
 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 
*************************** 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม 
2. นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เลขานุการ 
3. นางกัลยกร วัฒนาภัทรากุล แทน ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ 
4. นางสาวสมจิตร ภู่ทอง ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ 
5. นายสัญญา แก่นจ าปา ส านักงาน  ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางธนารัตน์ ศรีล าไย  แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 
7. นางมิสสราญ ศรอร่าม แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา 
8. นางพิกุล กระสาทอง  แทน ประมงจังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสาวกัญญรัตน์ ภัทรกิตติภากรณ์ แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
10. นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
11. นายประเทือง ภูสะทด แทน สถิติจังหวัดนครราชสีมา 
12. นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร  พลังงานจังหวัดนครราชสีมา 
13. นางสาวทิวา กลั่นพุดซา  ส านักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา 
13. นางสาวสุปรีดิ์ สระฎัน แทน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
14. นายชุมพล เลิศจันทึก แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 
15. นายสุชาติ ไชยวงศ์  แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
16. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
17. นางสาวรสริน เพียรท า แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
18. นางกีรตา สุขโข  ส านักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
19. นางสาวจีระนันท์ ศรีวงษ์ชัย แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
20. นางณัฐกานต์ เพ็งทองหลาง  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
21. นางสิริพิมล ธีรอิทธิพัฒน์  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
22. นางสาวชญากาณฑ์ เสือบุญ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
23. นางสาวจิราพร ทับชม แทน ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว 
24. นางอุไรวรรณ สุนทราศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
25. นางโสภา บุญยืน แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
26. นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
27. นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา 
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28. นางสาวธัญญารัตน์ ทวีธนะ  ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
29. นางณรงค์ยุทธ ยิ้มนอก  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 
30. นางวิภาพัตร์ ถิรสัตยาพิทักษ์   ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
31. นายจีรวัฒน์ ศิริกุล    แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
32. นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์   แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
33. อาจารย์วิสิฐศักดิ์ รักพร  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล 
34. นางสาวศิริพร ประสงค์ทรัพย์  ผู้แทนกัลยาณมิตร  ป.ป.ช. จงัหวัดนครราชสีมา 
35. นางบุญสุดา แก้วกระจาย   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
36. นายกัมปนาท บุตรโต  ส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
37. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ          ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
38. นางเนตรชนก บันกุเตีย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
39. นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณบวร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
40. นางนงนุช หงวนสูงเนิน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
41. นางเจษฎาพร ทศสูงเนิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
42. นางสมพิศ เมียขุนทด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
43. นางสาวสถิติพร จิตสุวรรณรักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
44. นางสาวนิตยา ระแวงสูงเนิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
45. นายวัชรพงษ์ จิโสะ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  
46. นายจิรายุ เล็กกระโทก   ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
47. นางสาวสุนารี ค าเหลือ   ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  
48. นางสาวรติรส นามประเสริฐ   ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
 นครราชสีมา กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย      
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563 และด าเนินการ           
 ตามระเบียบวาระการประชุมฯ 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม   - ไม่มี -                      
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  
มติที่ประชุม  มติเห็นชอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องเพื่อทราบ  
มติที่ประชุม   - ไม่มี -  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ ระเบียบวาระที่ 4.1 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหาร
 กลางวันของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและการติดตาม และสังเกตการณ์การโครงการ
 อาหารกลางวันเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (สพฐ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
มติที่ประชุม ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามและสังเกตการณ์โครงการ
 อาหารกลางวันของโรงเรียน โดยขอแก้ไขคณะท างานติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหาร
 กลางวันของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการ และเมื่อแต่งตั้งคณะท างานฯ แล้วเสร็จ                      
 ให้ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงวิธีการติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันและ         
 ให้ก าหนดขั้นตอนและตัวชี้วัดในการตรวจติดตามและสังเกตการณ์โครงการฯ ก่อนมีการตรวจ
 ติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้
 คณะท างานฯ มีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบโครงการฯ พร้อมออกแบบฟอร์ม  
 ในการตรวจสอบโครงการฯ  
ฝ่ายเลขานุการ ระเบียบวาระที่ 4.2 การติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)                    
 เด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)และ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
ประธาน การด าเนินการตรวจสอบคุณภาพโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของสถานศึกษาสังกัด
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)                         
 ให้ตรวจสอบเพ่ิมเติมพร้อมกับการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหาร
 กลางวันของโรงเรียนพร้อมกันในคราวเดียว และให้เพ่ิมในแบบฟอร์มการตรวจโครงการอาหาร
 กลางวันด้วย 
มติที่ประชุม ได้มีมติให้คณะท างานติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในจังหวัด
 นครราชสีมา พิจารณาติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) เด็กนักเรียน
 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมด้วย ตามความเหมาะสม            
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธาน เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอความเห็น ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา 16.00 น. 

 
 
 
 

  (นายจิรายุ เล็กกระโทก)        (นายวัชรพงษ์ จิโสะ)   
  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 


