวน 1 ราย  
- มอบกองสาธารณสุข ด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย บริเวณอาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกจุด  
 
 
 
 

/นายจิรยุทธ... 
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นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ รายงานว่า 
- กรณีที่จะเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ นั้น       
ต้องมีญัตติที่จะน าเข้าที่ประชุม โดยหากส่วนราชการใดมีญัตติที่จะน าเข้าขอให้ด าเนินการ     
เพ่ือจะได้น าบรรจุเข้าวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 
 

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

           (นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล) 
                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

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

                (นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล) 
          หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


