รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายวิสูตร เจริญสันธิ์
3. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
4. นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
5. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์
6. นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
7. นายธีระชัย เทพนอก
8. นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
9. นายจิรยุทธ อาสาเสน
10. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
11. นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
12. นางรังสิยา นุทกิจ
13. นางณัฐณิชา สุระวิชัย
14. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
15. นางกฤติมา ไชยวงค์
16. นางนงนุช กาหลง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการสานักการศึกษาฯ
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
รก. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานคลัง
รก. ผู้อานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมสรร โพธิ์กัณฑ์
2. นางฐิตารีย์ สร้อยจิตต์
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างเพ็ชร์
4. นางพิมฉวี อินทรประวัติ
5. นางมุกดาวรรณ ปาลวงษ์
6. นางอนุตรา มาลัยเปีย
7. นางสาวอรพร จิตรแก้ว
8. นางวลัยวรรณ เขยนอก
9. นายคมกริช โมงขุนทด
10. นายตรีนพ ชื่นชม
11. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
12. นายปฐมพงศ์ กามนต์

รก.หัวหน้าฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการคลัง
รก.หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก. หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(แทน) หัวหน้าฝ่ายบาเหน็จบานาญ
(แทน) หัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ
(แทน) หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
/13. นางสาวไอรินลดา...

-213. นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
14. นายสุภกิจ พรหมลา
15. นางสาวใจดาว จันทร์ทนั
16. นางวิญญา ศรีอุทธา
17. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ
18. นางนิภา แขนรัมย์
19. พ.จ.อ.คมกฤษณ์ เงินโพธิ์
20. นางณิชาสุธนี นกนอก
21. นางสาวนารินทร์ ดูเรืองรัมย์
22. นายเตชิต กลิ้งทะเล
23. นายภูริชช์ พัจนสุนทร
24. นายนิพิฐพนธ์ มหัทธนบุญนพ
25. นางสาวฐิติรัตน์ เดชาอภินันท์
26. นายวิชาติ แสงแก้ว
27. นางทิวาพร สุดกระโทก
28. นางปริษา ภิญโญนนทกุล
29. นางเพ็ญประภา ภูมิโคกรักษ์
30. นางสาวขนิษฐา ธิมา
31. นางวิไลรัตน์ คาลาย
32. นายชัยวัฒน์ โคตรบารุง

(แทน) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
รก.หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง รก.หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
รก.หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์โพธิ์กลาง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบาบัดยาเสพติด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
- ขอเชิญร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ครั้ งที่ 37 ประจ าปี การศึ กษา 2562 รอบคั ดเลื อก ระดั บภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
“สาธรเกมส์ ” ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคารชาติ ชายฮอลล์
สนามกี ฬาเฉลิ มพระเกี ยรติ 80 พรรษา 5 ธั นวาคม 2550 อ าเภอเมื องนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสีมา
- มอบหมายให้ หั ว หน้าส่ ว นราชการสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว นจัง หวัดนครราชสี ม า
แจ้งข้าราชการในสังกัดทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ในคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
จั งหวัดนครราชสี มา ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
/- ขอเชิญร่วมทาบุญ...

-3- ขอเชิญร่วมทาบุญทอดกฐินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนาไปถวาย
พระสงฆ์ จ าพรรษากาลถ้ ว นไตรมาส ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2562
เวลา 10.39 น. ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ
ในการดาเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟ
มาราธอนเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
กาหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 สาหรับสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งในภายหลัง ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนาไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา
บรมราชาภิ เ ษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมู ล นิธิ ร่ ว มจิ ต น้อ มเกล้ า เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก
และเยาวชนที่ประพฤติดี ฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา
ต่อไป
-ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

