
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  2 / 2563 

วันพุธ  ที่  5  กุมภาพันธ์  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. นายวชิระพงษ์ ลองจ านง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นางดวงเนตร จันทร์เพ็ญมงคล ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
18. นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวดวงใจ  สิมนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
20. นางสาวเกษณี  เกงขุนทด  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21. นางสาวศิริวรรณ  เขตรจัตุรัส ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22. นายนุกูล  ทองแม้น  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
23. นายมณเฑียณ  แก่นร้านหญ้า ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
24. นายสุมิตร  อินทร์จ านง  ต าแหน่ง  คนงานทัว่ไป 
25. นายธีระวัฒน์  อินทรบ ารุง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
26. นายณรงค์  ยืนยาว  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
27. นายมงคล  แก้วคูณนอก  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
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28. นางสาวอารียา  ศรีสกุล  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
29. นางสาวปวริศา  แช่มพุดซา ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
30. 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 

นายก 1. ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ ที่ 1 /2563 ใน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

2.  ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ใน
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป 

 3. ก าหนดการจัดโครงการเข้าวัดฟังธรรม พัฒนาจิตใจ และอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ใน
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบ้านโป่งเกต และโรงเรียนบ้านโป่งเกต ตั้งแต่
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 4. ก าหนดการจัดงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอ าเภอซับใหญ่
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอ าเภอซับ
ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 

  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด 3.1.1 การบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ทางอ าเภอขอความร่วมมือแห่งละไม่น้อยกว่า 20 
คน จึงขอให้บุคลากรที่สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรการ และมอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสภาฯ อบต. เจ้าหน้าที่ อปพร. และส่ง
รายชื่อให้อ าเภอทราบภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ 

 3.1.2 การออกให้บริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 และโครงการ “เข้าวัดฟังธรรม พัฒนาจิตใจ” อ าเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563  ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้าน
โป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ นั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ 

 3.1.3 ก าหนดการแข่งขันประกวดธิดาของดีอ าเภอซับใหญ่ การแข่งขันร้องเพลง 
และการแข่งขันวงดนตรีแดนซ์เซอร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 
หัวหน้าส านักปลัด 3.2.1 ตามค าสั่งอ าเภอซับใหญ่ ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจ า

จุดจ าหน่าย ดอกไม้ ธูป เทียน ส าหรับสักการะเจ้าพ่อพญาแลในงานถวายช้างเจ้าพ่อ
พญาแล และงานของดีอ าเภอซับใหญ่ ประจ าปี 2563 ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ ได้รับมอบหมายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. ขอให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวด้วยครับ 

 3.2.2 ตามหนังสืออ าเภอซับใหญ่ ที่ ชย 1618/ว195 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2563 เรื่อง ขอความร่วมมือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 อ าเภอซับ
ใหญ่จึงขอความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2561 โดยห้าม
จ าหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในที่ราชการ 

  2. ขอความร่วมมืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของส่วน
ราชการ 

  3. ระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล์ 

  ก็ขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ 
   
 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับงานในส่วนของส านักปลัดช่วงเดือนมกราคม 2563 ได้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. บริการน้ าอุปโภค บริโภค ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 5 ราย 
 2. บริการสูบน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ครับ 
  
 

- กองคลัง 
ผอ.กองคลัง  ส าหรับกองคลัง ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ทีผ่่านก็มีที่ปฏิบัติดังนี้ค่ะ 
 1. จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 
 2. จัดท าฎีกาเบิกเงินต่างๆที่ทุกส่วนส่งเบิก 
 3. โอนเงินออกจากระบบ GFMIF 
 4. รายงานในระบบ E-PLAN 
 5. จัดท างบรับ-จ่าย ประจ าเดือนธันวาคม และรายงานให้อ าเภอและจังหวัดทราบ 
  
 
 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ได้มี

การปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
 1. ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือนมกราคม 

2562 วันที่ 10 มกราคม 2563 
 2. ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 3. ขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า และการควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
 5. รายงานการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
 

กองช่าง 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 5 ครับ 
 2. ผู้ขออนุญาตก่อสร้างจ านวน 14 รายการ 

 
   - กองการศึกษา 
น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ได้ด าเนินการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยดีค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
นายวีระ สิงห์ใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้มีพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ ต าแหน่งเจ้า 
หัวหน้า สป. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้น้องแนะน าตัวครับ 

นายวชิระพงษ์ ลองจ านงค์ สวัสดีครับ ผมนายวชิระพงษ์ ลองจ านงค์ ชื่อเล่นชื่อปั๊ก ครับ ต าแหน่ง  
จพง.ป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ  

นายวีระ สิงห์ใหม่ ครับส าหรับน้องปั๊ก ก็จะเข้ามารับผิดชอบงานป้องกัน งานร้องเรียน ร้องทุกข์   
หัวหน้า สป.                การติดต่อประสานงานก็คุยกับน้องโดยตรงเลยครับ 

นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมครับ 

 

ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 
 

  
      

          (ลงชื่อ)       ปรียานุช เหล็กมา       ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นางสาวปรียานุช เหล็กมา) 

                     เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

            (ลงชื่อ)        วีระ  สิงห์ใหม่          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวีระ  สิงห์ใหม่) 

                   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 

                                            (ลงชื่อ)        สุพล  เหล็กมา         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 


