
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  9 / 2563 

วันพฤหัสบดี  ที่  3  กันยายน  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. นางทิพวรรณ  เกิดสิน  ต าแหน่ง  ครู 
10. นางสาวอรนงค์  เบ้าสูงเนิน ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
11. นางสาวศิริพร  อยู่ส าราญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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. นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางดวงเนตร จันทร์เพ็ญมงคล ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
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. นายมงคล  แก้วคูณนอก  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ  
26. นางสาวอารียา  ศรีสกุล  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
27. นางสาวปวริศา  แช่มพุดซา ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
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28. นายคณนาถ  เตียงเจริญวงค์ ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
29. นายณรงค์  ยืนยาว  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
30. นายธีระวัฒน์  อินทรบ ารุง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
31. นางบัวไล แก้วบัณฑิต  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 

  

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นางนวลปรางค์  ใจงูเหลือม ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
2. นางสาวปิยะฉัตร  สักสันเทียะ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
3. นางสาวมาลินี  เริงฤทธิ์  ต าแหน่ง  แม่บ้าน 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายก สวัสดีคณะท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อ านวยการกอง และพนักงานทุกท่าน ครั้งนี้
เป็นการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2563 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ  
1. แนะน าข้าราชการมาด ารงต าแหน่งอ าเภอซับใหญ่  
ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการจ านวน 1 ราย คือ นางสาวสิริวรรณ์  นิยมโภค ย้าย
มาจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มาปฏิบัติราชการแทน
ท้องถิ่นอ าเภอซับใหญ่ 
2. การออกให้บริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจ าเดือนกันยายน 
2563 ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านวังพง หมู่ที่ 
2 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
3. โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม พัฒนาจิตใจ” ประจ าเดือนกันยายน 2563 ในวันพุธ 
ที่ 2 กันยายน 2563 ณ วัดบ้านวังพง หมู่ที่ 2 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
นายก 3.1.1 การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  อ าเภอซับใหญ่ ได้ก าหนดจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ อุทยาน
แห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ 
ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมอบส านักปลัด งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด าเนินการในกิจกรรมดังกล่าวครับ 

ที่ประชุม  ทราบและปฏิบัติ 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 

นายก 3.2.1 การดูแล ปรับปรุงภูมทิัศน์ภายนอกอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนท าให้มีหญ้าปกคลุมและอาจจะเป็นแหล่ง
เพราะพันธ์ยุงลายได้ ขอให้เจ้าหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลช่วยกันตัดหญ้า ท าความ
สะอาดให้เรียบร้อยครับ 

 3.2.2 แจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ด าเนินงานเรื่องข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนท่ากูบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ด าเนินการตามระเบียบ และระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้ทันประกาศใช้ใน
ปีงบประมาณต่อไปครับ 

   
 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับงานในส่วนของส านักปลัดได้ปฏิบัติดังนี้ 

1. รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จ านวน 3 เรื่อง 
2. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
3. ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่1 และ 2 เพื่อการจัดท าข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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- กองคลัง 
ผอ.กองคลัง   ส าหรับกองคลัง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านก็มีที่ปฏิบัติดังนี้ค่ะ 
 1. จัดท าฎีกาเบิกเงินเดือนของส่วนต่างๆ 
 2. จัดท าฎีกาเบิกเงินประกันสังคม 
 3. จัดท าฎีกาต่างๆของ อบต. ที่ส่งมาเบิก 
 4. จัดท ารายงานรับ-จ่ายเงินประจ าเดือนกรกฎาคม 
 5. เบิกเงินออกจากระบบ GFMIF 
 6. รายงานในระบบ E-PLAN 

 

 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข ได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ดังนี้  
งานด้านสาธารณสุข 

 - พ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 - การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

   งานกองสวัสดิการสังคม 
    - รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
    - งานรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    - งานรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
    - กิจกรรม Big Cleanning Day ทุกวันพุธ 
    - มอบถุงยังชีพ ตามรายชื่อ Thai QM 

- จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (การจัดท าบัญชีครัวเรือนและ  
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้) วันที่ 3 กันยายน 2563 
- วันที่ 11 กันยายน 2563 จะจัดโครงการอบรมสภาเด็ก ณ โรงเรียนบ้าน
ท่ากูบ 
- ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- ออกส ารวจทะเบียนร้านอาหารในพื้นที่ต าบลท่ากูบ ประจ าปี พ.ศ. 
2563 
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- กองช่าง 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จ านวน 3 ราย 
 2. งานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 5 จุด 
 3. งานซ่อมแซมระบบประปา จ านวน 1 จุด 
 4. งานปรับปรุงห้องประชุม ตอนนี้ด าเนินการได้ 80 เปอร์เซ็นแล้วครับ 
 5. ด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 ใน

ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จครับ 
 

  
- กองการศึกษา 

น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2563 

ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านท่ากูบ จ านวน 332,000 บาท 2. โรงเรียน
บ้านวังขอนสัก 106,000 บาท  3. โรงเรียนบ้านโป่งเกต จ านวน 70,000 บาท 
4.โรงเรียนบ้านวังกุง จ านวน 94,000 บาท รวมทั้งสิ้น 602,000 บาท จ านวน 
100 วัน  

 2. จัดท าโครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน (3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ าปี 2563 

 3. จัดท าโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน (3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปี 2563 

 4. จัดท าโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปี 2563  

 5. จัดท าโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปี 2563 

 
หัวหน้าส านักปลัด ครับในส่วนของเรื่อง อาหารกลาง และอาหารเสริมนม ให้ส ารวจความต้องการกับ

ผู้ปกครองและด าเนินการต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 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          ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 

 

 

 

 

 


