รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองอานวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
*************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์
3. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
4. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
5. นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์
6. นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
7. นายธีระชัย เทพนอก
8. นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
9. นายจิรยุทธ อาสาเสน
10. นางวรรณภา นวลฉิมพลี
11. นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
12. นางรังสิยา นุทกิจ
13. นางวิสาขา ราชธา
14. นางสาวภัทรกมล เจริญ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
2. นางกฤติมา ไชยวงค์
3. นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
4. นางบุญสุดา แก้วกระจาย
5. นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
6. นายสุภกิจ พรหมลา
7. นายก้าน กลิ้งทะเล
8. นางสาวนันท์นภัส แนมขุนทด
9. นางนิภา แขนรัมย์
10. นางสาวดวงเนตร สาราญวงศ์
11. นางยุภาพร ไชยเมือง
12. นางสุวรรณี อนันธศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการสานักการศึกษาฯ
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการกองกิจการสภาฯ
(แทน) ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
รก. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รก.ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
(แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา -ลาผู้อานวยการส่วนบริหารงานคลัง
รก.ผู้อานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
รก.หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายป้องปันและบาบัดยาเสพติด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
(แทน) หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
/13. นางณัฐณิชา...

-213. นางณัฐณิชา สุระวิชัย
14. นางพรชนก ดวงเงิน
15. นางสาวพรรทิพย์ ขัดทรายขาว
16. นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์
17. นางสาวธิดารัตน์ ยศปัญญา
18. นางศิริกัญญา ขอเชื้อกลาง
19. นางวิไลรัตน์ คาลาย

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แจ้งว่า
- เนื่องจากติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุมแทน
นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- ตามที่ น ายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า ได้ มอบหมายให้ เ ป็น ประธาน
การประชุมแทน จึงขอดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า
- มอบสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาเนินการจัดตั้งกลุ่ม Application Line
ชื่อกลุ่ม “ผู้บริหารอบจ.นม.” และเชิญผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงหัวหน้าฝ่าย
เข้ากลุ่ ม วัตถุป ระสงค์การจัดตั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือประสานงานในการปฏิบัติภ ารกิจ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดนครราชสี มา แจ้ งปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชน
สมาชิกที่เข้าร่ วมกลุ่ม สามารถดาเนินการแจ้งเหตุ ด่วนต่างๆ ผ่าน Application Line
และดาเนินการบันทึกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามลาดับต่อไป
- หากเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ ในพื้ น ที่ เช่ น วาตภั ย อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย ฯลฯ ให้ ส ารวจว่ า
ทรั พ ย์ สิ น ในคว ามรั บ ผิ ด ช อบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราช สี ม า
ได้รับความเสียหายหรือไม่ ให้รายงานทางโทรศัพท์ หรือ Application Line ในเบื้องต้น
ทันทีหลังเกิดเหตุ และดาเนินการบันทึกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามลาดับต่อไป
- ที่ประชุมรับทราบ/นายตวงสิทธิ์...

-3นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งว่า
- ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ร่วมงานประเพณีรดน้าขอพร
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เนื่ อ งในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ กองอ านวยการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ส าหรั บ การแต่ ง กาย
ชุดย้อนยุค/ ชุดผ้าไทย /ชุดผ้าลายดอก
-ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอมลรชา ศรีเนตรกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

