
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  5 / 2563 

วันอังคาร  ที่  12  พฤษภาคม  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. 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. นางสาวปรียานุช  เหล็กมา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. จ.ส.อ.กรวิทย์  แก่นการ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
13. นายวชิระพงษ์ ลองจ านง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางสาวดวงใจ  สิมนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
16. นางสาวเกษณี  เกงขุนทด  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
17. นางสาวศิริวรรณ  เขตรจัตุรัส ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
18. นายนุกูล  ทองแม้น  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
19. นายมณเฑียณ  แก่นร้านหญ้า ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
20. นายสุมิตร  อินทร์จ านง  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
21. นายมงคล  แก้วคูณนอก  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ  
22. นางสาวอารียา  ศรีสกุล  ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
23. นางสาวปวริศา  แช่มพุดซา ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
24. นายคณนาถ  เตียงเจริญวงค์ ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
25. นายณรงค์  ยืนยาว  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
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ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นางมยุรี  นาสูงเนิน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางทิพวรรณ  เกิดสิน  ต าแหน่ง  ครู 
3. นายชยพล  ภักดีพงศ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
4. นางดวงเนตร จันทร์เพ็ญมงคล ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
5. นางบัวไล แก้วบัณฑิต  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
6. นายธีระวัฒน์  อินทรบ ารุง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
7. นางนวลปรางค์  ใจงูเหลือม ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
8. นางสาวปิยะฉัตร  สักสันเทียะ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
9. นางสาวมาลินี  เริงฤทธิ์  ต าแหน่ง  แม่บ้าน 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายก สวัสดีคณะท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อ านวยการกอง และพนักงานทุกท่าน ครั้งนี้
เป็นการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ 
1. ขอเชิญคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายมัง 
พิกุล ซึ่งเป็นปู่นางดวงเนตร จันทร์เพ็ญมงคล และเป็นพ่อตานายสมาน มหาขาม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 7 ก าหนดการสวดพระอภิธรรม 
เวลา 18.30 น. พร้อมกันที่บ้านเจ้าภาพ ณ บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 7 ต าบลท่ากูบ
อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ    

 2. สถานการณ์ภัยแล้งภายในต าบลท่ากูบ ก็ยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด คือหมู่ที่ 1 
บ้านท่ากูบ ซึ่งไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับอุปโภค บริโภค ยังคงต้องใช้น้ าร่วมกับ หมู่ที่ 7 
บ้านห้วยส้มป่อย และหมู่ที่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์ หากมีฝนตกลงมาท าให้ปริมาณน้ า
เพ่ิมข้ึนก็จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอครับ 

 3. การเกิดเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อน ขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสาร และรอ
รับการแจ้งเหตุทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือการแจ้งทางไลน์ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
นายก 3.1.1 ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญที่ 2 ในวัน

พุธ ที่ 29 เมษายน 2563 โดยได้มีอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 
โครงการ ได้แก่  

๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสระเก็บน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 5 
๒. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในระบบประปา 
๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสระเก็บน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 10 
๔. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวถนนโดยการปรับเกลี่ย 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก็ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รีบด าเนินการต่อไป 

3.1.2 การด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไตร
มาสที่ 3 ขอให้ทุกกองรายงานผลการด าเนินงาน หากมีการติดขัดเรื่องใดให้แจ้ง
ผู้บริหารด้วยครับ 

3.1.3 การให้ความสนับสนุนจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กาแฟ เจลแอลกอฮอล์ ยังคงแจกจ่ายต่อไปเหมือนเดิม จนกว่า
จะหมดค าสั่งครับ 

3.1.4 การออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจความช ารุดด้วย 
เพราะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จะเกิดการช ารุดมากขึ้น 

ที่ประชุม ทราบและปฏิบัติ 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 

นายก 3.2.1 ให้พนักงานทุกคนร่วมกันท ากิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธครับ 

 3.2.2 การปฏิบัติหน้าที่ในราชการ ก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบ และขอให้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีที่สุด 

  

 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับงานในส่วนของส านักปลัดได้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. เงินงบส ารองจ่าย คงเหลือ 2,700 บาท 
 2. โครงการ “ไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้” ได้ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 

พฤษภาคม 2563 ณ บ้านโป่งเกต ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสั่งการจากจังหวัด 
และไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงได้
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินในการจัดท าโครงการดังกล่าว 

 3. โครงการอื่นๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากการแพร่ระบาด
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  

 4. การจ่ายงานในกรณีที่ผิดพลาดให้ส่งคืนได้นะครับ เพ่ือจะได้รีบแก้ไขต่อไป 
 5. การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ 
นายก ตามท่ีได้เบิกจ่ายเงินงบส ารองจ่ายไปนั้น เนื่องจากการเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ จึงท า

ให้ต้องได้ใช้เงินในส่วนนี้เยอะครับ ยังไงก็ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ช่วยดูแลและ
รายงานเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณด้วยครับ และอีกเรื่องคือการตอบโต้หนังสือ 
และรายงาน ต่ออ าเภอ หรือจังหวัด ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการช่วยประสานเจ้าของเรื่อง
ด้วยครับ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด และล่าช้าครับ 

- กองคลัง 

นายก   กองคลังเรื่องการจัดเก็บภาษี ประจ าปี 2563 ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
น.ส.ดวงใจ สิมนอก  การช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือน ให้ขยายการช าระออกไปก่อน 

ตอนนี้ยังไม่มีการเรียกเก็บ ซึ่งก าหนดการช าระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ค่ะ 
ส่วนภาษีป้าย ช าระเหมือเดิมปกติค่ะ และทางกองคลังก็ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ใหญ่บ้านรับทราบแล้วค่ะ 

นายก เรื่องสถานท่ีจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการด้วยครับ 

 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข ได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ดังนี้  
1. ซ่อมแซมรถโยกที่อ าเภอแก้งคร้อ  
2. ซ่อมแซมบ้าน ได้งบประมาณ 6 หลัง 
3. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดย
ได้นัดรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มารับเหมือนเดิมค่ะ 
4. จากที่ได้รับรายงานกลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออก จ านวน 10 หลังคาเรือน ที่บ้านท่ากูบ 
หมู่ที่ 1 นั้น จึงได้ท าการจัดส่งทรายวันนี้ค่ะ 

นายก   มีสเปย์ด้วยไหมครับ 
ผอ.กองสวัสดิการฯ มีค่ะ 
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นายก   เรื่องงบซ่อมแซมบ้านอยู่ที่กองช่างใช่ไหมครับ 
ผอ.กองสวัสดิการฯ ใช่ค่ะ แต่กองสวัสดิการฯ ก็จะเป็นผู้ประสานงาน รวบรวมเอกสาร ให้กับกองช่าง

ต่อไปค่ะ 
- กองช่าง 

นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. โครงการตามข้อบัญญัติ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ยังอยู่ขั้นตอนก าหนด

ราคากลาง 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ในงบเงินอุดหนุนทั่วไป เริ่มด าเนินการประมาณ 

500 เมตรครับ  
 3. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ก าลังตรวจสอบ และจัดซื้ออุปกรณ์ครับ 
 4. การปรับปรุงห้องประชุม ด าเนินการโดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างครับ 
 5. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จะรีบด าเนินการครับ เพราะถ้าหากฝนตกลงมาก็จะ

ท าได้ยากครับ 
 6. ครุภัณฑ์หน่วยงานก็อยากให้ช่วยกันดูแลครับ เนื่องจากกระผมพบร่องรอยครูด

บนรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. หากช่วยกันดูแลก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด เนื่องจากได้มีการขอใช้รถยนต์จากกองสวัสดิการฯ เพ่ือบรรทุกรถโยกผู้พิการไปซ่อม

ที่อ าเภอแก้งคร้อนั้น ร่องรอยอาจจะเกิดระหว่างการขนย้ายรึป่าวครับ ยังไงก็ขอให้ผู้
ที่ใช้รถทุกท่านช่วยกันดูแล หากเกิดเหตุอันใดขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เวลาเอารถมาคืน
ด้วยนะครับ 

นายก การจัดท างานก่อสร้างตามข้อบัญญัติ ติดขัดที่ตรงไหนหรือเปล่าครับ 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย ติดที่ค าสั่งครับ 
นายช่างโยธา 
นายก การด าเนินโครงการตามงบจ่ายขาดเงินสะสม ก็น่าจะด าเนินการได้เลยนะครับ ส่วน

การปรับปรุงห้องประชุม อยากให้ท าช่องปิดกันนกบินเข้ามาด้วย และขอฝากกอง
ช่างเรื่องงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีกเรื่องนะครับ 

  
   - กองการศึกษา 
น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. การรับสมัครเด็กนักเรียนภาคเรียนนี้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ได้ลงพ้ืนที่ทุก

หมู่บ้านเพื่อรับสมัครแล้วค่ะ หากทราบจ านวนแล้วจะรายงานต่อไปค่ะ 
 2. ส ารวจความต้องการอาหารกลาง ตามนโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด

ค่ะ 
 3. การจัดซื้ออาหารเสริมนม ได้มีหนังสือสั่งการให้ซื้อเป็นนมกล่อง ยูเอชที ค่ะ กอง

การศึกษาก็จะด าเนินการต่อไปค่ะ 
 4. ฝ้าเพดานช ารุดของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหลอดไฟช ารุด  
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หัวหน้าส านักปลัด ครับในส่วนของเรื่อง อาหารกลาง และอาหารเสริมนม ให้ส ารวจความต้องการกับ
ผู้ปกครองและด าเนินการต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

  
      

          (ลงชื่อ)      ปรียานุช เหล็กมา      ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นางสาวปรียานุช เหล็กมา) 

                     เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

            (ลงชื่อ)      วีระ  สิงห์ใหม่       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวีระ  สิงห์ใหม่) 

                   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 

                                            (ลงชื่อ)       สุพล  เหล็กมา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 

 


