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รายงานการประชุม คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ครั้งที่ 7 / 2560
วันจันทร ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี
นางสาวรัตนาพร เทพษร
นายภูมิ อนพวงรัตน
นางสาวอุบล พรหมดํา
นายฌานนท พรหมวิรัตน
นางขวัญใจ สีสังข
นายอํานวย จิระอํานวยเวทย
นางวิไลวรรณ รมแกว
นางสาวสิริกุล อนันตประเสริฐ
นางสาวอภิฤดี สุวรรณกุล
นายธวัช วาณิชวิริยะ
นางภัทธิวัลย ดํารงกูล
นางกาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์
นางสาวหทัยชนก สุขภาษารี
นางรัชนี ศรีเพชร
นางเกษสิรินพร สองแกว
นายประพันธ ไชยรัตน
นางสาวเบญจมาภรณ อารีบําบัด
นางสาวปารียา ปานใหม
นางสาวสมร ภูชงค

ปลัด อบต.
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัด
เจาพนักงานพัสดุ
นักวิเคราะหฯ
จพง.กง.บช.
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
ครูผูดูแลเด็ก
ครูผูดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง

รัตนาพร เทพษร
ภูมิ อนพวงรัตน
อุบล พรหมดํา
ฌานนท พรหมวิรัตน
ขวัญใจ สีสังข
อํานวย จิระอํานวยเวทย
วิไลวรรณ รมแกว
สิริกุล อนันตประเสริฐ
อภิฤดี สุวรรณกุล
ธวัช วาณิชวิริยะ
ภัทธิวัลย ดํารงกูล
กาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์
หทัยชนก สุขภาษารี
รัชนี ศรีเพชร
เกษสิรินพร สองแกว
ประพันธ ไชยรัตน
เบญจมาภรณ อารีบําบัด
ปารียา ปานใหม
สมร ภูชงค

นายพสิษฐ ศรีสุข
นายพีระพงษ การะเกตุ
นายพิเชษฐ ดํารงรักษ
นางระพีพรรณ แซชั้น

นายก อบต.
รองนายก อบต
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

พสิษฐ ศรีสุข
พีระพงษ การะเกตุ
พิเชษฐ ดํารงรักษ
ระพีพรรณ แซชั้น

ผูเขารวมประชุม
1.
2
3
4

เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๑๕ น. เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ปลัด อบต. ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

สวัสดีพนักงานทุกคน หัวขอหารือการประชุมวันนื้ ขอใหปลัด อบต. เปนผูชี้แจง

ปลัด อบต.

ขอสวัสดี คณะผูบริหารและพนักงานทุกคนขอแจงเรื่องที่เกี่ยวของ
ประจําเดือน เมษายน 2560 มีดังนี้
- อบต.ไดดําเนินการขออนุญาตขยายระยะเวลาการใชความถี่วิทยุขององคการบริหาร
สวนตําบลตาชี
-ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความมือเขารวมกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2560

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร ที่ 24 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบต.

เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ การติดตามรายงานขอมูลตามระบบสารสนเทศ (IT) พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ
-เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และงายตอการตรวจสอบระบบสารสนเทศควรมีผุ
รับผิดชอบขอมูลระบบสารสนเทศดานตางๆ
-ระบบขอมูลกลาง อปท. (info) มีผูรับผิดชอบคือ นักจัดการงานทั่วไป
-ระบบบันทึกบัญชีทองถิ่น (e-laas) ผูรับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการกองคลัง
-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan) ผูรับผิดชอบคือ นักวิเคราะหนโยบาย
-ระบบศูนยขอมูลเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูรับผิดชอบ
คือ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
-ระบบเบี้ย...

-3-ระบบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูรับผิดชอบคือนักพัฒนาชุมชน
-ระบบการศึกษาทองถิ่น ผูรับผิดชอบ คือ นักวิชาการศึกษา
-ระบบงานสารบรรณ ผูรับผิดชอบคือ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
-ระบบศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูรับผิดชอบคือ นักวิชาการศึกษา
-ระบบขอมูลเบิกจายคารักษาพยาบาล ผูรับผิดชอบ คือ การเงิน งานบุคคล ปลัด
-ระบบขอมูลงานบุคลากร ผูรับชอบคือ นักทรัพยากรบุคคล
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ปลัด อบต.

เจาหนาที่ทานใดมีเรื่องอะไร จะชี้แจงขอเชิญ

ผูอํานวยการกองชาง

องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดดําเนินการโครงการฝายเก็บน้ํา (แกมลิง) ตามโครงการ
พระราชดํ าริ ซึ่ งติ ดเขตพื้น ที่ หมูที่ 1 หมู ที่ 2 และหมู ที่ 3 ตํ าบลตาชี อํ าเภอยะหา
จังหวัดยะลา เนื่องจากโครงการดังกลาวไดดําเนินการไปแลว แตมีราษฎรบางรายมีที่ดิน
ติดตอกับพื้นที่ดําเนินโครงการขัดแยงเรื่องแนวเขตเพื่อความถูกตองของแนวเขตพื้นที่ใน
การจัดทําโครงการฝายเก็บน้ําและเพื่อเปนการไมลวงล้ําแนวเขตของราษฎรใกลเคียง
แหลงน้ําและคูสาธารณะ จึงใหสํานกงานที่ดินอําเภอยะหาออกรังวัดแหลงน้ําและคูน้ํา
สาธารณะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ปลัด อบต.

5.2 การจัดทําเอกสาร
ในเรื่องการจัดทาเอกสารทางราชการ ถาทาไวครบถวนไมวาจะเปนการลงนาม การออก
เลข หรือการลงวันที่ จะเปนหลักฐานในการฟองรองกัน ตามที่หัวหนาสํานักฯ ไดแจง
เปนเรื่องเล็กนอยแตถือเปนเรื่องสําคัญในหนวยงาน ราชการ ใหปฏิบัติไปตามขั้นตอน
ดวย

ที่ประชุม

รับทราบ/ปฏิบัติ

หัวหนาสํานักปลัด

การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบลตาชี ได
กําหนดเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่น
ที่ จ ะนํ า หน ว ยงานให ดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ ด ว ยความโปร ง ใสบริ ห ารงานด ว ยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
ปดประชุม...

-4ปดประชุม

เวลา ๑๑.30 น.

ภัทธิวลั ย ดํารงกูล
(นางภัทธิวัลย ดํารงกูล)
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ฌานนท พรหมวิรัตน
(นายฌานนท พรหมวิรัตน)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต.

ผูตรวจรายงานการประชุม

รัตนาพร เทพษร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร เทพษร)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี

