รายงานการประชุมผูบริหารพนักงาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ครั้งที่ 2 / 2560
วันพุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

--------------------------------------------------

นางสาวรัตนาพร เทพษร
นายภูมิ อนพวงรัตน
นางสาวอุบล พรหมดํา
นายฌานนท พรหมวิรัตน
นางขวัญใจ สีสังข
นายอํานวย จิระอํานวยเวทย
นางสาวกรรณิการ ดําสี
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
นักทรัพยากรบุคคล
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
กรรณิการ ดําสี
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

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนากย อบต.
เลขานุการนายก อบต.

พสิษฐ ศรีสุข
พีระพงษ การะเกตุ
พิเชษ ดํารงรักษ
ระพีพรรณ แซชั้น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายพสิษฐ ศรีสุข
นายพีระพงษ การะเกตุ
นายพิเชษ ดํารงรักษ
นางระพีพรรณ แซชั้น

-2เปดประชุม

เวลา 10.00 น. เมื่อครบองคประชุมปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชีก็เปดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ

นายก อบต.

สวัสดีพนักงานทุกคน หัวขอหารือการประชุมวันนื้ ขอใหปลัด อบต.
เปนผูชี้แจง

ปลัด อบต.

ขอสวัสดี คณะผูบริหารและพนักงานทุกคน ขอชี้แจงเรื่องเพื่อทราบ
- ขอบคุณ พนักงานทุกทานที่ไดเขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดสัตตมวาร (7 วัน) ถวายพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดตาชี
ตําบลตาชี
- ขอบคุณพนักงานทุกทานที่เขารวมกิจกรรมวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
ณ หองประชุมสัตตะภาคี อําเภอยะหา

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองการประชุมครั้งที่ผานมา
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร 3 ตุลาคม 2559

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ปลัด อบต.

เชิญพนักงานแจงเรื่องเพื่อทราบ

หัวหนาสํานักปลัด

เรียนทานนายก ปลัด อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
ขอชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการทางสํานักปลัดเรงรัดใหรายงานผล
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกลาว ขอความรวมมือใหแตละสวนงานที่เกี่ยวของชวยรายงาน
ขอมูลหรือกรอกขอมูลในสวนที่เกี่ยวของใหดวยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ
หัวหนาสํา...

-3หัวหนาสํานักปลัด

-การปรับปรุงแนวทางการแตงกายไวทุกขของขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจาหนาที่
ของรัฐ
1. กรณีไปรวมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ใหขาราชการแตงเครื่องแบบหมายรับสั่งหรือ
หมายกําหนดการของสํานักพระราชวังโดยใหใชผาสักหลาดหรือผาโปรงสีดํา ขนาดกวาง
ระหวาง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อซายเบื้องบน
2. กรณีไมไดรวมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
2.1 กรณีแตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบกากีคอพับ และเครื่องแบบสี
กากีคอแบะ) ไมตองใชผาหลาดหรือผาโปรงสีดําดังกลาวพันแขนเสื้อซายเบื้องบน
2.2 กรณีแตงกายทั่วไป ในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 ขาราชการชาย ใหแตงกายดวย
(1) ชุดไทยพระราชทาน โดยใชเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว กางเกงสีดํา
หรือสีขาวทั้งชุด หรือสีดําทั้งชุด และไมตองใชผาสักหลาดหรือผาโปรงสีดําดังกลาวพันแขน
เสื้อซายเบื้องบนหรือ
(2) ชุดสภาพตามรัฐนิยม เชน เสื้อผาไทยคอพับสีขาวหรือสีดํา หรือเสื้อเชิ้ต
สีขาวหรือสีดํา ผูกเนคไทสีดํา หาดจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมใหใชสีดํา โดยอาจใชผา
สักหลาดหรือผาโปรงสีดําดังกลาวพันแขนเสื้อซายเบื้องบนไดตามสมควร
2.2.2 ขาราชการหญิง ใหแตงกายตามรัฐนิยม โดยใชเสื้อสีขาวหรือสีดํา
3. กรณีการแตงกายตามหลักของแตละศาสนา ใหเปนไปตามหลักศาสนานั้น
4. กรณีขาราชการที่มีกฎหมายกําหนดไวอยางอื่นเปนการเฉพาะใหแตงกายตามนั้น
5. กรณีการแตงกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐอื่น ใหอนุโลมตามขอ 1
ขอ 2 และขอ 3

ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด

ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน ที่รวมแสดงความไวอาลัยเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดยะลาและบริเวณหลักเมืองยะลา โดยมีวงออรเคสตราบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีและมีการรวมพลังมวลชนแปรอักษรตัวเลข 9

ที่ประชุม

รับทราบ

ปลัด อบต.

-การกําหนดมาตรการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะในองคกร
การปองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในองคกร ที่สําคัญตองอาศัยขบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของพนักงาน โดยทั่วไปแลวหนวยงาน องคกร
สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได

1.1 ลดการ...

-41.1 ลดการใช ใชนอยหรือลดการใชโดยจําเปน หลักเลี่ยงการใชอยางฟุมเฟอย หลักเลี่ยงการ
ใชบรรจุภัณฑประเภทใชครั้งเดี่ยวทิ้ง
-ใชผลิตภัณฑชนิดเติมในสํานักงาน เชนน้ํายางลางจาน ผงซักฟอก
-ลดการใชกลองโฟม
1.2 การใชซ้ําผลิตภัณฑสิ่งของตางๆ
-ใชกระดาษทั้งสองหนา
-นําถุงพลาสติกมาเปนถุงขยะ
-ใชแกวน้ําไปซื้อ ชาเย็นกาแฟที่รานคา
1.3 การคัดแยกและรวบรวมวัสดุเพื่อนําเขาสูกระบวนการผลิตใหม
-ขยะมูลฝอยอินทรีย เชนเศษอาหาร เศษใบไม เศษหญาสามารถนํามาทําปุยหมักได
ประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย
1.ชวยลดปริมาณขยะในองคกรลดนอยลง
2.ประหยัดงบประมาณที่ใชเพื่อการกําจัดขยะ
3.ชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร
4.ชวยรักษาสิ่งแวดลอมเกิดมลพิษตอโลกนอยลง
จึงขอความรวมพนักงานทุกทานรวมดวยชวยการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะใน
องคกรและองคกรจะนาอยูมากยิ่งขึ้น
ที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.

ขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่เขารวมประชุมไดพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

ปดประชุมเวลา

12.00 น.
ภัทธิวลั ย ดํารงกูล
(นางภัทธิวัลย ดํารงกูล)
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ฌานนท พรหมวิรัตน
(นายฌานนท พรหมวิรัตน)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต.

ผูตรวจรายงานการประชุม

รัตนาพร เทพษร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร เทพษร)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี

