
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  10/2563 

วันอังคารที่  6  ตุลาคม  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. นายมงคล  แก้วคูณนอก  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ  
25. นางสาวอารียา  ศรีสกุล  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
26. นางสาวปวริศา  แช่มพุดซา ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
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27. นายคณนาถ  เตียงเจริญวงค์ ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
28. นายณรงค์  ยืนยาว  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
29. นายธีระวัฒน์  อินทรบ ารุง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
30. 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 าเดือนตุลาคม 2563 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ            
1. ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดย
การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าท่ัวไป 
ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านเว็บไซต์                 
www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต ่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 – 23.00 น. 
จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน  

 2. โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมปั่นปันสุข/เยี่ยม
ผู้ด้อยโอกาส/เยี่ยมครัวเรือนขยายผลตามโครงการพระราชด าริ/พาแลง/มวลชน
สัมพันธ์/เข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิตใจ ออกหน่วยบริการประชาชนตามภารกิจ และ
สัญจรท้องที่ ท้องถิ่น ณ บ้านเขาดินวนา หมู่ที่ 13 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
นายก 3.1.1 ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากี หรือชุด

เครื่องแบบตามสังกัดทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม และเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประกอบกับวันจันทร์ที่ 
19 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินประกอบพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยภูมิ 

 3.1.2 การจัดกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ 
13 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานทุกคน ร่วมงานตามก าหนดการที่ธุรการได้แจ้งเวียนไปนะครับ 

 3.1.3 การจัดกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่ีทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
พสกนิกรชาวไทย ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าที่ว่าการอ าเภอซับ
ใหญ่ จึงขอให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกคน ร่วมงานตามก าหนดการที่
ธุรการได้แจ้งเวียนไปนะครับ 

ที่ประชุม  ทราบและปฏิบัติ 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 

นายก 3.2.1 การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตัวเอง หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ขอให้ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จ หากติดขัด เกิด
ปัญหาขึ้นก็ขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กร 

 3.2.2 การมาปฏิบัติราชการ ขอให้มาให้ตรงเวลา การลาก็ขอให้เขียนใบลาตาม
ระเบียบ หากมีธุระจ าเป็นกะทันหันก็สามารถแจ้งกับนักทรัพยากรบุคคล และ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วยครับ 

 3.2.3 การปฏิบัติงานในแต่ละกอง หากเจ้าหน้าที่รับผิดโดยตรงไม่มา หรือไม่อยู่ 
อยากให้ภายกองช่วยกันบริหารงานต่อได้ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงาน  

 
   
 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับงานในส่วนของส านักปลัดได้ปฏิบัติดังนี้ 

1. รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จ านวน 3 เรื่อง 
2. แจกจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่

ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 
 

- กองคลัง 
ผอ.กองคลัง   ส าหรับกองคลัง ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านก็มีท่ีปฏิบัติดังนี้ค่ะ 
 1. จัดท าฎีกาเบิกเงินเดือนของส่วนต่างๆ 
 2. จัดท าฎีกาเบิกเงินประกันสังคม 
 3. จัดท าฎีกาต่างๆของ อบต. ที่ส่งมาเบิก 
 4. จัดท ารายงานรับ-จ่ายเงินประจ าเดือนกันยายน 
 5. เบิกเงินออกจากระบบ GFMIF 
 6. รายงานในระบบ E-PLAN 

 

 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข ได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ช่วงเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้  
1. รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
2. รายงานการบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
3. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 
4. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
5. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
6. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
7. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
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- กองช่าง 

นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จ านวน 9 ราย 
 2. งานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 12 จุด 
 3. งานติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 จุด 
  

  
- กองการศึกษา 

น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นแผนการใช้
จ่ายเงินที่จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนการใช้จ่ายเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ต้องจัดท าแผน
เพ่ือเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

  
      

          (ลงชื่อ)       ปรียานุช เหล็กมา       ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นางสาวปรียานุช เหล็กมา) 

                     เจ้าพนักงานธุรการ 
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            (ลงชื่อ)        วีระ  สิงห์ใหม่         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวีระ  สิงห์ใหม่) 

                   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 
 

                                            (ลงชื่อ)     สุพล  เหลก็มา       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 

 

 

 

 

 

 


