
รายงานการประชุมผูบริหารพนักงาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ครั้งท่ี 4 / 2560

วันศุกร ท่ี 13 เดือน มกราคม 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 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
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เปดประชุม เวลา 10.00 น. เม่ือครบองคประชุมนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชีก็เปด
การประชุม

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ

นายก อบต. สวสัดีพนักงานทุกคน หัวขอหารือการประชุมวันนื้ ขอใหปลัด อบต.เปนผูชี้แจง

ปลัด อบต. ขอสวัสดี คณะผูบริหารและพนักงานทุกคนขอแจงเรื่องท่ีเก่ียวของ
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560 มีดังนี้

ขอความรวมมือข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการ
เฝาระวังโรคพิษสุนัขบา

- ตามท่ีไดมีหนังสือแจงขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา ( Thai Rabies
et:www.thairabies.net/และ www.thairabies.net/petergis) เพ่ือใชประโยชน
ในการดําเนินงานดานการข้ึนทะเบียนสุนัข – แมว ฐานขอมูลตาม ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา Thai Rabies Net เปนขอมูล ท่ีมีความสําคัญใน
การวางแผนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาใหมีประสิทธิภาพ และดําเนินการตาม
ระบบใหแลวเสร็จภายใน 31 มกราคม 2560

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2         รับรองการประชุมครั้งท่ีผานมา

ท่ีประชุม รับรองรายงานการครั้งท่ี 3 / 2560วันพฤหัสบดี ท่ี 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

นายก อบต. เชิญพนักงานแจงเรื่องเพ่ือทราบ

ปลัด อบต. แจงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการบันทึกขอมูลของ อบต. ในระบบสาสนเทศโดยบันทึก
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 โดยจังหวัดแจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการบันทึกขอมูล
ระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะเปดระบบเพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบันทึกขอมูล และใหทางอําเภอ สนับสนุนการดําเนินการบันทึก
ขอมูล โดยใหคําปรึกษา แนะนําและติดตามผลการดําเนินการบันทึกขอมูล

ท่ีประชุม...
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ท่ีประชุม รับทราบ

ผูอํานวยการกองชาง ดวยทางโรงเรียนบานตาชี ไดแจงผลกระทบจากอุทกภัยและฝนตกหนักในโรงเรียน
บานตาชี และเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 กรณีโรงเรียนบานตาชี ไดรายงาน
ความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยในตกหนักกําแพงพังเสียหายซึ่งสาเหตุเนื่องจากการ
ถมดินกอสรางสนามกีฬา อบต.ตาชี ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 เห็นควรให องคการบริหารสวนตําบลตาชีชวยเหลือ และหาแนวทาง
ปองกันการเกิดเหตุกรณีดังกลาวดวย

ท่ีประชุม รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด อบต.ตาชี ไดดําเนินการนําประชาชนในพ้ืนท่ีเดินทางเขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท และรายงานใหสํานักงานปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดยะลาทราบ
โดยรายละเอียดดังนี้
วันท่ีเขาเฝาถวายบังคมพระบรมศพ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560
จํานวนคนท่ีรวมเดินทางเขาเฝาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 44 คน
ผูประสานงาน นายฌานนท  พรหมวิรัตน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
งบประมาณ 184,190.-บาท
สถานท่ีศึกษาดูงาน

1. ศูนย อํ านวยการและประสานการพัฒนา พ้ืน ท่ีลุ มน้ํ าปากพนั ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.เทศบาลนครปากเกร็ด
3.ศูนยรีไซเคิลขยะชุมชนหมูบานพบสุข

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ
ปลัด อบต. 5.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ กรณีผูสูงอายุตองโทษจําคุก

- ขอหารือกรณีผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีตองโทษจาคุกในเรือนจาโดยใน
ระหวางท่ีตองโทษจําคุก อปท.ยังคงจายเบี้ยยังชีพใหกับภรรยาซึ่งเปนผูรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิเปนประจําทุกเดือน จึงหารือวากรณีผูสูงอายุท่ีตองโทษจาคุก
ดังกลาวมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุหรือไมอยางไร

-กระทรวงมหาด...
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-กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวากฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม
ความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 สวนท่ี 6 การ
อนามัยและการสุขาภิบาล หมวด 2 อนามัยของผูตองขัง ขอ 70 กําหนดใหจาย
เครื่องนุงหมหลับนอน แกนักโทษเด็ดขาดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด หมวด 3 การ
รักษาพยาบาล ขอ 72 กําหนดใหเรือนจาทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาลเพ่ือเปนการ
รักษาพยาบาลผูตองขังท่ีปวย หมวด 4 การเลี้ยงอาหาร ขอ 77 กําหนดใหจัดให
ผูตองขังไดรับประทานอาหารอยางนอย 2 ม้ือ คือเชาและเย็น อาหารม้ือหนึ่งๆ ให
ประกอบดวย ขาวหรือสิ่งอ่ืนแทนขาว และกับขาวหรือสิ่งอ่ืนแทนกับขาว เปนตน ซึ่ง
สิ่งตางๆ ดังกลาว มิใชสิ่งท่ีรัฐจัดใหมีข้ึนเปนพิเศษ เพ่ือใหผูตองขังมีชีวิต และสภาพ
ความเปนอยูท่ีดีและสะดวกสบาย หรือเปนสิทธิประโยชนแตอยางใด แตเปนการ
ปฏิบัติตอผูตองขังตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เรื่องการกําหนด
มาตรฐานข้ันต่ําสาหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ผูตองขังในเรือนจา ถือเปนพลเมือง
ของประเทศเชนกัน จึงควรไดรับสิทธิตางๆ เชนเดียวกับประชาชนท่ัวไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว ดังนั้นผูสูงอายุท่ีตองโทษจาคุกในเรือนจาและไดรับสิ่งตางๆ
ในเรือนจาไมถือเปนกรณีไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของ
รัฐ อันจะทาใหขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 6 (4) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทราบและ
ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป

-นํามาแจงท่ีประชุมคือเปนกรณีท่ีกระทรวงมหาดไทยเคยแจง เปนกรณี
ระเบียบท่ีขัดกันหรือไมหรือถาเทียบแลวกรณีของบุคคลท่ีไดรับสิทธิในสถาน
สงเคราะหซึ่งไมชัดเจนวาเขาไดรับสิทธิเหมือนผูตองขังหรือไม แตในเบื้องนามาแจงให
ท่ีประชุมไดรับทราบกรณีหารือของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคาดวานาจะมีกรณีนี้เกิดข้ึน

มติท่ีประชุม รับทราบ

ปลัด อบต. 5.2 การจัดทําเอกสาร
ในเรื่องการจัดทาเอกสารทางราชการ ถาทาไวครบถวนไมวาจะเปนการลงนาม การ
ออกเลข หรือการลงวันท่ี จะเปนหลักฐานในการฟองรองกัน ตามท่ีหัวหนาสํานักฯ
ไดแจง เปนเรื่องเล็กนอยแตถือเปนเรื่องสําคัญในหนวยงาน ราชการ ใหปฏิบัติไป
ตามข้ันตอนดวย

ท่ีประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ

หัวหนาสํา...
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5.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2560

หัวหนาสํานักปลัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหหนวยงานราชการ
ดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% (เม่ือเทียบกับการใชพลังงาน
ป พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
องคการบริหารสวนตําบลตาชี  ไดตระหนักถึงความสําคัญเห็นควรไดกําหนด
แผนปฏิบัติการ  มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานข้ึน
เพ่ือเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของสํานักงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ท้ังนี้  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชพลังงานเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและบังเกิดผลเปนรูปธรรม  ซึ่งการท่ีให
สัมฤทธิ์ผลยิ่งข้ึนนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหาร  ขาราชการ  ลูกจางและ
บุคคลท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี  เพ่ือลดการใช
พลังงานของสํานักงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตามมติ จึงแจงใหบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลตาชีทุกทาน รับทราบและถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การลดใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําป 2560

ท่ีประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ

หัวหนาสํานักปลัด -เนื้อหาท่ีเราจะตองปฏิบัติอยากใหทุกคนชวยกันเพราะในสวนของ สํานักฯ ก็ได
ปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบจากนโยบายของผูบริหารมาปฏิบัติและซักซอมกับทุกคน
และปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากเราไมมีการกากับติดตามท่ีเคยเนนย้ําในเรื่องของ
เอกสารแตการปฏิบัติไมไดกากับติดตามตรวจสอบ

-ใหเจาหนาท่ีทุกทานชวยกันดูแลทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร และในเรื่อง
ของการติดตามผลตามมาตรการฯ ใหฝายเลขาฯ ของคณะทํางาน ประหยัดพลังงาน
ฯ นําเรื่องการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมาตรการฯ ใหคณะทางาน
ฯ ไดรับทราบและทาการพิจารณาในเรื่องของการติดตามฯ

ปลัด อบต. มีพนักงานทานใดเสนอแนะอะไรอีกหรือไม หากไมมีขอปดการประชุม

ปดประชุม เวลา  12.00  น.
ภัทธิวัลย   ดํารงกูล ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางภัทธิวัลย  ดํารงกูล)
ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ฌานนท  พรหมวิรัตน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายฌานนท  พรหมวิรัตน)

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.

รัตนาพร  เทพษร ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนาพร  เทพษร)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


