
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  6 / 2563 

วันพฤหัสบดี  ที่  4  มิถุนายน  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 

  

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นางบัวไล แก้วบัณฑิต  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
2. นางนวลปรางค์  ใจงูเหลือม ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
3. นางสาวปิยะฉัตร  สักสันเทียะ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
4. นางสาวมาลินี  เริงฤทธิ์  ต าแหน่ง  แม่บ้าน 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายก สวัสดีคณะท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อ านวยการกอง และพนักงานทุกท่าน ครั้งนี้
เป็นการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2563 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ  
1. ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
แบบใหม่ (New Normal) ดังนี้ 

- ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออก
จากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด 

- รักษาสุขภาพอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ 

- หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมาก 

- ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

- ท าความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม 
โดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

- ใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
นายก 3.1.1 การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ให้มีความสมพระเกียรติและเหมาะสม จึง

ขอให้ด าเนินการดังนี้ 

  1. พิจารณาประดับพระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์ให้อยู่ในสถานที่
ที่เหมาะสมไม่อยู่ในจุดอับสายตา หรือสถานที่รกร้าง 

  2. ดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย หากมีสภาพเก่าหรือช ารุด ขอให้ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
สวยงามโดยเร็ว 

  3. ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ประดับพระบรมฉายา
ลักษณ์/พระฉายาลักษณ์  

3.1.2 การแต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อนการพัฒนาอ าเภอซับใหญ่ โดยอ าเภอ
ซับใหญ่ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนอ าเภอซับใหญ่ เพ่ือให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นกลไกลในการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงแต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนอ าเภอซับใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กูบ ดังนี้ 

 คณะท างานด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

2. ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ 

หน้าที่ ดังนี้ 

1. วางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอ าเภอซับใหญ่ ด้าน
เศรษฐกิจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา
อ าเภอซับใหญ่ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่อ าเภอก าหนด 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายอ าเภอซับใหญ่มอบหมาย 

 

 



-4- 

คณะท างานด้านสังคม ประกอบด้วย 

 1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กูบ 

มีหน้าที่ ดังนี้  

1. วางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอ าเภอซับใหญ่ ด้าน
สังคม  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา
อ าเภอซับใหญ่ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่อ าเภอก าหนด 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายอ าเภอซับใหญ่มอบหมาย 

 คณะท างานด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 

 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 2. จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ 

มีหน้าที่ ดังนี้  

1. วางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอ าเภอซับใหญ่ ด้าน
ความมั่นคง  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา
อ าเภอซับใหญ่ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่อ าเภอก าหนด 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายอ าเภอซับใหญ่มอบหมาย 

ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตามค าสั่งนี้ปฏิบัติงานตามค าสั่งดังกล่าวด้วยครับ 

ที่ประชุม ทราบและปฏิบัติ 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 

นายก 3.2.1 ให้พนักงานทุกคนร่วมกันท ากิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธครับ โดย
มอบนายชยพล ภักดีพงษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ในการด าเนินการและรายงาน
ผลต่อคณะผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ครับ 

 3.2.2 การมาปฏิบัติราชการ ขอให้ยึดตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ตนเอง  

  

 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับงานในส่วนของส านักปลัดได้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ บรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 
1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อม

เครื่องสักการะ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ พร้อมทั้งจัดประดับผ้าบริเวณรั่วส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. การวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
เพ่ือเตรียมจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

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

 - กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านนายกค่ะ ส าหรับกองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข ได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ดังนี้  
 งานด้านสาธารณสุข 

 - พ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 - การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 - ส ารวจข้อมูลสุนัข – แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก   
   โรคพิษสุนัขบ้า  

   งานกองสวัสดิการสังคม 
    - รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
    - งานรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    - งานรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
    - กิจกรรม Big Cleanning Day ทุกวันพุธ 
    - มอบถุงยังชีพ ตามรายชื่อ Thai QM 
    - ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 
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- กองช่าง 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จ านวน 2 ราย 
 2. งานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 4 จุด 
 3. เริ่มด าเนินงานปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 5. ด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563  
 
   - กองการศึกษา 
น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. ด าเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียน ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ทั้ง 4 โรงเรียน 
 2. ด าเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่ากูบ 
  - เดิม ใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของโรงเรียนสังกัด สพฐ 

ใช้ระบบ sis  
  - เดิม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ ccis 
  - ปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นข้ึนมาใหม่คือ ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น LEC ทั้งของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  - อบต. จะต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจ านวนนักเรียนหรือเด็กเล็ก
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

  - จังหวัดจะยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับจังหวัดภายในวันที่ 7 
สิงหาคม 2563  

 
 

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  สงิห์ใหม่       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวีระ  สิงห์ใหม่) 

                   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 

                                            (ลงชื่อ)       สุพล  เหล็กมา         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุพล  เหล็กมา) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 

 

 


