
 รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  12/2563 

วันศุกร์ที่  4  ธันวาคม  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 าเดือนธันวาคม 2563 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ            
1. ขอเชิญชวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจ าปี 2564  ในวันอังคาร ที่ 12 
มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล 

 2. การออกให้บริการตามโครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ณ บ้านท่าชวน หมู่ที่ 6 
ต าบลท่ากูบ  

 3. ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ ผู้ที่
สนใจสามารถกรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครสมาชิกแล้วน าส่งที่ว่าการอ าเภอซับใหญ่ 
ผู้สมัครสมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

  1) สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 500 บาท 
  2) สมาชิกสมทบ ช าระครั้งเดียว 1,000 บาท 
 4. ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสลากบ ารุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นประจ าปี 2563 บัตรบริจาคบัตรละ 100 บาท โดยก าหนดวันออกรางวัล
ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดทาย 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
นายก 3.1.1 การจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี
ของประชาชนทุกหมู่เหล่า และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ าเภอซับใหญ่
จึงจัดกิจกรรมฯ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 
จึงขอให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครับ 

ที่ประชุม  ทราบและปฏิบัติ 

 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 

นายก 3.2.1 การแจกจ่ายหนังสือราชการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เมื่อมีหนังสือเข้ามาที่
ธุรการ ขอให้รีบน าเสนอต่อปลัดเพื่อแจกจ่ายโดยเร็ว  

3.2.1 การรายงาน ตอบกลับ หนังสือสั่งการจากอ าเภอ หรือหนังสือจากหน่วยงาน
อ่ืน ขอให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง ตรวจสอบหนังสือเมื่อธุรการน าไปให้ว่ามีก าหนด
ระยะเวลาในการตอบกลับเมื่อไหร่ และให้ตอบกลับหรือรายงานตามก าหนดเวลา 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดก็ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบถึงสาเหตุ 
เพ่ือรายงานให้ทางหน่วยงานเจ้าของหนังสือทราบต่อไป 

 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับงานในส่วนของส านักปลัดได้ปฏิบัติดังนี้ 

1. รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จ านวน 5 เรื่อง 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท าความสะอาดบริเวณอาคารส านักงาน และสนามกีฬาครับ 
3. ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2564 
4. การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล น่าจะเลื่อน

ออกไปก่อนครับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

- กองคลัง 
ผอ.กองคลัง   ส าหรับกองคลัง ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านก็มีท่ีปฏิบัติดังนี้ค่ะ 
 1. จัดท าฎีกาเบิกเงินเดือนของส่วนต่างๆ 
 2. จัดท าฎีกาเบิกเงินประกันสังคม 
 3. จัดท าฎีกาต่างๆของ อบต. ที่ส่งมาเบิก 
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 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข ได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ช่วงเดือนธันวาคม  2563 ดังนี้  
1. รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
2. รายงานการบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
3. ด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดย อสบ. (อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น)  
4. ด าเนินโครงการเปลี่ยนส้วมนั่งยองเป็นนั่งราบ 
5. เปิดโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
6. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
7. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
8. ให้บริการรับลงทะเบียนผู้มายื่นค าขอขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
   

- กองช่าง 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. ให้บริการงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จ านวน 2 ราย 
 2. ให้บริการงานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 11 จุด 
 

  
- กองการศึกษา 

น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกูบ 

โรงเรียนบ้านวังกุง โรงเรียนบ้านโป่งเกต และโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ประชุมเรื่อง
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปจะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. จัดท าโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กูบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวนเด็ก 45 คน อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 
245 วัน จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้เบิกหักผลักส่ง
เงินงบประมาณดังกล่าวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการกระจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
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นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

  
      

          (ลงชื่อ)     ปรียานุช ชอนจอหอ       ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นางสาวปรียานุช ชอนจอหอ) 

                     นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

            (ลงชื่อ)        วีระ  สิงห์ใหม่            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวีระ  สิงห์ใหม่) 

                   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 
 

                                            (ลงชื่อ)        สุพล  เหล็กมา          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 

 

 

 

 

 

 

 


