
รายงานการประชุม คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ครั้งท่ี 10 / 2560

วันอังคาร ท่ี 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น.
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...



- ๒ -

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ปลัด อบต. ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม

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

ปลัด อบต. องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดจัดสงนักกีฬาฟุตบอลเขารวมการแขงขัน ฟุตบอลสันติ
สุขคัพ ประจําป 2560

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร ท่ี 23 มิถุนายน 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ

หัวหนาสํานักปลัด 4.1 การกําหนดมาตรการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะในองคกร
การปองกันและควบคุมการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะในองคกร ท่ีสําคัญตองอาศัย
ขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของพนักงาน โดยท่ัวไปแลวหนวยงาน
องคกร สามารถลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึนได
1.1 ลดการใช ใชนอยหรือลดการใชโดยจําเปน หลักเลี่ยงการใชอยางฟุมเฟอย หลัก
เลี่ยงการใชบรรจุภัณฑประเภทใชครั้งเดี่ยวท้ิง

-ใชผลิตภัณฑชนิดเติมในสํานักงาน เชนน้ํายางลางจาน ผงซักฟอก
-ลดการใชกลองโฟม

1.2 การใชซ้ําผลิตภัณฑสิ่งของตางๆ
-ใชกระดาษท้ังสองหนา
-นําถุงพลาสติกมาเปนถุงขยะ
-ใชแกวน้ําไปซื้อ ชาเย็นกาแฟท่ีรานคา

1.3 การคัดแยกและรวบรวมวัสดุเพ่ือนําเขาสูกระบวนการผลิตใหม
-ขยะมูลฝอยอินทรีย เชนเศษอาหาร เศษใบไม เศษหญาสามารถนํามาทําปุย

หมักได
ประโยชนของ...
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ประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย
1.ชวยลดปริมาณขยะในองคกรลดนอยลง
2.ประหยัดงบประมาณท่ีใชเพ่ือการกําจัดขยะ
3.ชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร
4.ชวยรักษาสิ่งแวดลอมเกิดมลพิษตอโลกนอยลง

จึงขอความรวมพนักงานทุกทานรวมดวยชวยการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ
ในองคกรและองคกรจะนาอยูมากยิ่งข้ึน

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ

นักวิเคราะหฯ ผลการประกวด หมูบาน/ชุมชนสะอาด ตําบลตาชี
บานไร หมูท่ี 4 ชนะเลิศอันดับท่ี 1
บานออก หมูท่ี 3 รองชนะเลิศอันดับท่ี 1
บานนอก หมูท่ี 2 รองชนะเลิศอันดับท่ี 2
บานเหมืองลาง หมูท่ี 5 ชมเชย
บานแค หมูท่ี 1 ชมเชย

ท่ีประชุม รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 อบต.ตาชี ไดรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2560 ซึ่งผลปรากฏวา อบต.ตาชี ไดคะแนนแยก
แตละดานดังนี้
ดานท่ี 1  คะแนนท่ีได 98 คะแนน คิดเปนรอยละ 98
ดานท่ี 2  คะแนนท่ีได 182 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.78
ดานท่ี 3  คะแนนท่ีได 178 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.65
ดานท่ี 4  คะแนนท่ีได 212 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.53
ดานท่ี 5  คะแนนท่ีได 63 คะแนน คิดเปนรอยละ 90

ท่ีประชุม รับทราบ

ปลัด อบต. พนักงานทานใด มีขอซักถามอะไรอีกหรือไม หากไมมี ขอปดการประชุม

ปดประชุม...
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ปดประชุม เวลา 11.45 น.

ภัทธิวลัย   ดํารงกูล ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางภัทธิวัลย  ดํารงกูล)

ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ฌานนท  พรหมวิรัตน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายฌานนท  พรหมวิรัตน)

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.

รัตนาพร  เทพษร ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร  เทพษร)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


