
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  1 / 2563 

วันจันทร์  ที่  6  มกราคม  2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

---------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายสุพล  เหล็กมา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายสมพิศ  เขตจัตุรัส  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายนพดล  มอญจัตุรัส  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์บริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
4. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
5. นางมยุรี  นาสูงเนิน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางปิยธิดา  ชาญศึก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นายศรสิทธิ์  ขนไทย  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 
8. นางสาวจารุวรรณ  พิกุล  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
9. นางสาวอรนงค์  เบ้าสูงเนิน ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
10. นางสาวศิริพร  อยู่ส าราญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางทิพวรรณ  เกิดสิน  ต าแหน่ง  ครู 
12. นางอ าพร  พิทัต   ต าแหน่ง  นักวิชาการคลังช านาญการ 
13. นายชยพล  ภักดีพงศ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
14. นางสาวปรียานุช  เหล็กมา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. จ.ส.อ.กรวิทย์  แก่นการ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
16. นางดวงเนตร จันทร์เพ็ญมงคล ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
17. นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวดวงใจ  สิมนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
19. นางสาวเกษณี  เกงขุนทด  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
20. นางสาวศิริวรรณ  เขตรจัตุรัส ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. นายนุกูล  ทองแม้น  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
22. นายมณเฑียณ  แก่นร้านหญ้า ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
23. นายสุมิตร  อินทร์จ านง  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
24. นายธีระวัฒน์  อินทรบ ารุง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
25. นายณรงค์  ยืนยาว  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
26. นายมงคล  แก้วคูณนอก  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
27. นางสาวอารียา  ศรีสกุล  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
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28. นางสาวปวริศา  แช่มพุดซา ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
29. นายคณนาถ  เตียงเจริญวงค์ ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นางบัวไล แก้วบัณฑิต  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
2. นางนวลปรางค์  ใจงูเหลือม ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
3. นางสาวปิยะฉัตร  สักสันเทียะ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
4. นางสาวมาลินี  เริงฤทธิ์  ต าแหน่ง  แม่บ้าน 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน 1. เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ออกร้านหรรษากาชาด” เพ่ือ
หารายได้ในการบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบสาธารณภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เจ็บป่วย ผู้
พิการ ผู้ยากจน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ โดยอ าเภอซับใหญ่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานร้านหรรษากาชาด ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 
– 23.00 น. 

 2. เชิญชวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจ าปี 2563 เชือกละ 2,500 บาท จะ
ได้รับของที่ระลึก เป็นแผ่นปั้มนูนลายเจ้าพ่อพญาแลขนาด 9 x 13 ซม. กล่อง
ก ามะหยี่สีส้ม จ านวน 1 กล่อง 

 3. การประกวดกิจกรรมสุดยอดเมืองชัยภูมิงานเจ้าพ่อพญาแล ประจ าปี 2563 จึง
ขอเชิญชวนร่วมชมการแสดง รอบคัดเลือก ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 
19.30 น. ณ หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล (หน้าอาคารเอกลักษณ์) อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด 3.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานร้านหรรษากาชาดเจ้าพ่อพญาแล 

ประจ าปี 2563 มอบธุรการส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจ าร้านหรรษากาชาด จ านวน 
15 ราย ส่งอ าเภอเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานต่อไปครับ 

 3.1.2 การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” จังหวัดชัยภูมิ 
รอบท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ในพ้ืนที่
ต่างๆ ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ อันเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยอ าเภอซับใหญ่ได้
ก าหนดจุดในการจัดกิจกรรมท าแนวกันไฟป่า หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ ต าบลท่ากูบ 
อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 
น. เป็นต้นไป ขอให้พนักงานจัดเตรียมสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา 
ดังกล่าวครับ 

  

ที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 
หัวหน้าส านักปลัด 3.2.1 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ (เงินรางวัลประจ าปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผลการประเมินฯ ปรากฏดังนี้ 
1. คะแนนตามมิติและตัวขี้วัด (90 คะแนน) 

  1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
เต็ม 30 คะแนน ได้ 26 คะแนน 

  2. ด้านคุณภาพการให้บริการ   
เต็ม 25 คะแนน ได้ 21.90 คะแนน 

  3. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
เต็ม 15 คะแนน ได้ 12 คะแนน 

  4. ด้านการพัฒนาองค์กร    
เต็ม 20 คะแนน ได้ 17 คะแนน 

   รวมคะแนนตามข้อ 1 คะแนนเต็ม 90 คะแนน ได้ 76.90 คะแนน 
   2. คะแนนประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ปี 2562) (86.75%)  

   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 10 คะแนน 
รวมคะแนนตามข้อ 1 และข้อ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 86.90 คะแนน 
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3.2.2 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เรื่อง ประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้านความสุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของ
การทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน และให้ความส าคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงขอ
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1. ข้าพเจ้าจะบริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง เสนอภาค โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

2. ข้าพเจ้าจะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

3. ข้าพเจ้าจะด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ข้าพเจ้าจะประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส การทุจริต 
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ยุติธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผู้ทุจริต
อย่างจริงจัง 

 
 
 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับงานในส่วนของส านักปลัดช่วงเดือนธันวาคม 2562 ได้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. บริการน้ าอุปโภค บริโภค ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 
 2. รายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่าง

วันที่ 27 ธันวาคม – 3 มกราคม 2563 การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และได้รายงานให้อ าเภอทราบแล้วครับ 
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- กองคลัง 
ผอ.กองคลัง  ส าหรับกองคลัง ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านก็มีท่ีปฏิบัติดังนี้ค่ะ 
 1. รายงานงบรายรับ จ่าย ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
 2. รายงานการจัดสถิติการคลัง ประจ าปี 2562 
 3. รายงานการจัดท ารับ – จ่าย ทุกไตรมาส ประจ าปี 2562 
 
 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม ในช่วงเดือนธันวาคม ได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ดังนี้  
 1. คีย์ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ลงระบบสารสนเทศการ

จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ  
 2. ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน ธันวาคม 

2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
  

กองช่าง 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 
 2. ด าเนินแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 6 

, 7 และ 11 ครับ 
 

   - กองการศึกษา 
น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ  1. เบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันเทอม 2 ประจ าปีการศึกษา  2562 
        
ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 
 

       
          (ลงชื่อ)        ปรียานชุ เหล็กมา        ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นางสาวปรียานุช เหล็กมา) 
                     เจ้าพนักงานธุรการ 
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            (ลงชื่อ)       วีระ  สงิห์ใหม่        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวีระ  สิงห์ใหม่) 

                   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 

                                            (ลงชื่อ)         สุพล  เหล็กมา           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 

 

 

 

 


