
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 

ครัง้ที่ 6/2563 
เม่ือวันองัคารที่ 2 มิถุนายน  2563  เวลา 10.30 น.  

ณ ห้องประชุมสำานักการช่าง องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
*************************

ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
2. นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
3. นายจิรยุทธ  อาสาเสน (แทน) นายกติติ  เชาวน์ดี

รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา
4. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ ปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
5. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
6. นายกริชต์จอมพล  ภจูอมจิตฆ์ ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อำานวยการสำานักการคลัง
8. นายธีระชัย  เทพนอก ผู้อำานวยการสำานักการช่าง
9. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
10.นายจิรยุทธ  อาสาเสน ผู้อำานวยการกองกิจการสภาฯ
11.นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
12.นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์ รก. ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
13.นางรังสิยา  นุทกจิ ผู้อำานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ
14.นางวิสาขา  ราชธา รก. ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่
15.นางอุไรวรรณ  ภทัรปิติพล ผู้อำานวยการสว่นบริหารงานคลัง
16.นางกฤติมา  ไชยวงค์ รก. ผู้อำานวยการสว่นบริหารงานพัสดุ
17.นางนงนุช  กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางวิชชดุา  อินทรมานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
2.นางสาวณทันรินทร์  ใจแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
3. นางสาวอุษณี  เชื้อชัย นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
4. นางปริษา  ภิญโญนนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
5.นางณัฐชยา  นรินทร์นอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ
6. นางชัญญา  เพช็รสุข เจา้พนักงานธุรการชำานาญงาน
7. นางสาวจันทร์จิรา  ฉายพดุซา เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
8.นางสาวอังศุมาริน  พรหมพันธใ์จ ผู้ชว่ยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
9. นางวิไลรัตน์  คำาลาย ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธรุการ
10. นางสาวศุภัคชญา  คณะศรี ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธรุการ
11. นายชัยวัฒน์  โคตรบำารุง พนักงานจา้งทั่วไป
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา    -ติดราชการ-
2. นายวิสตูร  เจริญสันธิ์ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา -ตดิราชการ-
3. นายภริมย์  วงศ์สุข ผู้อำานวยการสว่นพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน -ติดราชการ-
4. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์  ผู้อำานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง -ติดราชการ-
5. นายวิสา  นราเทียม ผู้อำานวยการสว่นช่างสุขาภิบาล -ติดราชการ-

เริม่ประชุม เวลา  10.30 น.
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม            

ได้กล่าวเปิดประชุม และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี
1. ขอเชิญหัวหน้าสว่นราชการทุกทา่นเข้ารว่มกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
ว ัน เฉล ิมพระ เก ีย รต ิสม เด ็จพระนา ง เจ ้า ฯ  พระบรมราช ิน ี 3  ม ิถ ุน ายน  2563
บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ 3
มิถุนายน 2563  ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วดัม่วง องคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
2. การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำาหนดฯ) โดยจังหวัดนครราชสีมา
แจง้ให้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา พิจารณาเสนอโครงการทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ฟืน้ฟู
เศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID - 19)  
-ที่ประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7  พฤษภาคม  2563
ให้ที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ

นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานว่า
- การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา คร้ังท่ี 5/2563 ประจำาเดือนพฤษภาคม 2563           
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  28 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา นโยบาย/ข้อส่ังการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ดังน้ี
1. ขอความร่วมมือทกุส่วนราชการ หากประสงค์ดำาเนินการจดัฝึกอบรม ให้ใช้สถานที่           
จดัฝึกอบรมที่โรงแรมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยไม่ควรเกินรุ่นละ 50 คน
2.การจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมีกำาหนดการดังน้ี

/2.1 พธิีลงนาม...
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2.1 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
ศาลากลางจังหวดันครราชสีมา 

2.2 โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่แผ่นดิน” สืบสวนสู่ 100 ล้านต้น กิจกรรม
ปลูกไผ่และไม้สามอย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียวในเขตเมืองและชุมชน
เวลา 08.30 น. ณ บร ิเวณที่สาธารณประโยชน์ บ ึงพดุซา ต ำาบลพุดซา อ ำาเภอเม ือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.3 พธิเีจรญิพระพทุธมนตส์มโภชพระพทุธรปูส ำาคญั เพ ือ่ถวายพระราชกศุล
และเฉลมิพระเกยีรติสมเด ็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราช ิน ี เน ื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ พระวิหารหลวง
วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา
3. ปกครองจังหวดันครราชสีมา แจ้งเร ื่อง การขอยุบเลิกเคาน์เตอร์บริการอ ำาเภอ..ยิ้ม
ณ ห้างสรรพสินคา้คลังวิลลา่
4. ข้อมูลผู้ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันไม่พบ
ผูต้ิดเชื้อ
5. จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญหวัหน้าส่วนราชการ เขา้รว่มกจิกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคตดิเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรคไข ้เล ือดออก และโรคพ ิษส ุน ัขบ ้า
จงัหวดันครราชสมีา ป ี2563 ในวนัศกุรท์ี ่5 มถุินายน 2563 ณ บรเิวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา
6. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวดันครราชสีมา คงเหลือจ ำานวน 3 จังหวัด ที่ตอ้งกักตวั
เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดยะลา และจังหวดันราธิวาส
7. สำานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา แจ้งเรื่อง การก่อสรา้งศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 4 ชั้น ก่อสร้างบริเวณระหว่างศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันกับหอประชุมเปรมติณสูลานนท์
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- การย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอาคารชำารุด จากเดิม
มีมติย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ชัว่คราว ณ ศูนยก์ารค้าคลังพลาซ่า จอมสรุางค์ จ ำากัด นั้น
เนื่องจากได้หารือกับส ำานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวดันครราชสีมา ปรากฏวา่ไม่สามารถ
ยา้ยไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ณ ศูนย์การค้า คลังพลาซ่า จอมสรุางค์ จำากัด ได้ 
- การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา จะมกีาร
รื้อถอนพื้นที่บริเวณอาคารเดิม พื้นที่บริเวณห้องปฏิบัติงานปลัดฯ,รองปลัดฯ, สว่นบริหาร
งานคลังทั้งหมด และดำาเนินการปรับปรุงอาคารใหม่เป็นรูปตัวแอล และมีการก่อสร้าง
อาคารชั่วคราว บริเวณด้านข้างกองแผนและงบประมาณ ทั้ง 2 ดา้น
นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งว่า
- หากส่วนราชการใดมีญัตติที่จะนำาเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ขอให้ดำาเนินการ เพื่อจะได้นำาบรรจุเข้าวาระการประชุม

/นางสาววิมลศรี...
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นางสาววมิลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อำานวยการสำานักการคลัง รายงานว่า
- สรุปรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 งบประมาณตั้งไว้จ ำานวน
3,755,079,200 บาท รายร ับท ั้งหมดจ ำานวน 3,109,823,115.18  บาท รายจ ่าย
ทั้งหมดจำานวน 1,840,182,252.84 บาท คงเหลือสำาหรับใช้ในการบริหารราชการจำานวน
1,269,640,862.34 บาท

นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู้อำานวยการสว่นบริหารงานคลัง รายงานว่า
- เง ินยืมทดรองราชการ ของส่วนราชการตา่งๆ เด ือนพฤษภาคม 2563 ส่งใช้เง ินย ืม
ครบเรียบร้อยแล้ว เดือนมิถุนายน 2563 มีจำานวน  2 โครงการ
 

นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำานวยการสำานักการศึกษาฯ รายงานว่า
- นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์  รองนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา มอบนโยบาย
ให้โรงเรียนดำาเนินการ ดังน้ี
1. มอบเง ินค ่าอ ุปกรณ์การเร ียน ค่าเคร ื่องแบบและค่าป ัจจ ัยพ ื้นฐานนักเร ียนยากจน
ให้แล้วเสร็จภายในวันศกุร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
2. การจดัการเรียนการสอนทางไกล ยุคไทยแลนด์ 4.0
3. จัดเตรียมแผนการดำาเนินการรองรับการเรียนการสอน โดยมีกำาหนดเปิดเทอมในวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 
4. จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกกลุ่มสาระ โดยให้ผ่านกระบวนการ ครูผู้สอนเสนอ
ภาคี 4 ฝา่ย ซึ่งประกอบด้วย ครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้แทนชุมชน และผ่านคณะกรรมการ
การศกึษาฯ เพื่อจะได้พิจารณาอนุมัติดำาเนินการจดัซ้ือต่อไป

นายประดิษฐ์  กิ่งโก้  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- ข้อบัญญัติประจำาปีงบประมาณ 2564 มีกำาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.

    ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
             (นางสาวณทันรินทร์  ใจแก้ว)

                              นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ

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


