
รายงานการประชุมผูบริหารพนักงาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ครั้งท่ี 12 / 2560

วันพฤหัสบดี ท่ี 28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี

รายช่ือผูเขารวมประชุม
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 อารีบําบัด 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 นายพิเชษฐ  ดํารงรักษ รองนายก อบต. พิเชษฐ  ดํารงรักษ
4 นางระพีพรรณ แซชั้น เลขานุการนายก อบต. ระพีพรรณ แซชั้น

เปดประชุม…
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เปดประชุม เวลา 10.00 น.เม่ือครบองคประชุมนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชีก็เปด
การประชุม

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
นายก อบต. ขอสวัสดีคณะบริหาร ปลัด อบต. และเจาหนาท่ีทุกทาน

ปลัด อบต. ขอสวัสดี คณะผูบริหารและพนักงานทุกคนขอแจงเรื่องท่ีเก่ียวของ
ประจําเดือน กันยายน 2560 มีดังนี้

1.1 การจัดเตรียมดอกไมจันทนและการปลูกดอกดาวเรือง เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยองคการบริหารสวนตําบลตาชี ได
รายงานใหจังหวัดทราบ จํานวนดอกไมจันทน 2,999 ดอก และปลูกดอกดาวเรือง
จํานวน 2,999 ตน

ท่ีประชุม รับทราบ

1.2 การสํารวจกลอง CCTV จํานวนกลองท้ังหมด 5 กลอง ใชงานไมได ท้ังหมด
เนื่องจากเกิดการชํารุด

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2         รับรองการประชุมครั้งท่ีผานมา
ปลัด อบต. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11 / 2560 เม่ือวันอังคาร ท่ี 29 เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2560

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

ปลัด อบต. มีเจาหนาท่ีทานใดชี้แจงเรื่องอะไรอีกหรือไม เชิญคะ

หัวหนาสํานักปลัด 4.1 สถานท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน ตามแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
สูสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ. 2560-2564 โดย กศน.ตําบลตาชี จะเปน
สถานท่ีตั้งอานหนังสือ

ท่ีประชุม รับทราบ

นักวิชาการ...
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นักวิชาการศึกษา เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2560 อบต.ไดจัดโครงการอนุรักษประเพณีวันสารทเดือนสิบ
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกท่ีดีทางดานวัฒนธรรมใหแก
ประชาชน เด็กและเยาวชนรุ นหลั ง ให เ กิดความภาคภู มิ ใจและอนุ รั กษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ท่ีประชุม รับทราบ

นักวิชาการศึกษา อบต.ตาชี ไดจัดทําโครงการปูพ้ืนบางพาราศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนอกโดยจะทํา
การปูพ้ืนยางพาราบริเวณสนามเด็กเลน ในระหวางวันท่ี 18 กันยายน – 10
ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลกระทบกับการเรียนการสอนของนักเรียนศูนยเด็กเล็ก
บานนอก ซึ่งขอความอนุเคราะหหองเรียนของโรงเรียนบานตาชี จํานวน 1 หอง
เพ่ือจัดการเรียนการสอน

ท่ีประชุม รับทราบ

นักบริหารงานท่ัวไป การจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไดใหมหาวิทยาลัยทักษิณ เปน
ผูดําเนินการศึกษาวิจัย

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ
ปลัด อบต. มีเจาหนาท่ีทานใด มีเรื่องชี้แจงอะไรอีกหรือไม หากไมมี ขอปดการประชุม

และขอขอบคุณพนักงานทุกทาน ท่ีเขารวมประชุมในวันนี้

ปดประชุม เวลา  12.00  น.

ภทัธิวลัย์   ดํารงกลู ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ
(นางภทัธิวลัย์  ดํารงกลู)

ตําแหนง่  ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานธุรการ

ฌานนท์  พรหมวิรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชมุ
(นายฌานนท์  พรหมวิรัตน์)

ตําแหนง่  หวัหน้าสํานกัปลดั อบต.

รัตนาพร  เทพษร ผู้ รับรองรายงานการประชมุ
(นางสาวรัตนาพร  เทพษร)

ตําแหนง่ ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลตาชี


