แบบสรุปการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองอานวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง

ชื่อเรื่อง/สาระสาคัญ

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ตาหนิส่วนราชการ
สุวรรณฉวี
ที่มีที่ตั้งบริเวณติดกับคูเมือง ที่ทาความสกปรกให้แก่บริเวณ
นายกองค์การบริหาร
โดยรอบ ทาให้แลดูไม่สวยงาม ไม่รักษาความสะอาด
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา - มอบสานักปลัดฯ ดาเนินการจัดทาป้ายไวนิลติดบริเวณ
ด้านหลังสานักงานในบริเวณรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- มอบสานักการช่างดาเนินการตัดต้นไม้ที่เกะกะบริเวณรอบ
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- พิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล สวดนพเคราะห์
เสริมบารมี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
พุทธศักราช 2560 จังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดเครื่องเสียง
บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และดูแลรับผิดชอบการจัดพิธี
สวดมนต์ฯ บริเวณวัดสุทธจินดา
- การสอบบรรจุครู ขณะนี้ขาดแคลนครูผู้สอนประมาณ
200 คน
- การสอบตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ให้รีบดาเนินการ
- ในส่วนของนิติกร สานักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่
หากรู้ว่าเรื่องที่เสนอจะต้องมีการขยายเวลาในการ
ตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องใดๆ ก็ตาม ขอให้ทาเรื่อง
ขอขยายเวลาก่อนที่จะครบกาหนดอย่างน้อย 3 วัน
อย่าให้ล่าช้า
- สานักการศึกษาฯ มีข้อผิดพลาดเยอะมาก โดยเฉพาะ
เรื่องข้อร้องเรียน
- โบนัส หลักเกณฑ์ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยน จึงได้ชะลอ
การจ่ายเงินโบนัสไว้ก่อน หากมีหนังสือสั่งการมา
จึงจะดาเนินการจ่ายได้
- การออกนิเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากมีผู้นิเทศจานวน 2 คน ทาให้
ต้องสร้างผู้นิเทศต้นแบบขึ้น แบ่งเป็น 7 ทีม
- การซื้อวัสดุสานักงานให้จัดซื้อเป็นรายไตรมาส

ประเด็นการ
ปฏิบัติ
-เพื่อทราบ
-เพื่อปฏิบัติ
-เพื่อปฏิบัติ
-เพื่อปฏิบัติ

-เพื่อทราบ
-เพื่อปฏิบัติ
-เพื่อปฏิบัติ

-เพื่อทราบ
-เพื่อทราบ
-เพื่อทราบ
-เพื่อปฏิบัติ
/นางเพลินพิศ...

-2หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง

ชื่อเรื่อง/สาระสาคัญ

นางเพลินพิศ
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบหมายให้เข้าร่วม
สุนทรพุทธศาสน์
ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 28
ปลัดองค์การบริหารส่วน ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเปรม
จังหวัดนครราชสีมา
ติณสูลานนท์ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(1) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วง 7 วันอันตราย (ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม
2559 ถึงวันพุธที่ 4 มกราคม 2560) ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาขอให้ประชาชนขับขี่ยานพาหนะ
ด้วยความปลอดภัยและให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ซึ่ ง ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาได้เตรียมจัดน้าดื่มบริการประชาชนที่จุ ด
บริการอาเภอสีคิ้ว
(2) มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกส่วนราชการกาชับเจ้าหน้าที่
อยู่ เ วรยาม ให้ เ พิ่ ม ความระมั ด ระวั ง การอยู่ เ วรยาม
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
(3) การจั ด งานปี ใ หม่ ให้ เ ป็ น ไปตามความเหมาะสม
ห้ามจุดพลุโดยเด็ดขาด
(4) สว ด มนต์ ข้ า ม ปี จั งหวั ดนค รรา ช สี ม าก า หน ด
จัดที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและบริเวณ
ลานหน้ า อุ โ บสถวั ด สุ ท ธจิ น ดา ในวั น เสาร์ ที่ 31
ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
(5) ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานดู แ ลรั ก ษาความสะอาดบริ เ วณ
สานักงานและบริเวณใกล้เคียง
- การเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากติดภารกิจไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งผู้ที่สามารถตอบคาถามได้
เข้าร่วมประชุมแทน หากเป็นคณะกรรมการ
ขอให้เข้าประชุมด้วยตนเอง ถ้ามีการประชุมต่อเนื่อง
ขอให้คนเดิมเข้าประชุม ไม่ควรเป็นคนใหม่
เพราะจะทาให้ทางานไม่ต่อเนื่อง
นายชนะชัย ชอบบัว
- เรื่องวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากได้ไปประชุมคณะอนุกรรมการ
รองปลัดองค์การบริหาร
เรื่องการท่องเที่ยวที่รัฐสภากาหนดเป้าหมายนาคณะ
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทัวร์จีนมาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งกิจกรรมที่จัดคือถนนคนเดินที่บริเวณถนนจอมพล
รวมถึงการจัดงานปิ้งย่างซึ่งหอการค้ารับผิดชอบการจัดงาน
และมอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รับผิดชอบจัดหาวิสาหกิจชุมชนในแต่ละอาเภอมาร่วมออกบูธด้วย

ประเด็นการ
ปฏิบัติ

-เพื่อทราบ

-เพื่อปฏิบัติ

-เพื่อปฏิบัติ
-เพื่อทราบ

-เพื่อปฏิบัติ
-เพื่อปฏิบัติ

-เพื่อทราบ

/นางบุญสิตา...

-3หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง
นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ

ชื่อเรื่อง/สาระสาคัญ

- โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น(SBMLD) เป็นโครงการที่ดาเนินการมาตั้งแต่
จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2557 เป็นการจัดทาโครงการตามที่ท้องถิ่นเสนอ
เนื่องจากปี 2557, 2558 การดาเนินการไม่เป็นไป
ตามรูปแบบการเสนอโครงการต้องเสนอตามแบบ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
นางสาวสริตา
- การเบิกจ่ายเงิน การเก็บภาษี ขณะนี้องค์การบริหารส่วน
กันตยาสกุล
จังหวัดมีแนวโน้มจะถูกตัดภาษีล้อเลื่อน
ผู้อานวยการสานักการคลัง - มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกใหม่ ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 การตั้งงบประมาณให้ตั้งได้
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของปีที่ผ่านมา
(1) การจัดงานพิธีทางศาสนา สามารถเบิกจ่ายได้ครั้งเดียว
เท่าที่จ่ ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท เว้นแต่ ใ น
กรณีจาเป็นต้องมีการทาพิธีทางศาสนาตั้งแต่ 2 ศาสนา
ขึ้ น ไป ให้ เ บิ ก จ่ า ยครั้ ง เดี ย วเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
50,000.- บาท
(2) ค่ า รั บ รอง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ มาร่ ว มงานและผู้ ม าร่ ว ม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ (ก) ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ในอัตราไม่เกินคนละ 50.- บาท ต่อวัน
(ข) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตรา
ไม่เกินคนละ 100 บาท ต่อวัน
- การเบิกจ่ายการกันเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังค้างอยู่ในปี
พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 ขอให้ทุกกองดาเนินการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
- การจัดเก็บเอกสาร ตอนนี้ไม่มีที่เก็บเอกสาร
จึงจะขอทาเรื่องทาลายเอกสาร ขอทาลาย
ตั้งแต่ปี 2544 – 2549 ตามระเบียบงานสารบรรณ
เมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ดาเนินการทาลายเอกสารได้
ภายใน 60 วัน
นายจิรยุทธ อาสาเสน - กาชับเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม ให้เพิ่มความระมัดระวัง
หัวหน้าสานักปลัดองค์การ
การอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
บริหารส่วนจังหวัด
- การออกนิเทศศูนย์ฯ ขณะนี้มีการจัดทาโครงการ
เพื่อเตรียมออกนิเทศศูนย์ประสานงานประจาอาเภอ ทุกอาเภอ
- การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ขณะนี้สานักปลัดฯอยู่ในระหว่าง
การดาเนินการ

ประเด็นการ
ปฏิบัติ
-เพื่อทราบ

-เพื่อทราบ
-เพื่อปฏิบัติ

-เพื่อปฏิบัติ
-เพื่อทราบ

-เพื่อทราบ
-เพื่อทราบ
-เพื่อทราบ
/นางรังสิยา...

-4หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง
นางรังสิยา นุทกิจ

ชื่อเรื่อง/สาระสาคัญ

- ขณะนี้กาลังดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานผลงาน
ผู้อานวยการกองกิจการสภา ประจาปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ 2560
- จัดเตรียมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กาหนดการศึกษาดูงาน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ดูโครงการในพระราชดาริ,ดอยอ่างขาง,
อาเภอฝาง,ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- กาหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ในวันศุกร์ที่
10 กุมภาพันธ์ 2560
- ขณะนี้กาลังเตรียมการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหา
นายเจษปฐมพงศ์
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ธนเดชาพิทักษ์

ประเด็นการ
ปฏิบัติ
-เพื่อทราบ
-เพื่อทราบ

-เพื่อทราบ
-เพื่อทราบ

รก.ผู้อานวยการกอง
สาธารณสุข

- การจัดงานวันเด็กประจาปี 2560 กาหนดจัดในวันเสาร์ที่ -เพื่อทราบ
14 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวา 2550 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมฯ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ กาหนดการ
แถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
เวลา 17.00 น. ณ สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวา 2550 และจะมีการแถลงข่าว
งานวันครูประจาปี 2560 พร้อมด้วย
- เงินงบประมาณการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ -เพือ่ ทราบ
นางนงนุช กาหลง
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ขณะนี้ยังไม่มีการลงตรวจ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 58 โรง
ภายใน
ซึ่งขณะนี้มีหนังสือร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอให้ตรวจสอบกรณีนี้ ตรวจสอบแล้วพบว่า
มีผิดจริง
นายไพศาล
สมุทรเผ่าจินดา

