รายงานการประชุมผูบริหารพนักงาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ครั้งที่ 4 / 2560
วันศุกร ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 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

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
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
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

นายพสิษฐ ศรีสุข
นายพีระพงษ การะเกตุ
นายพิเชษฐ ดํารงรักษ
นางระพีพรรณ แซชั้น

นายก อบต.
รองนายก อบต
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

พสิษฐ ศรีสุข
พีระพงษ การะเกตุ
พิเชษฐ ดํารงรักษ
ระพีพรรณ แซชั้น

ผูเขารวมประชุม
1.
2
3
4

-2เปดประชุม

เวลา 10.00 น. เมื่อครบองคประชุมนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชีก็เปด
การประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ

นายก อบต.

สวัสดีพนักงานทุกคน หัวขอหารือการประชุมวันนื้ ขอใหปลัด อบต.เปนผูชี้แจง

ปลัด อบต.

ขอสวัสดี คณะผูบริหารและพนักงานทุกคนขอแจงเรื่องที่เกี่ยวของ
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560 มีดังนี้
ขอความรวมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการ
เฝาระวังโรคพิษสุนัขบา
- ตามที่ไดมีห นัง สือแจง ขอความรว มมือ ใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น
ใชง านระบบสารสนเทศเพื่ อ การเฝ า ระวั ง โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ( Thai Rabies
et:www.thairabies.net/และ www.thairabies.net/petergis) เพื่อใชประโยชน
ในการดําเนินงานดานการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ฐานขอมูลตาม ระบบสารสนเทศ
เพื่อการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา Thai Rabies Net เปนขอมูล ที่มีความสําคัญใน
การวางแผนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาใหมีประสิทธิภาพ และดําเนินการตาม
ระบบใหแลวเสร็จภายใน 31 มกราคม 2560

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองการประชุมครั้งที่ผานมา

ที่ประชุม

รับรองรายงานการครั้งที่ 3 / 2560วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

นายก อบต.

เชิญพนักงานแจงเรื่องเพื่อทราบ

ปลัด อบต.

แจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการบันทึกขอมูลของ อบต. ในระบบสาสนเทศโดยบันทึก
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 โดยจังหวัดแจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการบันทึกขอมูล
ระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะเปดระบบเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูล และใหทางอําเภอ สนับสนุนการดําเนินการบันทึก
ขอมูล โดยใหคําปรึกษา แนะนําและติดตามผลการดําเนินการบันทึกขอมูล
ที่ประชุม...

-3ที่ประชุม

รับทราบ

ผูอํานวยการกองชาง

ดวยทางโรงเรียนบานตาชี ไดแจงผลกระทบจากอุทกภัยและฝนตกหนักในโรงเรียน
บานตาชี และเมื่อวั นที่ 27 ธันวาคม 2559 กรณีโรงเรี ยนบ านตาชี ไดรายงาน
ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในตกหนักกําแพงพังเสียหายซึ่งสาเหตุเนื่องจากการ
ถมดินกอสรางสนามกีฬา อบต.ตาชี ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 เห็นควรให องคการบริหารสวนตําบลตาชีชวยเหลือ และหาแนวทาง
ปองกันการเกิดเหตุกรณีดังกลาวดวย

ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต.ตาชี ไดดําเนินการนําประชาชนในพื้นที่เดินทางเขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท และรายงานให สํ า นั ก งานปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ยะลาทราบ
โดยรายละเอียดดังนี้
วันที่เขาเฝาถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
จํ า นวนคนที่ ร ว มเดิ น ทางเข า เฝ า ถวายบั ง คมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 44 คน
ผูประสานงาน นายฌานนท พรหมวิรัตน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
งบประมาณ 184,190.-บาท
สถานที่ศึกษาดูงาน
1.ศู น ย อํ า นวยการและประสานการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.เทศบาลนครปากเกร็ด
3.ศูนยรีไซเคิลขยะชุมชนหมูบานพบสุข

ทีป่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
ปลัด อบต.

เรื่อง อื่น ๆ
5.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กรณีผูสูงอายุตองโทษจําคุก
- ขอหารือกรณีผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ตองโทษจาคุกในเรือนจาโดยใน
ระหวางที่ตองโทษจําคุก อปท.ยังคงจายเบี้ยยังชี พใหกับภรรยาซึ่งเปนผูรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิเปนประจําทุกเดือน จึงหารือวากรณีผูสูงอายุที่ตองโทษจาคุก
ดังกลาวมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุหรือไมอยางไร
-กระทรวงมหาด...

-4-กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวากฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม
ความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 สวนที่ 6 การ
อนามัยและการสุขาภิบาล หมวด 2 อนามัยของผูตองขัง ขอ 70 กําหนดใหจาย
เครื่องนุงหมหลับนอน แกนักโทษเด็ดขาดตามหลักเกณฑที่กําหนด หมวด 3 การ
รักษาพยาบาล ขอ 72 กําหนดใหเรือนจาทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนการ
รักษาพยาบาลผูตองขังที่ปวย หมวด 4 การเลี้ยงอาหาร ขอ 77 กําหนดใหจัดให
ผูตองขังไดรับประทานอาหารอยางนอย 2 มื้อ คือเชาและเย็น อาหารมื้อหนึ่งๆ ให
ประกอบดวย ขาวหรือสิ่งอื่นแทนขาว และกับขาวหรือสิ่งอื่นแทนกับขาว เปนตน ซึ่ง
สิ่งตางๆ ดังกลาว มิใชสิ่งที่รัฐจัดใหมีขึ้นเปนพิเศษ เพื่อใหผูตองขังมีชีวิต และสภาพ
ความเปนอยูที่ดีและสะดวกสบาย หรือเปนสิทธิประโยชนแตอยางใด แตเปนการ
ปฏิบัติตอผูตองขังตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เรื่องการกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําสาหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ผูตองขังในเรือนจา ถือเปนพลเมือง
ของประเทศเชนกัน จึงควรไดรับสิทธิตางๆ เชนเดียวกับประชาชนทั่วไปตามที่
กฎหมายบัญญัติไว ดังนั้นผูสูงอายุที่ตองโทษจาคุกในเรือนจาและไดรับสิ่งตางๆ
ในเรือนจาไมถือเปนกรณีไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของ
รัฐ อันจะทาใหขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 6 (4) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดว ยหลั กเกณฑ การจ ายเงิน เบี้ ย ยังชีพผู สูงอายุข ององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทราบและ
ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
-นํามาแจงที่ประชุมคือเปนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเคยแจง เปนกรณี
ระเบี ย บที่ ขั ด กั น หรื อ ไม ห รื อ ถ า เที ย บแล ว กรณี ข องบุ ค คลที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ นสถาน
สงเคราะหซึ่งไมชัดเจนวาเขาไดรับสิทธิเหมือนผูตองขังหรือไม แตในเบื้องนามาแจงให
ที่ประชุมไดรับทราบกรณีหารือของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคาดวานาจะมีกรณีนี้เกิดขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปลัด อบต.

5.2 การจัดทําเอกสาร
ในเรื่องการจัดทาเอกสารทางราชการ ถาทาไวครบถวนไมวาจะเปนการลงนาม การ
ออกเลข หรือการลงวันที่ จะเปนหลักฐานในการฟองรองกัน ตามที่หัวหนาสํานักฯ
ไดแจง เปนเรื่องเล็กนอยแตถือเปนเรื่องสําคัญในหนวยงาน ราชการ ใหปฏิบัติไป
ตามขั้นตอนดวย

ที่ประชุม

รับทราบ/ปฏิบัติ
หัวหนาสํา...

หัวหนาสํานักปลัด

-55.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหหนวยงานราชการ
ดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงาน
ป พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดตระหนักถึงความสําคัญเห็นควรไดกําหนด
แผนปฏิบัติการ มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น
เพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของสํานักงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชพลังงานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวและบังเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งการที่ให
สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางและ
บุคคลที่ปฏิบัติงานในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี เพื่อลดการใช
พลังงานของสํานักงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวตามมติ จึงแจงใหบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลตาชีทุกทาน รับทราบและถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การลดใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําป 2560

ที่ประชุม

รับทราบ/ปฏิบัติ

หัวหนาสํานักปลัด

-เนื้อหาที่เราจะตองปฏิบัติอยากใหทุกคนชวยกันเพราะในสวนของ สํานักฯ ก็ได
ปฏิบัติตามที่ไดรับมอบจากนโยบายของผูบริหารมาปฏิบัติและซักซอมกับทุกคน
และปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากเราไมมีการกากับติดตามที่เคยเนนย้ําในเรื่องของ
เอกสารแตการปฏิบัติไมไดกากับติดตามตรวจสอบ
-ใหเจาหนาที่ทุกทานชวยกันดูแลทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร และในเรื่อง
ของการติดตามผลตามมาตรการฯ ใหฝายเลขาฯ ของคณะทํางาน ประหยัดพลังงาน
ฯ นําเรื่องการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมาตรการฯ ใหคณะทางาน
ฯ ไดรับทราบและทาการพิจารณาในเรื่องของการติดตามฯ

ปลัด อบต.

มีพนักงานทานใดเสนอแนะอะไรอีกหรือไม หากไมมีขอปดการประชุม

ปดประชุม

เวลา 12.00 น.

ภัทธิวัลย ดํารงกูล
(นางภัทธิวัลย ดํารงกูล)
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ฌานนท พรหมวิรัตน
(นายฌานนท พรหมวิรัตน)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต.

ผูตรวจรายงานการประชุม

รัตนาพร เทพษร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร เทพษร)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี

