
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  11 / 2563 

วันพุธ  ที่  4  พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

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

1. นายสุพล  เหล็กมา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายสมพิศ  เขตจัตุรัส  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
4. นางมยุรี  นาสูงเนิน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นางปิยธิดา  ชาญศึก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
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  เหล็กมา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. จ.ส.อ.กรวิทย์  แก่นการ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
14. นายวชิระพงษ์ ลองจ านง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางดวงเนตร จันทร์เพ็ญมงคล ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
17. นางสาวดวงใจ  สิมนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
18. นางสาวเกษณี  เกงขุนทด  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
19. นางสาวศิริวรรณ  เขตรจัตุรัส ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
20. นางสาวธนัทธร  ศรีสกุล  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
21. นางสาวปวริศา  แช่มพุดซา ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
22. นายคณนาถ  เตียงเจริญวงค์ ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
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ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นางทิพวรรณ เกิดสิวน  ต าแหน่ง  ครู 
2. นายนุกูล  ทองแม้น  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
3. นายมณเฑียณ  แก่นร้านหญ้า ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
4. นายมงคล  แก้วคูณนอก  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
5. นางนวลปรางค์  ใจงูเหลือม ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
6. นางสาวปิยะฉัตร  สักสันเทียะ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
7. นางสาวมาลินี  เริงฤทธิ์  ต าแหน่ง  แมบ่้าน 
8. นายณรงค์  ยืนยาว  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
9. นายธีระวัฒน์  อินทรบ ารุง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
10. นางบัวไล แก้วบัณฑิต  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 

 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายก สวัสดีคณะท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อ านวยการกอง และพนักงานทุกท่าน ครั้งนี้
เป็นการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ  
1. แนะน าข้าราชการมาด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  
นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ต าแหน่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก มาด ารงต าแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ แทนนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ ไปด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
นายก 3.1.1 การแสดงออกถึงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 3.1.2 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศเม่ือวันที่ 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

  1. วันเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 

  2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

  3. สถานที่รับสมัคร อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
(ชั้น 3)  

  4. จ านวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่จะมีการเลือกตั้ง 
จ านวน 36 คน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คน 

  5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
เป็นเขตเลือกตั้ง 

 3.1.3 ขอประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง โดยถือเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล
เพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจนถึงฐานรากและสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง  

 3.1.4 การบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้
ก าหนดออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ 
หอประชุมอ าเภอซับใหญ่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ อ าเภอซับใหญ่ได้
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เชิญชวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ อป
พร.ในสังกัดจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ใน
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

 3.1.5 การด าเนินโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 7 
จังหวัดชัยภูมิ ได้ก าหนดแผนด าเนินโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าจิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในพ้ืนที่ต่างๆ 
ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ อันเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ได้ก าหนดจัดกิจกรรมในพ้ืนที่อ าเภอ
ซับใหญ่ดังนี้ 
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  1. กิจกรรมพัฒนาล าน้ าคูคลอง ณ บริเวณสระน้ าสาธารณประโยชน์ บ้าน
ท่ากูบ หมู่ที่ 1 ต าบลท่ากูบ (มอบหมายองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจัดเตรียม
สถานที่) 

  2. กิจกรรมเปลี่ยนส้วมจากนั่งยองเป็นนั่งราบ ตามโครงการ “นั่งสบาย 
คลายทุกข์” ของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (มอบหมายองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กูบัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และโถส้วม ) 

ที่ประชุม  ทราบและปฏิบัติ 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 

นายก 3.2.1 การแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดเครื่องแบบตามสังกัดทุก
วันจันทร์ ด้วยอ าเภอซับใหญ่แจ้งว่า ส านักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ พร้อมใจกันแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติ
ราชการทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้
แผ่นดิน และความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติ และพ่ีน้องประชาชน โดยให้เริ่ม
แต่งเครื่องแบบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ
ข้าราชการ และพนักงานทุกคน แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับโดย
พร้อมเพียงกันในทุกวันจันทร์ 

 3.2.2 การก าหนดวันหยุดราชการเพ่ือชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ลงมติเห็นชอบการ
ก าหนดวันหยุดหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและการเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือน
พฤศจิกายน และธันวาคม 2563 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เสนอ ดังนี้ 

  1. ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติม 

  2. ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ จาก วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็น วันศกุร์ที่ 11 ธันวาคม 
2563 

  3. กรณีหน่วยงานใดมีภารกิจให้บริการประชาชน หรือมีความจ าเป็นหรือ
ราชการส าคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้ก าหนด หรือนัดหมายไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งหาก
ยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้
หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

   
 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับเรียนคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน กระผมนายวีระ สิงห์ใหม่ ต าแหน่ง 

หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ก็จะขอ
พูดในส่วนของปลัด และภาระงานในส่วนของส านักปลัดพร้อมกันดังนี้ 

  1. เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดตั้งงบประมาณค่าวัสดุที่ใช้
ภายองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบไว้ที่ส านักปลัดเพียงกองเดียวนั้น กระจึงขอแจ้ง
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยให้แต่ละกองจัดท าบันทึกข้อความอนุมัติจัดซื้อ พร้อมท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ส่งก่อน 3 วันท าการ เพ่ือที่จะสามารถจัดหาได้
ทันเวลาตามความต้องการครับ 

  2. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เนื่องด้วยอ าเภอซับใหญ่ได้แจ้งเรื่องการซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 โดยมีสาระคัญดังนี้  

  - ก่อนน ารถยนต์ออกปฏิบัติราชการต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน
ทุกครั้ง 

  - ใช้รถยนต์ให้ถูกตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช้รถผิดประเภท 
  - มีพนักงานขับรถเป็นคนขับไปด้วยทุกครั้ง 
  3. การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ อยู่ในขั้นตอนส่งให้ ก.อบต. 

จังหวัดพิจารณาอนุมัติ เพ่ือต่อสัญญาจ้างต่อไปครับ 
  4. การจัดท าป้ายต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ก็จะมีที่

ต้องท าดังนี้ครับ 
  - ป้ายบอกทาง เข้า ออก ส านักงาน 
  - ป้ายสัญลักษณ์ทางขึ้น ลง คนพิการ 
  - ป้ายห้องประชุมใหม่ 
  5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

ณ ตอนนี้ก็ได้จัดท าสวนหย่อมด้านหน้าอาคารส านักงาน และขอฝากกองการศึกษาฯ 
ดูแลสถานที่ภายในอาคารส านักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฝากช่างดูบริเวณ
ด้านหน้าห้องกองช่างด้วยครับ และมอบป้องกันดูสถานที่บริเวณห้องกู้ชีพด้วยครับ 

  6. ความคืบหน้าการด าเนินก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ ก็ได้ให้ช่างแอร์เข้ามาดูสถานที่เพ่ือติดตั้งแอร์แล้วครับ 

  7. ฝากกองช่างติดตามเรื่องการก่อสร้างฐานเสาธงให้ด้วยนะครับ 
นายก ครับกระผมก็ขอเพ่ิมเติมในส่วนของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ก็อยากให้เจ้าหน้าทุก

ท่านที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้รถยนต์เพ่ือไปติดต่อราชการต่างๆ ขอให้ใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นหลัก ก่อนถึงใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับ และต้องมีพนักงานขับรถไป
ด้วยทุกครั้งครับ และวันที่ 5 ธันวาคม 2563  สมาชิก อปพร. จะจัดกิจกรรม 
อาจจะต้องให้เจ้าหน้าป้องกันช่วยดูแลด้วยนะครับ และขอฝากเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ที่เกิดจากเหตุภัยธรรมชาติ เนื่องขากช่วงนี้ได้เกิดพายุเข้ามาหลายลูกแล้ว ก็จะ
ท าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบในหลายๆด้าน ไม่จะเป็นด้านคมนาคม หรือด้าน
การเกษตร ก็อาจจะมีชาวบ้านส่งเรื่องเข้ามาเรื่อยๆ ขอฝากเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
ดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ 
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- กองคลัง 
ผอ.กองคลัง   ส าหรับกองคลัง ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านก็มีที่ปฏิบัติดังนี้ค่ะ 
 1. ตามท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิได้มีหนังสือติดตามเรื่องต่างๆ 

ได้แก่  
  1. เรื่องการติดตามรายงานผลจัดส่งงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  2. เรื่องติดตามการตรวจการจัดซื้อ จัดจัดจ้าง  
  3. เรื่องการคืนเงินโบนัส ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 
  4. เรื่องการตรวจสอบการใช้น้ ามัน 
 ทางกองคลังก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.60-
003 สายบ้านโป่งเกต – บ้านวังขื่อ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง เป็นเงิน 
9,310,000 บาท 2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.60-001 สายบ้าน
ท่ากูบ – บ้านโป่งเกต ต าบลกูบ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางงกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ เป็นเงิน 9,610,000 บาท 

 3. การจัดเก็บภาษี ด าเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ 
 4. การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในขั้นตอนทบทวนก่อนกด

อนุมัติในระบบ e-laas ค่ะ 
นายก ครับก็ขอให้ด าเนินการทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบ และตามระยะเวลที่ก าหนดครับ 

 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข ได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ดังนี้  
   1. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนผังการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในวัน
อังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563  
3. โครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” ตามท่ีท่านนายก ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ก็จะ
ด าเนินการทั้ง 12 หมู่บ้าน 
4. การจัดท ากองทุนสัจจะวันละบาทด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ 
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5. โครงการ “หน้าบ้าน หน้ามอง” จะจัดท ากิจกรรมทุกวันพุธ และรายงานให้
อ าเภอทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปค่ะ
โดยจะมีนายชยพล ภักดีพงศ์ เป็นผู้ด าเนินการรายงานค่ะ 
6. อาสาสมัครบริบารท้องถิ่น ตอนนี้ก็ได้ท าสัญญาจ้างในบันทึกข้อตก และ
อาสาสมัครเองก็ได้เริ่มท างานแล้วค่ะ 

นายก ครับส าหรับกองสวัสดิการสังคม ตามที่กล่าวข้างต้นเรื่องโครงการ “นั่งสบาย คลาย
ทุกข์” ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้รับมอบหมายในการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ และโถส้วม นั้น ก็ขอให้เร่งด าเนินการ เนื่องจากวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิจะมาท าพิธีมอบครับ    

   
- กองช่าง 

นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการ

จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ในการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งเกต – บ้านวังขื่อ และสาย

บ้านท่ากูบ – บ้านโป่งเกต นั้น ซึ่งในกาด าเนินการข้างต้นกระผมจะขอนัด
คณะกรรมการประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียด ถ้าหากมีการก าหนดแล้วจะแจ้ง
กรรมการทราบอีกท่ีครับ 

 2. การจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กระผมเกรงว่าขั้นตอนการส ารวจไม่ด าเนินการไม่ทัน เนื่องจากบุคลากรกอง
ช่างมีไม่เพียงพอ จึงอาจจะมีการจ้างเหมาคนงานเพื่อส ารวจให้แล้วเสร็จทันเวลา
ครับ 

 3. อยากจะฝากทางคณะผู้บริหารเรื่องการท าท่ีจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
และพนักงานครับ เนื่องจากไม่มีที่จอดจึงท าให้การจอดรถไม่เป็นระเบียบครับ 

 4. รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน จึงอยากขอเสนอท่านนายกพิจารณาจัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลางเพ่ิมครับ 

 5. ช่วงนี้กระผมก็ได้รับมอบหมายปฏิบัติราชการช่วยอ าเภอซับใหญ่ ในการควบคุม
งานของอ าเภอครับ 

 6. ถนนสายอ าเภอซับใหญ่ – อ าเภอหนองบัวระเหว เสียหายชุดรุด ท าให้ประชาชน
ที่สัญจรไป มา ไม่สะดวก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวก็อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ดูแลของต าบลท่ากูบเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบจึงต้องจัดท าหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 
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นายก ครับส าหรับกองช่าง โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ า ตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โครงการ สามารถด าเนินการได้เพียง 1 
โครงการ เนื่องจากยังมีปริมาณน้ าท่วมขังปริมาณมาก ส่วนเรื่องการจ้างเหมาคนงาน
ส ารวจถนน ก็สามารถด าเนินการได้ตามสมควร เนื่องจากปัจจุบันก็ได้มีบุคลากร
ช่วยงานกองช่างลาออกไป หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดการล่าช้าของงานก็ให้จ้างคนงาน
มาช่วยครับ และเรื่องที่เสนอการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางก็ให้ดูที่ความจ าเป็นและ
งบประมาณ 
  
- กองการศึกษา 

น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. การแพร่ระบาดไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสชนิด

หนึ่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถเกิด
การติดเชื้อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่ส่วนมากแล้วมักเกิดในเด็กเล็ก ๆ ที่อายุต่ ากว่า 
3 ปี ส าหรับในประเทศไทยอาจพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฝน
ต้นหนาว ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่ากูบก็ได้มีมาตรการป้องกันโดยท าความ
สะอาดบริเวณภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องครัว เพ่ือก าจัดเชื้อโรคต่างๆ 
และถ้าหากเด็กที่มีอาการไข้ก็จะให้หยุดเรียนไปก่อน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ
โรคค่ะ 

 2. การก าหนดวันเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 
  ภาคเรียนที่ 1  
   เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 (93 วัน) 
   ปิดเรียน 14 ก.พ. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 (17 วัน) 

  ภาคเรียนที่ 2 
   เปิดเรียน 1 ธ.ค. 63 ถึง 9 เม.ย. 64 (88 วัน) 
   ปิดเรียน 10 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64 (37 วัน) 

 3. ด าเนินการปิดบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบก าลัง
ด าเนินการค่ะ 

นายก ครับส าหรับมาตรการป้องกันดูแลการแพร่ระบาดไวรัส RSV ก็ขอให้ทางคุณครูดูแล
เด็กอย่างใกล้ชิด และปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการน าบุตรมา
โรงเรียน และเพ่ือความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
หัวหน้าส านักปลัด ครับกระผมขอเสนอชื่อห้องประชุมใหม่ครับ 1. ห้องประชุมฝ้ายค า 2. ห้องประชุม

เหลืองศิรินทร 
นายก ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกกระผมขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
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          (ลงชื่อ)       ปรียานุช เหล็กมา       ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นางสาวปรียานุช เหล็กมา) 
                     นักจัดการงานทัว่ไป 

 

 

            (ลงชื่อ)        วีระ  สิงห์ใหม่          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวีระ  สิงห์ใหม่) 

                   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 
 

                                            (ลงชื่อ)    สุพล  เหล็กมา       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

 

 

 

 

 

 


