
รายงานการประชุม คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ครั้งท่ี 7 / 2560

วันจันทร ท่ี 24 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี

ผูมาประชุม

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 นางวิไลวรรณ  รมแกว จพง.กง.บช. วิไลวรรณ  รมแกว
8 นางสาวสิริกุล อนันตประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน สิริกุล อนันตประเสริฐ
9 นางสาวอภิฤดี  สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษา อภิฤดี  สุวรรณกุล

10 นายธวัช  วาณิชวิริยะ นักจัดการงานท่ัวไป ธวัช  วาณิชวิริยะ
11 นางภัทธิวัลย  ดํารงกูล ผช.จพง.ธุรการ ภัทธิวัลย  ดํารงกูล
12 นางกาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์ ผช.จพง.ธุรการ กาญจนลักษณ นิธิวิสุทธิ์
13 นางสาวหทัยชนก สุขภาษารี ผช.จพง.พัฒนาชุมชน หทัยชนก สุขภาษารี
14 นางรัชนี  ศรีเพชร ครูผูดูแลเด็ก รัชนี  ศรีเพชร
15 นางเกษสิรินพร  สองแกว ครูผูดูแลเด็ก เกษสิรินพร  สองแกว
16 นายประพันธ  ไชยรัตน คนงานท่ัวไป ประพันธ  ไชยรัตน
17 นางสาวเบญจมาภรณ อารีบําบัด ลูกจาง เบญจมาภรณ อารีบําบัด
18 นางสาวปารียา ปานใหม ลูกจาง ปารียา ปานใหม
19 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

เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ น. เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ปลัด อบต. ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
นายก อบต. สวสัดีพนักงานทุกคน หัวขอหารือการประชุมวันนื้ ขอใหปลัด อบต. เปนผูชี้แจง

ปลัด อบต. ขอสวัสดี คณะผูบริหารและพนักงานทุกคนขอแจงเรื่องท่ีเก่ียวของ
ประจําเดือน เมษายน 2560 มีดังนี้

- อบต.ไดดําเนินการขออนุญาตขยายระยะเวลาการใชความถ่ีวิทยุขององคการบริหาร
สวนตําบลตาชี
-ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความมือเขารวมกิจกรรมเนื่องในวันทองถ่ินไทย เม่ือวันท่ี 18
มีนาคม 2560

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร ท่ี 24  มีนาคม  2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
ปลัด อบต. 4.๑ การติดตามรายงานขอมูลตามระบบสารสนเทศ (IT) พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ

-เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และงายตอการตรวจสอบระบบสารสนเทศควรมีผุ
รับผิดชอบขอมูลระบบสารสนเทศดานตางๆ
-ระบบขอมูลกลาง อปท. (info) มีผูรับผิดชอบคือ นักจัดการงานท่ัวไป
-ระบบบันทึกบัญชีทองถ่ิน (e-laas) ผูรับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการกองคลัง
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (e-plan) ผูรับผิดชอบคือ นักวิเคราะหนโยบาย
-ระบบศูนยขอมูลเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูรับผิดชอบ
คือ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

-ระบบเบี้ย...
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-ระบบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูรับผิดชอบคือนักพัฒนาชุมชน
-ระบบการศึกษาทองถ่ิน ผูรับผิดชอบ คือ นักวิชาการศึกษา
-ระบบงานสารบรรณ ผูรับผิดชอบคือ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
-ระบบศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูรับผิดชอบคือ นักวิชาการศึกษา
-ระบบขอมูลเบิกจายคารักษาพยาบาล ผูรับผิดชอบ คือ การเงิน งานบุคคล ปลัด
-ระบบขอมูลงานบุคลากร ผูรับชอบคือ นักทรัพยากรบุคคล

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ

ปลัด อบต. เจาหนาท่ีทานใดมีเรื่องอะไร จะชี้แจงขอเชิญ

ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดดําเนินการโครงการฝายเก็บน้ํา (แกมลิง) ตามโครงการ
พระราชดําริ ซึ่งติดเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 และหมูท่ี 3 ตําบลตาชี อําเภอยะหา
จังหวัดยะลา เนื่องจากโครงการดังกลาวไดดําเนินการไปแลว แตมีราษฎรบางรายมีท่ีดิน
ติดตอกับพ้ืนท่ีดําเนินโครงการขัดแยงเรื่องแนวเขตเพ่ือความถูกตองของแนวเขตพ้ืนท่ีใน
การจัดทําโครงการฝายเก็บน้ําและเพ่ือเปนการไมลวงล้ําแนวเขตของราษฎรใกลเคียง
แหลงน้ําและคูสาธารณะ จึงใหสํานกงานท่ีดินอําเภอยะหาออกรังวัดแหลงน้ําและคูน้ํา
สาธารณะ

ท่ีประชุม รับทราบ

ปลัด อบต. 5.2 การจัดทําเอกสาร
ในเรื่องการจัดทาเอกสารทางราชการ ถาทาไวครบถวนไมวาจะเปนการลงนาม การออก
เลข หรือการลงวันท่ี จะเปนหลักฐานในการฟองรองกัน ตามท่ีหัวหนาสํานักฯ ไดแจง
เปนเรื่องเล็กนอยแตถือเปนเรื่องสําคัญในหนวยงาน ราชการ ใหปฏิบัติไปตามข้ันตอน
ดวย

ท่ีประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ

หัวหนาสํานักปลัด การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบลตาชี ได
กําหนดเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ัน
ท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ

ปดประชุม...
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ปดประชุม เวลา ๑๑.30 น.

ภัทธิวลัย   ดํารงกูล ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางภัทธิวัลย  ดํารงกูล)

ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ฌานนท  พรหมวิรัตน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายฌานนท  พรหมวิรัตน)

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.

รัตนาพร  เทพษร ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร  เทพษร)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


