
รายงานการประชุม 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อบต.กุแหระ 

ครั้งที ่5/25๖2 

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุจิต  ช านาญกิจ นายก อบต. สุจิต  ช านาญกิจ  

2 นายอดุลย์  ชนะพล รองนายก อบต. อดุลย์  ชนะพล  

3 นายสุพจน์  สังข์ทอง รองนายก อบต. สุพจน์  สังข์ทอง  

4 นายสุวรรณรัตน์  บุญทอง เลขานุการนายก อบต. สุวรรณรัตน์  บุญทอง  

5 นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว ปลัด อบต. อรุณศักดิ์  ชูแก้ว  

6 นายวุฒิพงค์  สมจริง รองปลัด อบต. วุฒิพงค์  สมจริง  

7 นายสมยศ  ปัญญา ผู้อ านวยการกองช่าง สมยศ  ปัญญา  

8 นางสาวมาลี  หลวงนา ผู้อ านวยการกองคลัง มาลี  หลวงนา  

9 นายวิชัย  ราพฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ วิชัย  ราพฤทธิ์  

10 นางสาวกชพร  เพชรเรือนทอง นักวิชาการศึกษา กชพร  เพชรเรือนทอง  

11 นางสุปรียา   สุขขะ นักจัดการงานทั่วไป สุปรียา   สุขขะ  

12 นางสาวนภสร   ทองขยัน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นภสร   ทองขยัน  

13 นางสาวณัฏฐปวีย์  ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคล ณัฏฐปวีย์  ศรีสุขใส  

14 นายวิศิษฐ  โกมารทัต เจ้าพนักงานพัสดุ วิศิษฐ  โกมารทัต  

15 นางสาวอลิศรา  ดาษพร เจ้าพนักงานธุรการ อลิศรา  ดาษพร  

16 นางสาวภัชราภรณ์  รัตนพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ ภัชราภรณ์  รัตนพันธุ ์  

17 นางสาวจุไรรัตน์   บุญทอง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จุไรรัตน์   บุญทอง  

18 นายประทีป  พรหมเวช พนักงานขับรถยนต์ ประทีป  พรหมเวช  
19 นางจันทร์สุดา  บุญช่วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จันทร์สุดา  บุญช่วย  
20 นางศิริญญา  ฟุูงเฟ้ือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ศิริญญา  ฟุูงเฟ้ือง  

21 นายสันติชัย   พงค์ทองเมือง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา สันติชัย   พงค์ทองเมือง  
22 นายปิยศักดิ์  รักษาสัตย์ ภารโรง ปิยศักดิ์  รักษาสัตย์  
23 นางภรน้อย  ชนะพล ครู  คศ.1 ภรน้อย  ชนะพล  
24 นายทวีชัย  มีพัฒน์ ครู คศ.1 ทวีชัย  มีพัฒน์  
25 นางมาลี   บ ารุงศรี ครู คศ.1 มาลี   บ ารุงศรี  
26 นางจรรยา  พรหมวิเศษ ครู คศ.1 จรรยา  พรหมวิเศษ  
27 นางณัฏฐ์ฎาวรต  สุชาติพงศ์ ครู คศ.1 ณัฏฐ์ฎาวรต  สุชาติพงศ์  
28 นางสาวจิราพร   บุญทอง ผู้ดูแลเด็ก จิราพร   บุญทอง  
29 นางเกศสุดา  สงอาจินต์ ผู้ดูแลเด็ก เกศสุดา  สงอาจินต์  



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือ หมายเหตุ 

30 นางสาวกัญญา  ยอมเต็ม ผู้ดูแลเด็ก กัญญา  ยอมเต็ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม   
       

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือ หมายเหตุ 

1 นางธิดา  สุตะระ หัวหน้าส านักปลัด - ลาปุวย 
2 นายยงยุทธ  หมวดทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ไปราชการ 
3 นายวิศวะ  สังข์ชุม นักพัฒนาชุมชน - ไปราชการ 
4 นางสาวเสาวภา  พันธ์มุสิก เจ้าพนักงานธุรการ - ไปราชการ 
5 นางสาวอุทัยวรรณ  เครือจันทร ์ เจ้าพนักงานธุรการ - ลาพักผ่อน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ไม่มี 

 

เริ่มประชุมเวลา   1๕.30 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ที่ประชุม นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว  ต าแหน่ง ปลัด  อบต.             
ได้กล่าวเชิญ  นายสุจิต  ช านาญกิจ ต าแหน่ง นายก อบต. ประธานที่ประชุมกล่าว   
เปิดการประชุม 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธาน   1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   ตามที่ส านักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระ
   ราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2562 ก าหนด 
   ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิ
   มงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มี 
   ความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยอ าเภอทุ่งใหญ่
   ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
   ราชาภิเษก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า  

 ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธาน   ได้เชิญ นางสุปรียา  สุขขะ ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อ่านรายงาน     
การประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 

นางสุปรียาฯ ได้อ่าน รายงานการประชุมครั้งที่  4/256 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562               
ให้ที่ประชุมพิจารณา 



ที่ประชุม  มีมติรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อ งติดตามผลการด าเนินงาน 

 ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นางณฎฐา  เดิมคลัง 4.1 การเบิกจ่ายและการส่งใช้เงินยืมของราชการ 

- การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จะต้องด าเนินการวางฏีกาให้กองคลังอย่างน้อย 3 
วันท าการ เพ่ือจะได้มีเวลาท าการตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

- การลงชื่อในใบส่งของ ในช่องผู้รับของ ขอความร่วมมือให้ทุกคน ทุกส่วนราชการ 
เขียนชื่อตัวบรรจง อย่าลงลายมือชื่อ เพื่อง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ เช่น 

         การวางฎกีาเบกิจ่ายเงนิค่าปาูยของโครงการ โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
            ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 25 62 ระหว่างวันที่  11 – 17 เมษายน 2562 
        ณ หนา้โรงเรยีนอนบุาลรุง่รัศมี หน้าฎีกาวางไว้เป็นจ านวนเงิน 840 บาท แต่ใบส่ง
        ของ แจ้งยอดเงนิ 900 บาท และมีการลงลายมือชื่อไม่ได้เขียนชื่อในใบส่งของ ท า
        ให้งานเกิดความล่าช้า  

- กรณียืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ด าเนินการส่งใช้เงินยืม
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง 

- กรณียืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายโครงการฯ ให้ด าเนินการส่ง
ใช้เงินยืมภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน 

- กรณีท่ีบุคคลท่านใดที่ยืมเงินราชการแล้วไม่ส่งใช้เงินยืม ให้กองคลังมีหน้าที่ท า
บันทึกแจ้งผู้ยืมเงินราชการให้ด าเนินการ และเมื่อส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้วให้ผู้
ยืมเงินราชการลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมเงินยืมด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ  

นายวิชัย  ราพฤทธิ์ 4.2 การจัดสร้างสนามเด็กเล่นเสริมปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายให้ ศพด.แต่ละแห่ง จัดสร้าง
สนามเด็กเล่นเสริมปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม
ของ ศพด. หาก ศพด.ใดไม่มีเงินสะสม ก็ต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน ที่สามารถ
ด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้  ขอแจ้งให้หัวหน้า ศพด. ทั้ง 2 แห่ง 
ด าเนินการจ้างเหมาหรือจัดซื้อวัสดุที่ต้องใช้ หรือจะด าเนินการขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและผู้มีจิตสาธารณะในพ้ืนที่ ก็แล้วแต่วิธีการที่เหมาะสมและสมควร 

นายก อบต. 4.3 การจัดท าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 

  การจัดซื้อรายการอาหารในแต่ละวัน กระผมทราบข่าวมาว่า คุณครูรับประทาน
อาหารที่จัดซื้อไว้ให้กับนักเรียน ซึ่งผู้ที่ได้รับทราบข่าวก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่าให้เกิด
ความเข้าใจผิดกัน ซึ่งหัวหน้าศูนย์แต่ละศูนย์ต้องชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้ปกครอง 



ทุกคน ทุกฝุายเข้าใจ อาจจะเรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุม
ผู้ปกครอง หรือหาแนวทางเพ่ือไขข้อข้องใจให้กระจ่างแจ้งต่อไป 

นายวิชัย  ราพฤทธิ์ เมนูอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ก าหนดไว้ในแต่ละ
ภาคเรียนเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้เด็กได้รับโภชนาการอาหารที่ครบถ้วน ซึ่งในการจัด
ท าอาหารกลางวันในแต่ละวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องด าเนินการตามเมนูอาหารที่
ก าหนดไว้ จะด าเนินการนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ 

นางจิราพร  บุญทอง ขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัครเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.กุแหระ ว่า
ทางโรงเรียนด าเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 ก าหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ขณะนี้สรุปยอด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 มีเด็กนักเรียนมาสมัครแล้ว จ านวน 12 คน 

นายวิชัย  ราพฤทธิ์ - ค่าอาหารกลางวันของ ศพด.3 ที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่เพียงพอ เนื่องจากเด็กนักเรียนอายุเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 6 คน ซึ่งไม่
สามารถรายงานขอรับเงินอุดหนุนได้ ท าให้ผู้รับจ้างท าอาหารต้องแบกภาระเป็น
ระยะเวลา 7 เดือน 

- การย้ายเด็กนักเรียนของ ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ ในปีการศึกษานี้ ทราบว่า โรงเรียนราช
เวชพิศาลเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 ปี ซึ่งมีผู้ปกครองบาง
ท่านที่ไม่เข้าใจย้ายนักเรียนจาก ศพด.4 ไปเข้าเรียนที่นั่น โอกาสต่อไปเรียนจบแล้ว
อาจจะไม่สามารถออกใบแสดงผลการเรียนได้ หรืออาจมีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น เพราะ
การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนราชเวชพิศาล ซึ่ง
เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองในเขตพ้ืนที่ก่อน   

- ในระบบ Thai School Lunch หากอายุของเด็กนักเรียนต่ ากว่า 4 ปี ไม่สามารถ
รายงานยอดจ านวนนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือขอรับงบประมาณได้ 

นางภรน้อย  ชนะพล รับทราบและด าเนินการนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง  

นายทวีชัย  มีพัฒน์ หากมีกรณีบางวันทาง ศพด.ไม่สามารถจัดอาหารเช้าให้กับเด็กนักเรียนได้ ทาง ศพด. 
   จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร   

นายวิชัย  ราพฤทธิ์ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตอนนัดประชุม ผู้รับจ้างท าอาหารทุกรายสามารถรับหลักการ
   ตามข้อเสนอได้  

นายก อบต.  ตามท่ี อบต.กุแหระ เน้นให้มีการจัดอาหารเช้าส าหรับเด็กนักเรียน ก็เพราะเป็นการ
   ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  

นางสาวกชพรฯ  การจัดสรรอาหารกลางวันของ ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์ ได้ด าเนินการน าระบบ Thai  
   School Lunch  มาใช้ในการบริหารจัดการ เฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่รายหัว ๆ ละ 10 
   บาท ซึ่งระบบนี้ ศพด. มั่นใจได้ว่าเด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนในแต่ละมื้ออย่าง
   แน่นอน 



นายวิชัย  ราพฤทธิ์ ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พยายามแก้ไขปัญหายอดจ านวนเด็กมากกว่า
   เด็กนักเรียนที่มีอยู่จริง ซึ่งเรื่องนี้คุณครูต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าหากเด็ก 
   นักเรียนไม่มาโรงเรียน ให้รีบแจ้ง ศพด. ทราบ โดยเร็ว เพราะหากล่าช้ารายงานยอด
   นักเรียนผ่านระบบ Thai School Lunch ไปแล้ว จะเป็นปัญหาเรื่องการจัดสรร
   งบประมาณอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน  
นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว 4.4 การจัดรถรับ – ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  จากการที่นายทวีชัย  มีพัฒน์ ต าแหน่ง ครูช านาญการ ครูวิทยฐานะ ได้เสนอขอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ จัดรถรับ – ส่งนักเรียน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเข้า
เรียน และลดภาระของผู้ปกครอง ถือเป็นความคิดที่ดี แต่การที่จะด าเนินการเรื่องใด 
ๆ ต้องค านึงถึงด้วยว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 

  4.5 การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของกองการศึกษาฯ  

  การเดินทางไปราชการเพ่ือทัศนศึกษาดูงานของกองการศึกษาฯ ในทุก ๆ โครงการ 
คุณครูทุกคนจะต้องน าความรู้ที่ได้รับมาจัดท าโครงการเสนอผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ เพื่อน าผลงานมาประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ ศพด. ให้มาก
ที่สุด และจะต้องมีภาพถ่ายประกอบผลงานด้วย 

 4.6 การจัดกิจกรรมทาสีอาคารส านักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพระ
ราชพิธีราชาภิเษก 

   ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.1/ว 1211 เรื่อง การเตรียมการ
   และสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 
   จัดตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ (สีเหลือง) ธงชาติ หรือ    ธงตราสัญลักษณ์ ให้
   เหมาะสม สวยงาม และสมพระเกียรติเพื่อเตรียมความพร้อมในการพระราชพิธีบรม
   ราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                   
   (รัชกาลที่ 10) ซึ่ง อบต.กุแหระ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมทาสีอาคารส านักงานท้ัง 
   ภายนอกและภายใน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ขอขอบคุณทุกคน ทุกฝุาย ที่ท า
   ด้วยความศรัทธาและหัวใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ขอความร่วมมือให้เก็บ
   ภาพถ่ายก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ หลังด าเนินการ รายงานให้จังหวัดทราบ
   ด้วย  

ที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ   

นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว 4.7 การจัดสร้างลานคอนกรีตและโดมบริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน 

 กระผมขอเสนอว่า อยากให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติงบประมาณนการ
จัดสร้างลานคอนกรีตและโดมบริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน เพื่อให้มีสถานที่
รองรับผู้เข้าร่วมงานที่เพียงพอ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดงาน/
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  

นายก อบต. รับทราบและพิจารณา  

นายก อบต. 4.8 การสอนมารยาทไทยให้กับนักเรียน 



 การฝึกฝนมารยาทไทยให้กับนักเรียน ในตอนเช้าผู้ปกครองมาส่งนักเรียน คุณครูต้อง
สอนมารยาทในการไหว้ผู้ปกครอง และตอนเย็นกลับจากโรงเรียนคุณครูต้องสอน
มารยาทในการไหว้คุณครู ฝึกฝนท าเป็นประจ าให้ติดเป็นนิสัย ตลอดจนมารยาทต่าง 
ๆ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการอบรมดูแลสั่งสอนเป็นอย่างดีอีกด้วย  หากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหา 
หรือขาดตกบกพร่องสิ่งใด ก็ประสานไปยังผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ปลัด อบต. 
หรือนายก อบต. เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ  
นายก อบต. 4.9 การปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ มีรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 2 คัน ได้แก่ 

หมายเลขทะเบียน กค 5802 นครศรีธรรมราช และ กต 569 นครศรีธรรมราช ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการขับรถยนต์ส่วนกลาง ได้แก่ นายประทีป  พรหมเวช ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งบางครั้งมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปราชการพร้อมกันทั้ง 2 
คัน พนักงานขับรถยนต์จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันได้ ดังนั้นจะมีวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไรเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้รถยนต์ส่วนกลางในการเดินทางไป
ราชการ 

นางสาวณัฏปวีย์ฯ ขอเสนอว่า ให้จัดท าแบบฟอร์มขออนุญาตให้ นายปิยศักดิ์  รักษาสัตย์ ต าแหน่ง                
ภารโรง เป็นผู้ขับรถยนต์ส่วนกลางเพ่ือเดินทางไปราชการแทนเป็นรายกรณีไป และ
ขอรับด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มด้วยตนเอง 

ที่ประชุม รับทราบ  

นางมาลี  หลวงนา 4.10 การน าเงินรายรับฝากเข้าบัญชี 
  ในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ (วันศุกร์) เวลา 15.30 น. ทางกองคลังจะต้องสรุป

น าเงินส่งให้คณะกรรมการเพื่อน าเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่ และขออนุญาตให้นายประทีป  พรหมเวช ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับรถยนต์ส่วนกลางเพ่ือน าส่งเงินใน 
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

นายประทีป  พรหมเวช รับทราบและด าเนินการ  

นายก อบต. 4.11 การจัดท าตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 การจัดท าตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะน าไป
ประดับหรือประดิษฐาน ณ ที่ใด ต้องต้องศึกษาท าความเข้าใจให้ละเอียดรอ บคอบ 
เพ่ือความเหมาะสมและสมพระเกียรติ ขอมอบหน้าที่นี้ให้ส านักงานปลัดรับผิดชอบ
ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ  
นางสาวมาลี  หลวงนา 4.12 การจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละส่วนราชการ  
 การจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละส่วนราชการทางกองคลังจะด าเนินการจัดท า

โต๊ะเฉพาะส าหรับวางฏีกาไว้อ านวยความสะดวกให้กับทุกส่วนราชการ เพื่อความ



สะดวกและรวดเร็วไม่ปะปนกับแฟูมงานอ่ืน ๆ หากพิมพ์ฎีกาผิด เอกสารประกอบ   
ฏีกาไม่ครบถ้วนจะด าเนินการคืนกลับไปยังส่วนราชการนั้น ๆ ทันที  

นายก อบต. 4.13 การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน นักเรียนต้านยาเสพติด ประจ าปี  พ.ศ. 
2562 (กุแหระเกมส์ ครั้งท่ี 21)  

  ขอแจ้งให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด าเนินการก าหนดระยะเวลา
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน นักเรียนต้านยาเสพติด ประจ าปี  พ.ศ. 2562 (กุแห
ระเกมส์ ครั้งที่ 21) ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา ครั้งที่ 25 ประจ าปี ๒๕62 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในปีนี้
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 และ 4 รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพ่ือ
จะได้ไม่ซ้ าซ้อนในเรื่องของ การใช้สนามกีฬาโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม และการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของประชาชนในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 และ 4   

นางกชพรฯ ขอชี้แจงเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลกุแหระ จ านวน 8 
หมู่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับนักกีฬาฝึกซ้อมนั้น ขณะนี้ได้ด าเนินการสั่งซื้อไปเรียบร้อย
แล้ว ทางร้านจะน าอุปกรณ์กีฬามาส่งมอบ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

ที่ประชุม รับทราบ  
นายก อบต. 4.14 การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจ าหมู่บ้าน  
 ตามที่พ้ืนที่ต าบลกุแหระของเรามีสาธารณภัยเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี อบต.กุแหระ 

ในฐานะหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และมีอ านาจหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนั้น 
จึงขอให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนประจ าหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและประชาชน
ร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จ ลดความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดข้ึน และเป็นการปูองกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้อีกด้วย  

นางสุปรียา  สุขขะ กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจ าหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด ได้มีค าสั่งแต่งตั้งทีมส ารวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ที่ 80/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2561 ไว้ครบทั้ง 8 หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้บริหาร 
เจ้าหน้า สมาชิกสภา อบต. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมหมู่บ้านละ 14 คน ขณะนี้
อาจจะไม่เป็นปัจจุบัน และไม่แน่ใจว่าจะตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้บริหารกล่าวถึง
หรือไม่ หลังจากนี้จะส าเนาค าสั่งให้กับนายก อบต. เพ่ือพิจารณาว่าจะด าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ  

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
นายก อบต. 6.1 การน า พรบ.ข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ขอความร่วมมือให้พนักงาน ทุกคน ได้ศึกษา ท าความเข้าใจ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สามารถศึกษาและดาวโหลดข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.oic.go.th  

 6.2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติงานบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก ปฏิบัติหน้าที่
 ราชการตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และให้บริการประชาชนด้วยความ  
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาหาเรา         
ให้เต็มก าลังความสามารถ โดยไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

 

เลิกประชุมเวลา 1๖.30 น. 

  ลงชื่อ       สุปรียา  สุขขะ        ผู้จดรายงานการประชุม    
                             ( นางสุปรียา  สุขขะ) 
                                                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

  ลงชื่อ       อรุณศักดิ์  ชูแก้ว          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                  (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

              


