รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมกองอานวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
3. นางสาวสริตา กันตยาสกุล
4. นายธีระชัย เทพนอก
5. นายวินุลาศ เจริญชัย
6. นายจิรยุทธ อาสาเสน
7. นางรังสิยา นุทกิจ
8. นายสาอางค์ ยื่นแก้ว
9. นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
10. นางวรรณภา นวลฉิมพลี
11. นายธงธน ช่างเกวียน
12. นางนงนุช กาหลง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษาฯ
หัวหน้าสานักปลัดฯ
ผู้อานวยการกองกิจการสภาฯ
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(แทน) ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ เชาวน์ดี
2. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์
3. นายนพดล เนียมสูงเนิน
4. นายอุทัย มิ่งขวัญ
5. นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-ติดราชการ-

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
2. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
3. นางประสงค์ พรมขุนทด
4. นางกฤติมา ไชยวงค์
5. นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
6. นางยุภาพร ไชยเมือง
7. นางสาวณัทนรินทร์ ใจแก้ว
8. นางสาวฐิติรัตน์ เดชาอภินันท์

ผู้อานวยการส่วนบริหารงานการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1.1 การเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
- การแต่งกายช่วงพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีสงฆ์ เวลา 09.00 - 21.00 น.
ข้ า ราชการ : เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศไว้ ทุ ก ข์ สายสะพายช้ า งเผื อ ก (ให้ ป ระดั บ สาย 1, 2
และสาย 4) สาหรับที่ไม่ ใช่ตระกูลช้างเผือก ให้ปรับลดลงมาเป็นชั้นสายช้างเผือก คือ ชั้นสาย 2 (แต่ดวงดารา
ประดับสาย 3) กรณีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาย 1 ให้ประดับสาย 1 (ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์/กรณีจัดพิธีในอาคารไม่ต้องสวมหมวก/นอกอาคารสวมหมวก)
ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
- การแต่งกายช่วงพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เวลา 22.00 น.
ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ (กรณีจัดพิธีในอาคารไม่ต้องสวมหมวก/
นอกอาคารสวมหมวก)
ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
- การเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้บุคลากรที่จะเข้าร่วมพิธีพร้อมกันเวลา 14.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
1.2 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น
- ผู้ประสงค์จะโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ให้กองการเจ้าหน้าที่รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบก่อน
1.3 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และเตรียมเปิดสอบตาแหน่งสายงานผู้ บริหารท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจะได้ข้าราชการมาปฏิบัติงานเพิ่มหลายตาแหน่ง
1.4 การก่อสร้างอาคารบ้านพักครู
- อาคารบ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ให้เร่งดาเนินงานให้แล้วเสร็จ
1.5 การดาเนินการตามโครงการในข้อบัญญัติ
- งบโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าโครงการไหนพิมพ์ผิดให้งบตกไป การตรวจรับงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและถูกต้องตามแบบแผน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
/ระเบียบวาระ...

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมทราบ
นายวินุลาศ เจริญชัย รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานว่า
- การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจาปี 2560 เวสสุวัณเกมส์ ระหว่างวันอังคารที่ 10 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 20
ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เหรียญทอง จานวน 18 เหรียญ รวมเหรียญทั้งหมด
59 เหรียญ
นางวรรณภา นวลฉิมพลี (แทน) ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ รายงานว่า
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศใช้แล้ว
- แผนการดาเนินงานได้มีการประชุมพร้อมขอให้ทุกกองดาเนินการตามแผนด้วย
- การติดตามประเมินผล ยังคงใช้ระเบียบเดิม
- เปอร์เซ็นต์แผนประจาปี 2560 ได้ 29 เปอร์เซ็นต์
นางนงนุช กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า การรายงานข้อทักท้วง
จากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายสาอางค์ ยื่นแก้ว (แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายงานว่า
- งานกฐินพระราชทาน ประจาปีพุทธศักราช 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดพายัพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในส่วนของการออกโรงทานได้รับรายการอาหารจากทุกกองแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี –
ประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจิรยุทธ อาสาเสน)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

