
รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  7 / 2563 

วันศุกร์  ที่  10  กรกฎาคม  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  คนงานทัว่ไป 
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 
31. 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 าเดือนกรกฎาคม 2563 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ  
1. รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ในวันอังคาร และวันศุกร์
ของสัปดาห์ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และเชิดชูเอกลักษณ์
วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย  

 2. การด าเนินโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผื่นแผ่นดิน” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา
สระน้ าสาธารณประโยชน์ประจ าที่ว่าการอ าเภอซับใหญ่” โดยก าหนดจัดกิจกรรมจิต
อาสาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ า
สาธารณประโยชน์ประจ าที่ว่าการอ าเภอซับใหญ่ 

 3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-26/2563 เพ่ือแจ้งให้
ประชาชนได้ทราบข่าวสารที่ถูกต้อง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
จังหวัดชัยภูมิ www.chaiyaphum.go.th   ที่ banner “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน”  

 4. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลนายาง
กลัก จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 1. หัวหน้าส านักปลัด 2. ผู้อ านวยการช่าง                   
3. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

 

http://www.chaiyaphum.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 แจ้งในที่ประชุม 
นายก 3.1.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ให้ด าเนินการดังนี้ 

  1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณ
ด้านหน้าส านักงานประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อม
ประดับผ้าระบายสีเหลือง และผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วส านักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 
31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

  2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณส านักงานที่เหมาะสม โดย
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนาม
ถวายพระพร ปากกาสีน้ าเงิน พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

  3. เชิญชวนบุคลากรในสังกัด และประชาชน (ตามความสมัครใจ) แต่งกาย
ด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 

 ครับก็ขอให้ส านักปลัดรับผิดชอบเรื่องการจัดสถานที่ให้เรียบร้อย และขอความ
ร่วมมือสวมใส่เสื้อสีเหลืองด้วยครับ 

3.1.2 การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเริ่มด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม เพ่ือจะได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ต่อไป 

3.1.3 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ 
ข้อก าหนดและค าสั่ง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้  

 1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3 ) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศคณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 3. ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรี
ก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 
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 4. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563  

 5. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 

 6. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 แนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 7. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 แนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   

ขอให้ทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ ข้อก าหนด และค าสั่ง จ านวน 7 
ฉบับ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด  

ที่ประชุม ทราบและปฏิบัติ 

 

3.2 การปฏิบัติงานในราชการ 

นายก 3.2.1 ก าชับเรื่องการอยู่เวรยามในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และหลังเวลาราชการ ขอให้ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันเหตุต่างๆ 

 3.2.2 แจ้งพนักงานด้านสถานที่ ช่วยกันจัดสถานที่ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เนื่องจากช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. ได้มีการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หลายงาน จึง
ขอให้ช่วยกันจัดสถานที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้วยครับ 

 3.2.3 แจ้งคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ให้สวมใส่ชุดผ้าไทย ในวันอังคาร 
และวันศุกร์ ครับ 

  

 ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   3.3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   - ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับงานในส่วนของส านักปลัดได้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. เตรียมเอกสารรับตรวจประเมิน LPA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2. จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกูบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เพื่อเสนอสภาฯพิจารณาในการประชุมสภาฯต่อไปครับ 
 

- กองคลัง 
ผอ.กองคลัง   ส าหรับกองคลัง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 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 

   งานกองสวัสดิการสังคม 
    - รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
    - งานรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    - งานรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
    - กิจกรรม Big Cleanning Day ทุกวันพุธ 
    - มอบถุงยังชีพ ตามรายชื่อ Thai QM 

- รว่มเป็นวิทยากร เรื่อง การขึ้น ทะเบียนเด็กแรกเกิด ในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563  
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- กองช่าง 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย ครับส าหรับการปฏิบัติงานกองช่างมีดังนี้ครับ 
นายช่างโยธา 1. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จ านวน 1 ราย 
 2. งานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 3 จุด 
 4. งานปรับปรุงห้องประชุม ตอนนี้ด าเนินการได้ 40 เปอร์เซ็นแล้วครับ 
 5. ด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 ใน

ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จครับ 
 

  
- กองการศึกษา 

น.ส.จารุวรรณ พิกุล ค่ะส าหรับกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ 
นวก.ศึกษาฯ 1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) ของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
  - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08162/ว5232 ลงวันที่ 2 

กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มาปรับปรุงเป็น “แผนพัฒนา
การศึกษา” (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยก าหนดห้วงเวลาให้สอดคล้องกับห้วงเวลา
ของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดท า 
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.(2561 – 2565)   

 
หัวหน้าส านักปลัด ครับในส่วนของเรื่อง อาหารกลาง และอาหารเสริมนม ให้ส ารวจความต้องการกับ

ผู้ปกครองและด าเนินการต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
นายก มีผู้บริหาร หรือพนักงานท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
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          (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 

 

 

 

 


