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รายงานการประชุม คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ครั้งที่ 9 / 2560
วันศุกร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น.
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
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ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
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ครูผูดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ลูกจาง
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รัตนาพร เทพษร
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อุบล พรหมดํา
ฌานนท พรหมวิรัตน
ขวัญใจ สีสังข
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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.
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ระพีพรรณ แซชั้น

ผูเขารวมประชุม
1.
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เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น. เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ปลัด อบต. ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

สวัสดีพนักงานทุกคน หัวขอหารือการประชุมวันนื้ ขอใหปลัด อบต.เปนผูชี้แจง

ปลัด อบต.

แจงเรื่องโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความโดดเดน
(ของดีที่ทองถิ่น) เพื่อประชาสัมพันธทางระบบ e-Report

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

นายก อบต.

เชิญพนักงานแจงเรื่องเพื่อทราบ ขอเชิญครับ

หัวหนาสํานักปลัด

4.1 รายงานประจําเดือน มิถุนายน 2560
-รายงานขอมูลตลาดในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
-รายงานการจัดเตรียมดอกไมจันทนและการปลูกตนดาวเรือง

ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหนาสํา...

-3นักทรัพยากรบุคคล

4.2 รายงานผลการเขารวมฝกอบรม
ดวย อบต.ตาชี ไดสงเจาหนาที่ จํานวน 2 ทาน คือ นายฌานนท พรหวิรัตน ตําแหนง
หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด และนางกรรณิ ก าร นุ น เศษ ตํ า แหน ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล เข า
ฝกอบรมโครงการจัดทํ าแผนอั ตรากําลัง 3 ป (2561 – 2563) การปรั บโครงการ
สร างใหม หลักเกณฑการสอบแข งขัน สอบคั ดเลือก การเลื่อนระดั บ ฯ ระหวางวั น ที่
16 -18 มิ ถุ น ายน 2560 ณ โรงแรมบี พี แ กรนด อํ า เภอหาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา
(ตามรายละเอียดที่แจก)

ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด

4.3 รายงานผลการเตรียมการจัดทําดอกไมจันทนและการปลูกตนดาวเรือง
การเตรี ย มการและสนั บ สนุ น การจั ด งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช ของจั ง หวั ด และอํ า เภอ โดยให
ดําเนินการสนับสนุนการจัดทําดอกไมจันทนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตาชี เพื่อ
ใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช และเชิญชวนใหปลูกดนดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไมจันทน
สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระองคทาน
ใหจังหวัดทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2560)

ที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม

เวลา 11.45 น.
ภัทธิวลั ย ดํารงกูล
(นางภัทธิวัลย ดํารงกูล)
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ฌานนท พรหมวิรัตน
(นายฌานนท พรหมวิรัตน)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต.

ผูตรวจรายงานการประชุม

รัตนาพร เทพษร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร เทพษร)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี

