
รายงานการประชุมผูบริหารพนักงาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ครั้งท่ี 3 / 2560

วันพฤหัสบดี ท่ี 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี

--------------------------------------------------
รายชื่อผูเขารวมประชุม

1 นางสาวรัตนาพร  เทพษร ปลัด อบต. รัตนาพร  เทพษร
2 นายภูมิ  อนพวงรัตน ผูอํานวยการกองชาง ภูมิ  อนพวงรัตน
3 นางสาวอุบล  พรหมดํา ผูอํานวยการกองคลัง อุบล  พรหมดํา
4 นายฌานนท  พรหมวิรัตน หัวหนาสํานักปลัด ฌานนท  พรหมวิรัตน
5 นางขวัญใจ สีสังข เจาพนักงานพัสดุ ขวัญใจ สีสังข
6 นายอํานวย จิระอํานวยเวทย นักวิเคราะหฯ อํานวย จิระอํานวยเวทย
7 นางสาวกรรณิการ  ดําสี นักทรัพยากรบุคคล กรรณิการ  ดําสี
8 นางวิไลวรรณ  รมแกว จพง.กง.บช. วิไลวรรณ  รมแกว
9 นางสาวสิริกุล อนันตประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน สิริกุล อนันตประเสริฐ

10 นางสาวอภิฤดี  สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษา อภิฤดี  สุวรรณกุล
11 นายธวัช  วาณิชวิริยะ นักจัดการงานท่ัวไป ธวัช  วาณิชวิริยะ
12 นางภัทธิวัลย  ดํารงกูล ผช.จพง.ธุรการ ภัทธิวัลย  ดํารงกูล
13 นางกาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์ ผช.จพง.ธุรการ กาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์
14 นางสาวหทัยชนก สุขภาษารี ผช.จพง.พัฒนาชุมชน หทัยชนก สุขภาษารี
15 นางรัชนี  ศรีเพชร ครูผูดูแลเด็ก รัชนี  ศรีเพชร
16 นางเกษสิรินพร  สองแกว ครูผูดูแลเด็ก เกษสิรินพร  สองแกว
17 นายประพันธ  ไชยรัตน คนงานท่ัวไป ประพันธ  ไชยรัตน
18 นางสาวเบญจมาภรณ อารี

บําบัด
ลูกจาง เบญจมาภรณ อารีบําบัด

19 นางสาวปารียา ปานใหม ลูกจาง ปารียา ปานใหม
20 นางสาวสมร ภูชงค ลูกจาง สมร ภูชงค

ผูเขารวมประชุม

1 นายพสิษฐ  ศรีสุข นายก อบต. พสิษฐ  ศรีสุข
2 นายพีระพงษ  การะเกตุ รองนายก อบต. พีระพงษ การะเกตุ
3 นายพิเชษ ดํารงรักษ รองนากย อบต. พิเชษ ดํารงรักษ
4 นางระพีพรรณ  แซชั้น เลขานุการนายก อบต. ระพีพรรณ แซชั้น
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เปดประชุม เวลา 10.00 น. เม่ือครบองคประชุมปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชีก็เปดการ
ประชุม

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ

นายก อบต. สวัสดีพนักงานทุกคน หัวขอหารือการประชุมวันนื้ ขอใหปลัด อบต.
เปนผูชี้แจง

ปลัด อบต. ขอสวัสดี คณะผูบริหารและพนักงานทุกคนขอแจงเรื่องท่ีเก่ียวของกับการไปประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําเดือน ธันวาคม 2559  มีดังนี้

- การแตงกายไวทุกขเปนเวลา 1 ป ครบกําหนดธันวาคม 2560
- กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายทุกวันพุธ
- การเบิกจายคารักษาพยาบาล
- โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
- การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ

พ.ศ.2540
- แผนดําเนินงานอํานวยความสะดวกแกประชาชนตางจังหวัดในการ

เดินทางเขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2         รับรองการประชุมครั้งท่ีผานมา
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2 /2559  วันพุธ ท่ี 23 พฤศจิกายน 2559

มติท่ีประชุม รับรอง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวา...
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ
นายก อบต. เชิญพนักงานชี้แจงเรื่องเพ่ือทราบ

นักทรัพยากร 4.1 แจงเรื่องฝกอบรม
-การฝกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การจัดทํารายงานการเงินประจําปใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2560

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดานการพัสดุและการ
จัดซื้อจัดจางสําหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

-ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อปท.ฯ

-โครงการอบรมการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

-ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (อบต.) (ฉบับท่ี 6)

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 รวมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบานตาชี
หัวหนาสําปลัด ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน โรงเรียนบานตาชี ขอเชิญผูบริหาร สมาชิกสภา และ

พนักงาน อบต.ทุกทาน เขารวมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ใน
วันท่ี 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผูปกครองนักเรียน และชุมชนรวมแขงขัน
ประเภทกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบาน รวมท้ังมีการเดินขบวนพาเหรดในวันท่ี 24
พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ สนามโรงเรียนบานตาชี

ท่ีประชุม รับทราบ

4.3 โครงการ...
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4.3 โครงการตั้งจุดสกัดปองกันภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม ประจาป 2560
หัวหนาสานักปลัดฯ -เนื่องจากกิจกรรมนี้เราดาเนินการทุกป และเปนมาตรการของรัฐบาลท่ีกําหนดใหมี

การตั้งจุดหรือดาเนินการในเรื่องของการอานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการ
เดินทางชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ใหงานปองกันแจงรายละเอียด และสวน
หนึ่งมีพนักงานเจาหนาท่ีของ อบต. ท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีดวย
จะมีโครงการท่ีจะดําเนินการในชวงปใหมก็คือ โครงการตั้งจุดสกัดเตือนปองกันภัย
ชวงเทศกาลปใหม ประจาป 2560 ในระหวางวันท่ี 28 ธ.ค. 2559 – 3 ม.ค.
2560 รวม 7 วัน ปนี้ไปดาเนินการ ท่ีทําการปอมยาม หมูท่ี 5 บานเหมืองลาง
รวมกับกํานัน ผูใหญบาน เจาหนาท่ีตํารวจ ทหารพราน และ อปพร. รวมกัน
ดําเนินการตั้งจุดสกัด ไดแตงตั้งสมาชิก อปพร. ไปแลวและจะทาการแจกคําสั่ง
อาทิตยหนาและไดประสานกับทางเจาหนาท่ีตํารวจเรียบรอยแลวในเรื่องขอใช
สถานท่ี

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การติดตามสถานการณรวมกับกรมอุตุนิยมวิทยา
จนท.วิเคราะห กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง การติดตามสถานการณรวมกับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ชวงนี้ภาคใตมีฝนตกเพ่ิมมากข้ึนกับฝนตกหนักมากบางแหง
บริเวณภาคใต จึงแจงเตือนประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย พ้ืนท่ีท่ีเคยไดรับ
ผลกระทบจากปริมาณน้ําฝนสะสม จนทําใหน้ําทวมบานเรือน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ
รวมถึงสถานประกอบการ โดยประสัมพันธผายเสียงตากสาย หอกระจายขาวประจํา
หมูบาน โดยแจงขอมูลใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ
ปลัด อบต. อีกไมก่ีวันแลว ก็ขอสวัสดีปใหม 2560 ทุกทาน ขออวยพรใหทุกทานจงประสบแด

ความสุขความเจริญ ในหนาท่ีการงาน และครอบครัว คิดสิ่งใดก็ขอใหสมปรารถนา
ทุกประการ

ท่ีประชุม รับทราบ

ปดประชุม...
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ปดประชุมเวลา 12.00  น.

ภัทธิวลัย   ดํารงกูล ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางภัทธิวัลย  ดํารงกูล)

ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ฌานนท  พรหมวิรัตน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายฌานนท พรหมวิรัตน)

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.

รัตนาพร  เทพษร ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร  เทพษร)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


