รายงานการประชุมผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครัง้ ที่ 4/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมกองอานวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์
3. นางสาวสริตา กันตยาสกุล
4. นายธีระชัย เทพนอก
5. นายวินุลาศ เจริญชัย
6. นายจิรยุทธ อาสาเสน
7. นางรังสิยา นุทกิจ
8. นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
9. นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
10. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ
11. นายวิสุทธิ์ บุญการกิจ
12. นางนงนุช กาหลง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ เชาวน์ดี
2. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์
3. นายนพดล เนียมสูงเนิน
4. นายอุทัย มิ่งขวัญ
5. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางนิ่มนวล ศรีสัตตบุตร
2. นางเกษร หิรัญเทศ
3. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
4. นางประทีป ถิ่นโคกสูง
5. นางบุญสุดา แก้วกระจาย
6. นางประสงค์ คอยบัลลังก์
7. นายสุภกิจ พรหมลา
8. นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
9. นางวิไลรัตน์ คาลาย
10. นางสาวอังศุมาริน พรหมพันธ์ใจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
รักษาการผู้อานวยการสานักการศึกษาฯ
หัวหน้าสานักปลัดฯ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(แทน) ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาการผู้อานวยการกองกิจการสภาฯ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ติดราชการผู้อานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
รก.หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. นายสุ ท ธิ พ งษ์ จุ ล เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครอง ท้ อ งถิ่ น ก าหนดประชุ ม
เพื่ อ มอบนโยบายให้ กั บ นายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครราชสี ม า
และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จัง หวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม
2561 ณ เทศบาลเมืองเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มอบปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย
2. คณะของนางพั น เพิง ภริย าเอกอั ครราชทู ตจี น ประจ าประเทศไทย มี ก าหนดเข้ า พบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารื อและแลกเปลี่ยนความรู้ในการส่ง เสริ ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการส่ง เสริมอาชีพของประชาชนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด นครราชสีมา ในวั นเสาร์ที่ 3 มีน าคม 2561 ณ หอประชุมเปรมติ ณสู ลานนท์
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มอบสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดเครื่องดื่ม
และอาหารว่างให้คณะศึกษาดูงานฯ
3. ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มต้ อ นรั บ คณะอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
คณะของนางพัน เผิ ง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจาประเทศไทย คณะสภาสตรีแห่ง ชาติ
ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ และข้ า ราชการส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
จัง หวั ดนครราชสี มา ในวัน อาทิ ตย์ ที่ 4 มี นาคม 2561 ณ ศูน ย์ก ารเรี ยนรู้ท ฤษฎีใ หม่
(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
4. กรณี น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า มอบหมายให้ ผู้ บ ริ ห ารท่ า นใด
ไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ แทน ถ้ า ผู้ ที่ ไ ด้ รับ มอบไม่ สามารถไปปฏิ บั ติ ภ ารกิจ ได้ ให้ พิจ ารณามอบ
ผู้ที่มีความเหมาะสมไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
1. มอบหมายภารกิจรับรองคณะศึกษาดูงานคณะของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะของนางพัน เผิ ง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจาประเทศไทย คณะสภาสตรีแห่ง ชาติ
ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ และข้ า ราชการส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
นครราชสี ม า ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 4 มี น าคม 2561 ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท ฤษฎี ใ หม่
(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
1.1 สถานที่ มอบสานักการช่างรับผิดชอบ
/1.2 รายการอาหาร...

-31.2 รายการอาหาร ดังนี้
1.2.1 ก๋วยเตี๋ยวหมู/ ผัดหมี่/ส้มตา/ไข่เจียว/ไก่ย่าง/ข้าวสวย/ข้าวเหนียว มอบสานัก
การช่างรับผิดชอบ
1.2.2 ต้ มย าปลากะพงน้ าใส/ผั ดบล็ อกโคลี่ กุ้ ง/ซุ ปเยื่ อไผ่ /ของหวาน/น้ าผลไม้
มอบกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตรับผิดชอบ
1.3 การดูแลโต๊ะวีไอพี (โต๊ะละ 8 ที่) ดังนี้
1.3.1 โต๊ ะอาหารวี ไอพี ล าดับที่ 1 มอบส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รับผิดชอบ
1.3.2 โต๊ะอาหารวีไอพี ลาดับที่ 2 มอบกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
1.3.3 โต๊ะอาหารวีไอพี ลาดับที่ 3 และลาดับที่ 4 มอบสานักการช่างรับผิดชอบ
1.3.4 โต๊ะอาหารวีไอพี ลาดับที่ 5 และลาดับที่ 6 มอบสานักปลัดฯ รับผิดชอบ
1.3.5 โต๊ะอาหารวีไอพี ลาดับที่ 7 และลาดับที่ 8 มอบกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รับผิดชอบ
1.3.6 โต๊ะอาหารวีไอพี ลาดับที่ 9 และลาดับที่ 10 มอบกองสาธารณสุขรับผิดชอบ
1.4 การแต่งกาย ชุดสูท
นางรั ง สิ ย า นุ ท กิ จ ผู้ อ านวยการกองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต รายงานว่ า ได้ เ ดิ น ทาง
ร่วมกับคณะท้ องถิ่นจั งหวัดนครราชสีมา ไปดูสถานที่เตรี ยมการต้ อนรับคณะฯ ที่อ าเภอบัวลาย
ในส่วนของภูมิทัศน์ รวมถึงบริเวณโดยรอบศูนย์การเรียนรู้ฯ สาหรับภายในอาคาร ด้านในห้องประชุม
มี จ านวน 10 โต๊ ะ 80 ที่ นั่ ง ด้ านนอกห้ องประชุ มจั ดเป็ นบุ ปเฟ่ และจะมี การจั ดนิ ทรรศการ
ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ฯ
2. การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า
ได้เข้าร่วมประชุม กรมการจัง หวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟัง ข้อราชการที่สาคัญ ของจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่
27 กุ มภาพั นธ์ 2561 ณ หอประชุ มเปรมติ ณสู ลานนท์ ศาลากลางจั ง หวั ดนครราชสี มา
มีข้อราชการเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คือเรื่องการจัดงานบัวไหมบัวใหญ่
นายอ าเภอบั วใหญ่ ได้ แจ้ งในที่ ประชุ มเพื่ อทราบว่ าองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครราชสี มา
ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานดังกล่าวได้ เนื่องจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทักท้วง
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี 2561
นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รายงานว่า สานักงาน ปปช.
มอบให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นเจ้าภาพดาเนินการหาผู้รับจ้างมาทาการประเมิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้ามาประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมิน
ยังดาเนินการไม่ เสร็จ สิ้น และสานักงาน ปปช.ได้มีหนั ง สือแจ้ง ว่า ในปี 2561 หน่ว ยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ยังไม่ต้องดาเนินการ เพราะขณะนี้ทั่วประเทศยังดาเนินการ
รวมคะแนนไม่เสร็จสิ้น แต่ขอให้นาแนวทางการประเมินของปี 2560 มาวิเคราะห์ ระดับ
องค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินปี 2562 ต่อไป
/ระเบียบวาระที่ 4...

-4ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี ประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจิรยุทธ อาสาเสน)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

