
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  3 / 2564 

วันอังคาร  ที่  9  มีนาคม  2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

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

1. นายสุพล  เหล็กมา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายสมพิศ  เขตจัตุรัส  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายบุรินศักย์ พิพิธกุล  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
4. นายนพดล  มอญจัตุรัส  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์บริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
5. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
6. นายศรสิทธิ์  ขนไทย  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 
7. นางสาวจารุวรรณ  พิกุล  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
8. นางสาวอรนงค์  เบ้าสูงเนิน ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางสาวศิริพร  อยู่ส าราญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางอ าพร  พิทัต   ต าแหน่ง  นักวิชาการคลังช านาญการ 
11. นายชยพล  ภักดีพงศ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
12. นางสาวปรียานุช  ชอนจอหอ ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13. จ.ส.อ.กรวิทย์  แก่นการ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
14. นายวชิระพงษ์  ลองจ านงค์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นางดวงเนตร จันทร์เพ็ญมงคล ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
16. นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางสาวศิริวรรณ  เขตรจัตุรัส ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
18. นางสาวเกษณี  เกงขุนทด  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
19. นางสาวดวงใจ  สิมนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
20. นายนุกูล  ทองแม้น  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
21. นายธีระวัฒน์  อินทรบ ารุง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
22. นายณรงค์  ยืนยาว  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
23. นายมงคล  แก้วคูณนอก  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
24. นางสาวธนัทธร ศรีสกุล  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
25. นางสาวปวริศา  แช่มพุดซา ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
26. นายคณนาถ  เตียงเจริญวงค์ ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
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ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นางมยุรี  นาสูงเนิน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางปิยธิดา  ชาญศึก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
3. นางบัวไล แก้วบัณฑิต  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
4. นางนวลปรางค์  ใจงูเหลือม ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
5. นางสาวปิยะฉัตร  สักสันเทียะ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
6. นางสาวมาลินี  เริงฤทธิ์  ต าแหน่ง  แม่บ้าน 
7. นายมณเฑียณ  แก่นร้านหญ้า ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
นายสุพล เหล็กมา 3.1.1 เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องธงชาติ 
นายก อบต.  ธงประดับตราสัญญาลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ หากมีการช ารุดหรือเก่าเกินไป

ให้เปลี่ยนใหม่ครับ 
 3.1.2 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาและติดตั้งระบบ

พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ในวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 
2564 ณ อุทยานการศึกษาปราสาทดิน ต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัด
ชัยภูมิ ก็จะใส่เป็นซองรวมการบริจาคแล้วแต่จิตศรัทธาครับ 

 3.1.3 การติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร โคก หนอง นา แห่ง
น้ าใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ เป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่ม
นักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ซึ่งทางอ าเภอได้แจ้งรายชื่อมาแล้ว หากมีผู้ผ่าน
การอบรมเข้ามาขอความช่วยเหลือก็ช่วยอ านวยความสะดวกครับ 

 3.1.4 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งปัจจุบันก็ได้
ลดจ านวนการแพร่ระบาดลงบ้างแล้ว แต่ทางอ าเภอยังคงสั่งการให้ตั้งจุดตรวจโควิด-19 
ต่อไปนะครับ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป ดูแล อ านวยความสะดวกในเรื่อง
น้ าดื่ม กาแฟ สถานที่  
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 3.1.5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับสมัครสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด

ชัยภูม ิผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังนี้  
  1) สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 500 บาท 
  2) สมาชิกสมทบ ช าระครั้งเดียว 1,000 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 
นายสุพล  เหล็กมา 3.2.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันหลักแห่งชาติ การด าเนินโครงการหมู่บ้านจิต 
นายก อบต. อาสาต้ายภัยแล้ง ระยะที่ 4 โดยด าเนินการ 8 กิจกรรมหลัก ณ บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 

ต าบลท่ากูบ 
 - ขุดบ่อขนมครก มีพิกัดแล้ว 
 - ขุดลอกหนองน้ าเดิม มีพิกัดแล้ว  
 - ขุดสระใหม่ มีพิกัดแล้ว 
 - แจกจ่ายน้ าจ านวน 2 หลังคาเรือน มีพิกัดแล้ว 
 - แหล่งน้ าในครัวเรือน (โคกหนองนาโมเดล) 
 - เชื่อมหนองน้ าเดิม 
 - แท้งค์น้ ายักษ์ 
 - เจาะบ่อบาดาล 
 ส าหรับการกิจกรรมดังกล่าวก็จะมีบางส่วนที่ต้องใช้งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ของ 

อบต. ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณตรวจสอบงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติเพ่ือจัด
กิจกรรมต่อไปครับ 

 3.2.2 การออกให้บริการตามโครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจ าเดือน 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ณ บ้านซับน้ าใส 
หมู่ที่ 11 ต าบลท่ากูบ ประกอบด้วยกิจกรรมปั่นปันสุข เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส เยี่ยม
ครัวเรือนขยายผลตามโครงการพระราชด าริ พาแลงมวลชนสัมพันธ์ เข้าวัดฟังธรรม 
พัฒนาจิตใจ ออกหน่วยบริการประชาชนตามภารกิจและประชุมสัญจรท้องที่ท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอ าเภอซับใหญ่ 
ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่เข้าพ้ืนที่เพ่ือจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ เครื่องเสียง 
ผูกผ้าระบาย ให้เรียบร้อย และกองสวัสดิการสังคมเตรียมถุงยังชีพจ านวน 6 ถุง และใน
วันที่ 26 มีนาคม 2564 แต่ละกองเข้าร่วมออกบูธบริการชาวบ้านด้วยครับ 

 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
นายวีระ  สิงห์ใหม ่ ครับส าหรับส านักปลัดขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด 1. เข้าตรวจสอบการก่อสร้างฝาย ที่ได้รับจัดสรรจากเงินกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
2. จัดประชุมก าหนดชื่อถนนแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือน าเข้าแผนพัฒนาต าบลต่อไป ซึ่งการจัด
ประชุมดังกล่าวได้มีผู้น าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และนายช่างโยธา เข้าร่วม
ประชุมด้วยครับ  
3. งานด้านบุคลากร ก็จะมีในส่วนของเรื่องการลงเวลามาท างาน การขาด สาย ลา 
ขอให้แจ้งนักทรัพยากรบุคคล  
4. การติดตาม การรายงานตอบโต้หนังสือ จากที่ทางธุรการได้ส่งไปให้แต่ละกองนั้น 
ขอให้รายงานตามก าหนดครับ 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ก าหนดรับตรวจประเมินนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย
แห่งชาติ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 
6. งานอาคารสถานที่ ก็จะแบ่งออกเป็นภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งภายในก็มี
แม่บ้านรับผิดชอบความสะอาดก็เรียบร้อยดีครับ ส่วนภายนอกก็จะเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไปดูแลความสะอาด กวาดใบไม้ รดน้ าต้นไม้ และมีออกบริการส่งน้ าอุปโภค บริโภค  

นายสุพล  เหล็กมา ครับส าหรับงานของส านักปลัดกระผมจะขอเพ่ิมเติมเป็นเรื่องๆ ดังนี้ครับ 
นายก อบต. 1. เรื่องงานแผน ก็อยู่ในช่วงของการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนา ประจ าปี 2561 -

2565 ทางฝ่ายบริหารก็อาจจะมีในส่วนที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม ส่วนมากน่าจะเป็น
งานโครงสร้างพื้นฐานครับ และอีกเรื่องที่จะฝากงานแผนคือติดตามแผนหมู่บ้านที่ต้อง
แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และช่วงนี้ได้มีทหารออกส ารวจพื้นที่ภายใน
ต าบลเพื่อเข้าแผนและน ามาพัฒนาต่อไป 

น.ส.ศิริพร  อยู่ส าราญ เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ จาก 
นักวิเคราะห์ฯ งานแผน ตามท่ีได้ไปอบรมเทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-

2570 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเจริญธาณี จังหวัด
ขอนแก่น ตามระเบียบการจัดท าแผนก็ได้ก าหนดการจัดแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม เป็นแผนประจ าปี 2566 – 2570 แต่ในช่วงเดือนเมษายนก็ได้ก าหนดการจัด
ทบทวนแผนก่อนของแผน 5 ปีค่ะ ประจ าปี 2561 – 2565 ซึ่งช่วงนี้เราได้มีการจัด
ประชุมการตั้งชื่อถนนอยู่ค่ะ ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และ
ต่อไปก็จะเป็นการประชุมประชาคมคณะพัฒนาแผนร่วมกับประชาชนเป็นการประชุม
ประชาคมระดับต าบลในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และจะให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 
เพ่ือจะน าเข้าประชุมสภาให้พิจารณาเห็นชอบต่อไปค่ะ และจะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 – 2570 ต่อไปค่ะ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมค่ะ ส่วนเรื่องแผนชุมชน 
ตอนนี้ หมู่ 7 ได้ส่งมาแล้วเป็นหมู่แรกค่ะ 
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นายสุพล  เหล็กมา 2. เรื่องงานป้องกัน ซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีการขอใช้น้ าเข้ามาเรื่อยๆ และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ไม่ 
นายก อบต. ว่าจะเป็นวาตภัย อัคคีภัย อยากให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมหากเกิดข้ึน โดยดูจาก

ข้อมูลเก่าท่ีผ่านมาว่าในช่วงเดือนไหนมีเหตุอะไรบ้าง ส าหรับช่วงนี้ก็อาจจะมีพายุ         
ลมกรรโชกแรง ฟ้าผ่าได้ครับ และในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ทางอ าเภอได้ออกบริการ
อ าเภอยิ้มนั้น ก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติสร้างฝาย ที่บ้านซับน้ าใน หมู่ที่ 11  

 3. เรื่องงานกู้ชีพ ในการออกบริการผู้ป่วยที่ไม่ได้ฉุกเฉินจะสามารถท าได้นั้นต้องมาขึ้น
ทะเบียนยากไร้ก่อน โดยขั้นตอนนั้นต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านก่อนด้วยถึงจะน ามา
ขึ้นทะเบียนได้ และได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องตามระเบียบจากหน่วยงานเราได้ 

 4. งานบุคลากร ส าหรับการจัดท าโครงสร้างใหม่ขอให้นักทรัพยากรบุคคลชี้แจงด้วย
ครับ 

น.ส.อรนงค์ เบ้าสูงเนิน ค่ะเรียนคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
นักทรัพยากรบุคคล นางสาวอรนงค์ เบ้าสูงเนิน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตามท่ีได้อบรมโครงการสัมนา

เชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการคัดเลือกการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งสายผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 5 
– 7 มีนาคม 2564 ซึ่งโครงสร้างของ อบต.ท่ากูบ ก็จะต้องมีการปรับใหม่เพราะต้อง
เพ่ิมหน่วยตรวจสอบภายใน และต าแหน่งที่ได้ท าเพ่ิมเข้าไปในการปรับโครงสร้างใหม่นั้น 
มี 2 ต าแหน่ง ได้แก่ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2. นักวิชาการสาธารณสุข และ
อยากฝากพนักงานทุกท่านเรื่องการมาลงเวลาปฏิบัติงาน ก็ยังคงมีคนที่ไม่ลงเวลาค่ะ 
หากท่านติดภารกิจ หรือออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เมื่อกลับเข้าส านักงานแล้วขอให้
เข้ามาลงเวลาเป็นปัจจุบันด้วย หากไม่มีลงเวลาทางนักทรัพยากรบุคลอาจจะต้องสรุป
ขาดราชการซึ่งจะเกิดผลเสียแก่ท่านเองค่ะ และการลาหากท่านลาฉุกเฉินหรือลาผ่าน
หัวหน้าโดยไม่ได้เขียนใบลา เมื่อกลับมาท างานขอให้ท่านเขียนใบลาส่งนักทรัพยากร
บุคคลด้วยค่ะ หากไม่เขียนใบลาก็จะสรุปเป็นขาดราชการเช่นกันค่ะ  

นายวีระ  สิงห์ใหม่ ครับตามท่ีนักทรัพยากรบุคคลแจ้งไปนั้น ก็ขอให้ทุกท่านรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองด้วย  
หัวหน้าส านักปลัด เพ่ือความเป็นระเบียบและถูกต้องตามระเบียบด้วยครับ  

นายสุพล  เหล็กมา หากมีการเพ่ิม 2 ต าแหน่งที่กล่าวมาข้างต้น จะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ 
นายก อบต. 

น.ส.อรนงค์ เบ้าสูงเนิน ถ้าเพ่ิม 2 ต าแหน่งนี้ 28 เปอร์เซ็นต์ค่ะ  
นักทรัพยากรบุคคล 

นายสุพล  เหล็กมา ครับส าหรับเรื่องการลงเวลามาปฏิบัติงาน ก็ขอให้ยึดถือตามระเบียบบังคับ ซึ่งเวลา 
นายก อบต. ราชการก็ 08.30 น. – 16.30 น. ต้องอยู่ในส านักงานหากต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอก

ส านักงานก็ขอให้แจ้ง ผอ. การลาก็มาเขียนใบลาให้ถูกต้องหากไม่มีใบลาเสนอผ่านนัก
ทรัพยากรบุคคลก็ถือว่าขาดราชการครับ 
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- กองคลัง 

นางอ าพร พิทัต เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง ค่ะส าหรับกองคลังก็จะมีเงินอุดหนุน 
นักวิชาการคลัง  งบกลางค่ะท ากันเงิน 3 โครงการ คาดการว่าน่าจะเบิกได้ทันภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่ง

จังหวัดจะกันเงินให้ถึงเดือนกันยายน ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันคงจะดึงเงินกลับคืนค่ะ และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2564 มี 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สาย
บ้านท่ากูบ – บ้านโป่งเกต ผู้รับจ้าง หจก.เตียเลี่ยงกี่ ราคา 9,120,000 บาท จะเข้ามา
ท าสัญญาวันที่ 22 มีนาคม 2564 ค่ะ และอีกโครงการ สายบ้านโป่งเกต – บ้านวังขื่อ 
ผู้รับจ้าง ทีเจเอ็น เทรดดิ้ง ราคา 8,800,000 บาท อยู่ระหว่างฟังค าอุทธรณ์ 7 วันท า
การค่ะ และจะเรียกให้มาท าสัญญาต่อไปค่ะ ส าหรับกองคลังก็มีแค่นี้ค่ะ 

นายก ครับส าหรับงานกองคลัง ช่วงนี้ก็จะยุ่งในเรื่องของงานพัสดุในการจัดซื้อ จัดจ้าง และผม
ขอฝากเรื่องการดูแล ตรวจสอบ การต่อทะเบียนรถไม่ทราบว่าท าให้เป็นปัจจุบันทุกคัน
ไหม ขอให้เช็คให้เรียบร้อย 

นางอ าพร พิทัต ค่ะตอนนี้มีรถกู้ชีพ กับรถหกล้อ ที่ต้องใกล้จะได้ต่อก็ได้บอกพนักงานขับรถแล้วค่ะ 
นักวิชาการคลัง หากจะไปวันไหนให้เข้ามาแจ้งจะได้ท าหนังสือให้ค่ะ  

นายสุพล เหล็กมา เรื่องการจัดเก็บภาษีเป็นอย่างไรบ้างครับ 
นายก อบต. 

น.ส.ดวงใจ สิมนอก ค่ะเรื่องการจัดเก็บภาษีก็ได้ขยายระยะเวลาออกไปเป็นเดือนเมษายนประเมิน และ 
ผช จพง.จัดเก็บรายได้ จัดเก็บในเดือนมิถุนายน ค่ะ  

นายวีระ สิงห์ใหม่  ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องหมายเลขครุภัณฑ์ สืบเนื่องจากที่ได้รับตรวจจาก สตง. เมื่อ 
หัวหน้าส านักปลัด เดือนที่แล้ว ก็ได้มีข้อทักท้วงว่าการเขียนเลขครุภัณฑ์บางอย่างไม่ชัดเจน ก็ขอให้เจ้าช่วย

ดูด้วยนะครับ 
 
 - กองสวัสดิการสังคม 
นางดวงเนตร จันทรเ์พ็ญมงคล เรยีนท่านนายกค่ะ ส าหรับงานกองสวัสดิการสังคม ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
ผช.นักพัฒนาชุมชน 1.  ส ารวจสุนัข และแมว เพื่อการจัดซื้อวัคซีนและน าไปฉีดประมาณเดือนเมษายนค่ะ 

2. ก าลังจัดเตรียมเอกสารโรงเรียนผู้สูงอายุส่ง สสส. ก าหนดส่งภายในวันที่ 15 
มีนาคม 2564 นี้ค่ะ  

3. ส่งโครงการ สปสช เพื่อของบประมาณภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 
4. ก าหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
5. วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จ านวน 40 

ราย  
6. เงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่ตกค้างตั้งแต่ปี 2563 โอนไปเมื่อต้นเดือนนี้ 20 ราย 

ค่ะ 
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นายสุพล  เหล็กมา ครับในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีน ก็ขอให้เจ้าหน้าส ารวจข้อมูลให้ครบถ้วนครับ 
นายก อบต. เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการฉีด และเรื่องการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

นั้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลงก็ให้จัดเตรียมการจัด
กิจกรรมในเดือนมีนาคมนี้เลยครับ กิจกรรมหน้าบ้าน หน้ามอง ก็ขอให้ด าเนินกิจกรรม
ทุกวันพุธและรายงานอ าเภอตามก าหนดครับ 
 
 
กองช่าง 

นายศรสิทธิ์ ขนไทย กองช่างไม่มีครับ 
นายช่างโยธา   
  

   - กองการศึกษา 
น.ส.จารุวรรณ พิกุล กองการศึกษาไม่มีค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
 
ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

       
          (ลงชื่อ)                                     ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นางสาวปรียานุช ชอนจอหอ) 
                     นักจัดการงานทั่วไป 

 

            (ลงชื่อ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวีระ  สิงห์ใหม่) 

                   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 

                                            (ลงชื่อ)                                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 


