
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ครั้งที่ 7/2563  
เมื่อวันพฤหสับดีที่  2  กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.   

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

ผู้มาประชุม 
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. นายประดิษฐ์  กิ่งโก้   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายศุภฤกษ์  หงส์ภักดี  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

6. นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

8. นายธีระชัย  เทพนอก   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

9. นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  (แทน) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 

11. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

12. นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์ รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

13. นางสาวนันท์นภัส  แนมขุนทด  (แทน) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

14. นางวรรณภา  นวลฉิมพลี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล  ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 

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

18. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง   

19. นายธวัชชัย  ตระกูลวณิชย์  (แทน) ผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล   

20. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางบุญสุดา  แก้วกระจาย  หัวหน้าฝุายนิติการและการพาณิชย์ 
2. นางสาวณิชาสุธนี  นกนอก  หัวหน้าฝุายสถานสงเคราะห์ฯ โพธิ์กลาง 
3. นางพรเพ็ญ  แพเกาะ   หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
4.นางวิชชุดา  อินทรมานวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5.นางสาวฐิติรัตน์  เดชาอภินันท์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
6. นางสาวอุษณี  เชื้อชัย   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
7. นางปริษา  ภิญโญนนทกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

8. นางสาวกนกรัตน์  ด าเดช  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
9. นางชัญญา  เพ็ชรสุข   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นางสาวจันทร์จิรา  ฉายพุดซา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางสาวรันธชิา  บุตรราช  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

/12. นางสาวกชพร... 



-2- 
 

12. นางสาวกชพร   สมลือชาชัย  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

13. นางสาวศุภัคชญา  คณะศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นายชัยวัฒน ์ โคตรบ ารุง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    -ติดราชการ- 
 2. นายวิสูตร  เจริญสันธิ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการ- 
 3. นายกิตติ  เชาวน์ด ี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการ- 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของทุกโรงเรียน ได้ลงพ้ืนที่         
พร้อมคณะแบ่งคณะออกเป็น 6 กลุ่ม ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจบุคลากรทางการศึกษา         
และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม  ในช่วงเปิดภาคเรียน         
ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19  ซึ่งผลการประเมินถือว่าเป็นไปตามแผนและอยู่ในเกณฑ์      
เป็นที่น่าพอใจ 

 

-ที่ประชุมรับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน  2563 

ให้ที่ประชุมพิจารณา  
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- การย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอาคารช ารุด            
โดยได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่งตั้งคณะท างาน เริ่มจากคณะท างาน
ส ารวจหาสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราวได้ด าเนินการส ารวจหาสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว       
ปรากฏว่า เห็นควรไปเช่าอาคารวัดสุทธจินดาวรวิหาร ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเช่าอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ขั้นตอนต่อไปคือ คณะกรรมการต่อต่อรองราคาค่าเช่าส าหรับการเช่าสถานที่ปฏิบัติราชการ
ชั่วคราว 

 

 นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา  ผู้อ านวยการส านักการคลัง รายงานว่า 
 - ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3031/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อรองราคาค่าเช่าส าหรับการเช่าสถานที่ปฏิบัติราชการ
ชั่วคราว คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักการคลัง, ผู้อ านวยการส่วน 

/บริหารงานพัสดุ... 
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บริหารงานพัสดุ, หัวหน้าฝุายบริหารสัญญา และหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป โดยเมื่อวันพุธที่ 
1 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการต่อรองราคาฯ ได้ประชุมเพ่ือต่อรองราคาค่าเช่ากับวัด
สุทธจินดา สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 - ห้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะเช่า มีทั้งหมด 12 ห้อง แบ่งออกเป็น      
1. ห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ จ านวน 5 ห้อง อัตราค่าเช่า ห้องละ 25,000 บาท/เดือน     
ต่อรองเรียบร้อยแล้วยืนยันราคาเดิม 

 2. ห้องที่ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ จ านวน 7 ห้อง อัตราค่าเช่า ห้องละ 10,000 บาท/เดือน  
ต่อรองเรียบร้อยแล้ว ได้ราคา 5,000 บาท จ านวน 3 เดือนแรก และในปีงบประมาณต่อไป
ปรับเพิ่มเป็น 10,000 บาท/เดือน 

 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- หากยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเช่า ห้ามย้ายเข้าก่อนโดยเด็ดขาด แต่ในระหว่างนี้สามารถ     
ขอเข้าไปท าความสะอาดก่อนได้ และเมื่อด าเนินการขนย้ายสิ่งของให้แจ้งส านักการช่าง        
ช่วยขนย้ายในวันหยุด  
 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า 
- การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2563 ประจ าเดือนมิถุนายน 2563           
เมื่อวันจันทร์ที่  29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์
โคราช นโยบาย/ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ดังนี้ 
 1. เนื่องจากตอนนี้ไม่พบผู้ปุวยติดเชื้อโควิด ศูนย์โควิด-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็น          
การควบคุมโรคระบาดในจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ิมภารกิจขึ้นในส่วนของโรคไข้เลือดออก      
และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นกับสาธารณสุขในลักษณะของจิตอาสา 
2. หอการค้าก าหนดจัดงานด้านการเงิน จะมีฝุายสินเชื่อของทุกธนาคารมาให้ค าปรึกษา
ส าหรับคนที่ประสบปัญหาจากโควิด -19 ในระหว่างวันที่  9 – 10 กรกฎาคม 2563                 
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การจัดฝึกอบรม ควรก าหนดจัดไม่เกินรุ่นละ 250 คน หากออกนอกสถานที่ จะต้องมีการใช้
ยานพาหนะไม่เกิน 5 คัน 
 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- การจัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน จะต้องมีการเว้นระยะห่าง เช่น การเว้นระยะท่ีนั่ง 
- การพ่นยาก าจัดยุงลายเพ่ือปูองกันโรคไข้เลือดออก ขอให้กองสาธารณสุขเน้นห้องที่ปิดอยู่         
เช่น ห้องน้ า 
 

นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา ผู้อ านวยการส านักการคลัง รายงานว่า 
- สรุปรายงานสถานะการ เงิน  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 งบประมาณตั้ ง ไว้              
จ านวน 3,755,079,200 บาท รายรับทั้งหมดจ านวน 3,089,589,245.69 บาท          
คิดเป็น 82.28 เปอร์เซ็นต์ รายจ่ายทั้งหมดจ านวน 1,776,480,064.77 บาท คิดเป็น
47.31 เปอร์เซ็นต์  
 

/- กันเงิน... 
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- กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน และกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  1,075 ฎีกา          
เป็นเงินจ านวน 1,297,182,569.55 บาท เบิกจ่ายจ านวน 645 ฎีกา ยกเลิกจ านวน       
40 ฎีกา คงเหลือจ านวน 390 ฎีกา 
- การใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จ านวน 1,656,462,273.50 บาท 
จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่  1 เป็นเงินจ านวน 166,033,000 บาท             
ครั้งที่ 2 เป็นเงินจ านวน 250,902,500 บาท เงินคงเหลือส าหรับใช้ ในการบริหารราชการ      
จ านวน 1,239,526,773.50บาท 
 

นางกฤติมา  ไชยวงศ์ รก.ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานพัสดุ รายงานว่า 
- ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการส ารวจโครงการที่งบประมาณเกินหนึ่งแสนบาทที่ต้องส่งให้
ส่วนพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด าเนินการ  
 

นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานว่า 
- การเรียนการสอนออนไลน์ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โทรศัพท์ส าหรับใช้ในการเรียน      
การสอนในรอบแรกจ านวน 2,600 เครื่อง  
- การจัดการเรียนการสอนทางไกล ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการประชุมหารือและมอบหมาย     
ให้โรงเรียนด าเนินการให้เป็นปัจจุบันตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า 
- ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร        
ที่เลือกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางวรรณภา  นวลฉิมพลี           
มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 

นางวรรณภา  นวลฉิมพลี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานว่า 
- ดิฉันนางวรรณภา  นวลฉิมพลี เดิมต าแหน่งหัวหน้าฝุายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
และโครงการ สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา        
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้ความไว้วางใจ 
ดิฉันจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ 
 

นางพรเพ็ญ  แพเกาะ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รายงานว่า 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร จ านวน 7 คน ได้เข้ารายงานตัว
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แบ่งออกเป็น  

1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  1 คน ได้แก่ นางวรรณภา  นวลฉิมพลี 
2. ต าแหน่งหัวหน้าฝุาย จ านวน 6 คน ดังนี้  
    2.1 นายสุภกิจ  พรหมลา แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายศูนย์ประสานงาน
ท้องถิ่น สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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    2.2 นายสมสรร  โพธิ์กัณฑ์  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายวิชาการแผนงาน
และบริหาร สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.3 นางสาวเสาวลักษณ์  ช่างเพ็ชร์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายบริหารงาน
ทั่วไป สังกัดส านักการคลัง 
    2.4 นางปรีชญา  แสงสง่า แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายบริหารสัญญา       
สังกัดส านักการคลัง 
    2.5 นางยุภาพร  ไชยเมือง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายบ าเหน็จบ านาญ 
สังกัดส านักการคลัง 
    2.6 นางฐิตารีย์  สร้อยจิตต์  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุายส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร จ านวน 3 คน ได้เข้ารายงานตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

3.1 ว่าที่ร้อยตรีชยพล  อ่อนสนิท  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายสวัสดิการสงเคราะห์ สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.2 นายธนัญพงศ์  เพ็ชรกอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายออกแบบ สังกัดส านักการช่าง 
    3.3 นายทวีศรีปรีชาญาณ  พันธ์แก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายส ารวจ สังกัดส านักการช่าง 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีค าสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้ผ่านการสรรหาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารโอนไปสังกัด
หน่วยงานอื่น จ านวน 4 คน ดังนี้ 
    1. นายทรงยศ  โดดเดี่ยว ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายการศึกษานอกระบบ สังกัดส านัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โอนไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี 
    2. นางยุพาภรณ์  สมรูป  ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โอนไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง 
    3. นางสาวกิรษา  คลองโปุงเกตุวรา ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โอนไปด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายเกษตรกรรม สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
    4. นายไพรัตน์  ลาล้ า  ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส สังกัดส านักการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โอนไปด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายส ารวจ สังกัดส านัก
การช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
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นางสาวนันท์นภัส  แนมขุนทด  (แทน)ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
รายงานว่า 
- โครงการที่อยู่ ในระหว่างด าเนินการต่อเนื่องจากเดิมที่ ได้หยุดพักเนื่องจาก           
ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) คือ โครงการส่งเสริม         
การประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรการนวดตอกเส้น จ านวน 7 รุ่น ดังนี้ 
 1. รุ่นที่ 1 อ าเภอครบุรี 
 2. รุ่นที่ 2 อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

 3. รุ่นที่ 3 อ าเภอปักธงชัย 

 4. รุ่นที่ 4 อ าเภอสีดา 

 5. รุ่นที่ 5 อ าเภอประทาย 

 6. รุ่นที่ 6 อ าเภอโนนสูง 

 7. รุ่นที่ 7 อ าเภอโนนแดง 

- สถิติผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 
  1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ านวน 70 คน 

  2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  จ านวน 73 คน 
 

นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล  (แทน) หัวหน้าส านักปลัดฯ รายงานว่า 

- วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการด าเนินการ
ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบาย         
สีเหลืองและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วส านักงาน ตกแต่งซุ้มและประดับไฟบริเวณอาคาร
ส านักงานให้สวยงาม รวมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคาร
ส านักงาน และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 

นางบุญสุดา  แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รายงานว่า 

- ความคืบหน้าในการขออนุญาตใช้ที่ดินแปลงโคกหนองแหนบริเวณต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา เพ่ือก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราทั้ง 2 แห่ง ได้ด าเนินการ
ท าหนังสือขออนุญาตแผ้วถางปุาไปยังส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้รับทราบว่าส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 
(นครราชสีมา) ได้เสนอเรื่องไปยังอธิบดีกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
- ที่ดินบริเวณส านักการช่าง อยู่ในระหว่างด าเนินการรวบรวมเอกสารส่งไปยังส านักงาน
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 

- การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงาน ป.ป.ช.       
ไดม้ีการประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการด าเนินการตอบแบบประเมินในระบบอินเตอร์เน็ต         
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีข้าราชการเข้าไปตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสียภายใน จ านวน 38 ราย จากทั้งหมดจ านวน 52 ราย จึงขอความร่วมมือ          
ผู้ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้เร่งรัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า   
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโครงการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2563     
จ านวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 1.  โครงการพัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็น            
ด้านการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & 
Mobility)  ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

2. โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับความพึงพอใจ       
มากที่สุด 

3. กิจกรรมที่ 2 การจัดหาหน้ากากอนามัย (ผ้าปิดปากปิดจมูก) ส าหรับบุคลากรสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มเปูาหมายแรกบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ระดับความพึงพอใจ มาก 

4. งบเงินอุดหนุนทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับความพึงพอใจ มาก 

5.  งบเงิน อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ าย โอนบุคลากร และเงิน อุดหนุน              
การจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่าการศึกษาของบุตร, 
ค่าเงินเดือนครูแลค่าจ้างประจ า, ค่าเช่าบ้าน, ค่าบ าเหน็จ บ านาญ) ระดับความพึงพอใจ มาก 

6. งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ประเภทเงินอุดหนุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ระดับความพึงพอใจ มาก 
 

นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์  รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข รายงานว่า 

- การควบคุมปูองกันยุงลาย โดยกองสาธารณสุขได้วางแผนด าเนินการออกฉีดพ่นยา       
ณ สถานศึ กษา โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดนครราชสี มา                  
ทั้ง 58 โรงเรียน ในช่วงวันหยุดราชการ  
 

นายจิรยุทธ  อาสาเสน ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ รายงานว่า 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับญัตติเพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ หากส่วนราชการใด  
มีญัตติท่ีจะน าเข้าขอให้ด าเนินการ เพ่ือจะได้น าเข้าบรรจุเข้าวาระการประชุม 
 

นายธีระชัย  เทพนอก  ผู้อ านวยการส านักการช่าง รายงานว่า 

- การช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรถน้ า เพ่ือแจกจ่ายน้ า        
เรื่องการขุดลอกคูคลอง เรื่องถนน เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล ส านักการช่าง             
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการท าข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานที่ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้ด าเนินการเพื่อบริการประชาชน 
- ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5  
จังหวัดนครราชสีมา จัดรถเคลื่อนที่เพ่ือรับบริจาคโลหิตมาให้บริการ ณ ส านักการช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

 

เลิกประชุมเวลา  12.20 น. 
 
 

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

           (นางสาวจันทร์จิรา  ฉายพุดซา) 
                                   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

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

                (นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล) 
         หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน 
          หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 


