
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  3 / 2563 

วันศุกร์  ที่  6  มีนาคม  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  คนงานทั่วไป 
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.  ขอขอบคุณพนักงานที่ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563  

 2. ขอขอบคุณพนักงานในการจัดโครงการเข้าวัดฟังธรรม พัฒนาจิตใจ และอ าเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่  

 3. ขอขอบคุณพนักงานที่ร่วมกิจกรรมการจัดงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงาน
ของดีอ าเภอซับใหญ่ประจ าปี 2563  

  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด 3.1.1 การจัดกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ด้วยอ าเภอซับใหญ่ได้รับ

แจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ท าให้เกิดความวิตกกังวนต่อสุขภาพอนามัย
ประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคในเบื้องต้น จึงขอให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันจัดกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. 

 3.1.2 การจดังานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 ด้วยจังหวัดชัยภูมิแจ้งตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2563 เห็นชอบก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “ท้องถิ่น
ไทย” เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาล
ท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 โดยในการนี้ได้ก าหนดให้จังหวัดจัดพิธีถวาย
ราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ศาลา
กลางจังหวัดชัยภูมิ   

ที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 
หัวหน้าส านักปลัด 3.2.1 แนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขณะนี้สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ใน
ระยะ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้ง
เตือนการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็น 3 ระดับ คือให้ประชาชน
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เพื่อให้เป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของบุคลากรใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของการติดเชื้อ COVID-19 กระทรวงมหาดไทย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติใน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ดังนี้ 
1. ในกรณีเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหาร

พิเศษฮ่องกง มาเก๊า สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
อิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.1 ไม่อนุมัติ หรืออนุญาตให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยลาพักผ่อนเพื่อเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง 
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1.2  ห้ามข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไป

ราชการต่างประเทศยังประเทศกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งยวด หรือเป็นการเข้าร่วมประชุมตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้
พิจารณาความจ าเป็น เหมาะสม ในกรณีที่ได้รับอนุมัติการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศแล้วอาจพิจารณายกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการเดินทาง
ให้พ้นช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

2. ในกรณีเดินทางไปประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาถึง
ความจ าเป็นเหมาะสม ในการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ และ
บุคลากรในสังกัด 

3. ในกรณีที่พบว่าข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเดินทางกลับจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้ก าชับข้าราชการและบุคลากรดังกล่าวเฝ้า
สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด อย่างน้อย 14 วันหลังจากการเดินทางกลับถึง
ประเทศไทยและกรณีท่ีพบว่ามีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคให้รีบ
ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแจ้งประวัติการเดินทางให้ทราบทันที 
 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

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

จ านวน 4 ราย ได้แก่ ประชนชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5  
 2. ต่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 2  
  
 

- กองคลัง 
ผอ.กองคลัง  ส าหรับกองคลัง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านก็มีที่ปฏิบัติดังนี้ค่ะ 
 1. จัดท าฎีกาเบิกเงินเดือนของส่วนต่างๆ 
 2. จัดท าฎีกาเบิกเงินประกันสังคม 
 3. จัดท าฎีกาต่างๆของ อบต. ที่ส่งมาเบิก 
 4. จัดท ารายงานรับ-จ่ายเงินประจ าเดือนมกราคม 
 5. เบิกเงินออกจากระบบ GFMIF 
 6. รายงานในระบบ E-PLAN 
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 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้มี

การปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
 1. ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 

2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
2. จัดท ากิจกรรมท าความสะอาด ตามโครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข 
3. ประชาสัมพันธ์การให้ค าแนะน าส าหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก                
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่  

 4. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 6. ส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 
 7. งานลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 8. อบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

กองช่าง 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11  
 2. ด าเนินแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5  
 3. มีผู้มาติดตอ่ขออนุญาตก่อสร้างจ านวน 14 ราย 

 
   - กองการศึกษา 
น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ

แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี เป็นแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ค่ะ 
    

 
ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 
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          (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 


