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รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
วันที่  29  มิถุนายน 2565  เวลา 15.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 
********************** 

ผูม้าประชุม 
1. นายอาทิตย์  ศิริบุตวงษ ์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายก่อม  จํานงค์ภู่   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. นายสงการณ์  ฦาชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
4. นายแสง  ชุ่มฉิมพลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. นายเกียรติศักดิ์ ต้ังพงษ ์   หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
6. นายเฉลิมวิทย์ ภัทราบุญญากุล  เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางกุลนิตย์  แนวประเสริฐ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
8. นายประดิษฐ์ มงคล   เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางวิลัยวรรณ ์ ฤทธิ์บุญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
10. นางประทุมทิพย์  วรรณศิริสกุล  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
11. นางสาวโชติกา สอนสําโรง  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
12. นางอโนทัย  หงส์ปัสสา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
13. นางไพรฑูรย ์ เพ็งจันดา  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 
14. นางสาวนภา  นากา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
15. นางพรรณ ี  วรรณประภา  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
16. นายไกรเมฆ  หมวดเมืองกลาง  ผู้อํานวยการกองช่าง 
17. นางดวงใจ  ผาบเพ็ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
18. นายชนาธิป  ขวัญมา   ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
19. นางประนอม  แกมชัยภูม ิ  ครู 
20. นางสมพิศ  จําชาติ   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 
21. นางสาวไข่มุก แก้วอินทร์บอก  ผู้ดูแลเด็ก 
22. นางสาวยุวธิดา วงษ์ชู   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
23. นางสาวนุชจารี ธุสินแก่น  ครู 
24. นางสาวสุภานิตย์ ผงชัยสงค์  ครู 
25. นางสาวชวัลนุช บรรเทา   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 
26. นางสุภาพร  วงค์ศรีแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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27. นางสาวขวัญจิรา จําชาติ   ผู้ดูแลเด็ก 
28. นางสาวประภัสสร พรมราช   ผู้ดูแลเด็ก 
29. นางสาวราตรี ม่วงสีเสียด  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษาฯ) 
30. นางสาวชานิสรา สีไพ   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
31. นางสาววิจิตรา โยธากุล   ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล 
32. นางลัดดาพร  เพ่งพิศ   ครู 
33. นางศรีวิไล  สิมช้า   ผู้อํานวยการกองคลัง 
34. นายมานพ  ผุยม่อง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
35. นางสาวกานดา สิงห์เจียง  คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน) 
36. นางจันทร์เพ็ญ โคนชัยภูมิ  ครู 
37. นายกฤตพัฒน ์ หมอกชัย  ผช.นักพัฒนาชุมชน 
38. นางสาวอนงค์นาถ หาสีเสียด  ผู้ดูแลเด็ก 
39. นายชานนท์  ธนาไพศาลพงษ ์  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
40. นายอิทธิพัทธ์ จันทะโสม  ผช.นายช่างโยธา 
41. นายสมมาต  บุตรสีวงศ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถขยะ)  
42. นายณัฐวุฒิ  ยิ้มเสงี่ยม  พนักงานจ้างเหมาบริการ(ผช.จพง.เขียนแบบ) 
43. นายมงคล  อุบลสินโสภณ  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
44. จ.อ.เสนห์  ธนะขว้าง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. จ.อ.พงศกร  คะสกุล 
2. นายดวงเด่น  เกณฑ์พล 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายอาทิตย์   ศิริบุตวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําวัวแดง  
ได้กล่าวเปิดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
ถ้ําวัวแดง ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 และดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอาทิตย์  ศิริบุตวงศ์ 
นายก อบต. 
 

- ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือด้วยดี การแสดงแห่บุญบั้งไฟในงานเจ้า
พ่อพญาแล ประจําปี 2565 ท่ีผ่านมาก็ขอให้มีความร่วมกันอย่างนี้ตลอดไป วันนี้เป็น
ประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นางวิลัยวรรณ์  ฤทธิ์บุญ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

-รายงานการประชุมประจําเดือน พฤษภาคม 2565 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
โดยสรุป ดังนี้ 
-การปฏิบัติงาน เวลามาทํางานให้ลงเวลาได้ไม่เกิน 09.00 น. 
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นางวิลัยวรรณ์  ฤทธิ์บุญ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

-การลาพักผ่อนให้ยื่นล่วงหน้า 3 วัน  ลากิจ ลาป่วย ไม่ต้องลาล่วงหน้าลาทางไลท์ก็ได้ 
มาทํางานวันแรกให้ยื่นใบลา 
-ลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
-เวลาราชการให้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีประจําสํานักงานต้ังแต่เวลา 08.30 น. 16.30 น. 
(เว้นพักเท่ียง) หากไม่มีภารกิจออกไปข้างนอก 
-การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ต้องมีผลตรวจรับรองยาเสพติด 
-การใช้ไฟฟ้าในสํานักงานให้ เปิด-ปิด ตามเวลา ให้ปิดไฟ ปิดแอร์ ตอนพักเท่ียง เพื่อ
ประหยัดพลังงาน 
-การเตรียมเอกสารตรวจ LPA ให้เตรียมให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 
ซึ่งผู้รับผิดชอบด้านท่ี 1-5 ได้มอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบไปแล้ว 
-กิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดิมกําหนดวันท่ี 28 พฤษภาคม 2565 
เปล่ียนเป็นวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 
 

นายมานพ  ผุยม่อง 
นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นายมานพ  ผุยม่อง 
นักพัฒนาชุมชน 
 

-กองสวัสดิการสังคม ให้รายงานการบันทึกข้อมูลระบบ PTMap (ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า)  
 

- กองสวัสดิการสังคม มีงานท่ีได้รับมอบหมายจากพัฒนาชุมชนอําเภอ ทางกองสวัสดิการ
สังคมก็ขอขอบคุณ พนักงานกองการศึกษาฯ ท่ีให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องหลายๆ เรื่อง  การลง
พิกัดของแต่ละหมู่บ้านก็สําเร็จไปได้ด้วยดี 
-ปัญหาด้านรายได้ ด้านอาชีพ และด้านสุขภาพ ทาง รพ.สต. ท้ัง 2 แห่ง เป็นผู้ลงข้อมูลให้  
-งานท่ีได้รับมอบหมายจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ไดรับมอบหมายให้ดูแลด้านอื่น ๆ  ซึ่ง
ด้านอื่น ๆ มีปัญหา 500 กว่าปัญหา แต่ละหมู่บ้านมีปัญหามากน้อยไม่เท่ากัน ตอนนี้ยัง
ขาดข้อมูลหมู่ 9 และหมู่ 11 
-เป้าหมายการบันทึกข้อมูล จะให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 25 ของเดือนถัดไป 
-รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างบ้าน และการบันทึกข้อมูลได้ดําเนินการไปแล้ว 90% 
เหลือเฉพาะด้านรายได้ท่ียังรอข้อมูลอยู่ 
-เรื่องบ้าน เป้าหมายในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 จะแล้วเสร็จหรือไม่ 
-ถ้ามีวัสดุเป้าหมายวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 แล้วเสร็จทัน แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องวัสดุ 
ขออนุญาตปรึกษาอีกทีหลักการประชุม 
-วันนี้การก่อสร้างบ้านก็ได้ดําเนินการเทพื้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีอิฐบล็อกก่อ 1 วันก็
น่าจะแล้วเสร็จ แล้วจะได้ขอความร่วมมือทางผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยมุงหลัง และตกแต่งก็
น่าจะแล้วเสร็จ 
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นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นางศรีวิไล  สิมช้า 
ผอ.กองคลัง 
 
 
 
นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นางศรีวิไล  สิมช้า 
ผอ.กองคลัง 
 
 
 
นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 
 
 
 
 
 

นายชนาธิป  ขวัญมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางดาวใจ  ผาบเพ็ง 
นักวิชาการศึกษา 

- ต่อไปกองคลัง เชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 
 
-เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ม.8,10,11 ทําสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เบิกจ่ายแล้ว 4 โครงการ ส่วน ม.3 ยังไม่ได้ทําสัญญา ม.4 ทําสัญญาจ้างเป็นบางส่วน 
โครงการท่ียังไม่ได้ทําสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 10 โครงการ และโครงการท่ีนายกพึ่ง
ออกสํารวจเพิ่มเติมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
-เรื่องการรับชําระภาษี ในส่วนของภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตอนนี้ได้ขยายเวลาจาก
เดิมเดือนมิถุนายน 2565 ขยายเป็นเดือนกันยายน 2565 โดยไม่มีค่าปรับ 
-ภาษีท่ีค้างชําระ และรายได้การจัดเก็บขยะด้วย ให้ดําเนินการจัดทําหนังสือถึง
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  
-ค่ะ จะดําเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้ค้างชําระแล้วจะทําหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ 
-โครงการในข้อบัญญัติ ดําเนินการหมดแล้วเหลือแต่หมู่ 7 ลานคอนกรีต กับเครื่องออก
กําลังกายใช่หรือไม่ นอกนั้นดําเนินการเสร็จหมดแล้วทุกโครงการ 
-โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการหมู่ 6 และหมู่ 12 พบว่า หมู่ท่ี 12 ไม่ได้
โครงการ 3 โครงการ ความยาวไม่ได้ เพราะว่าชาวบ้านไม่ให้ท่ี จาก 5 โครงการ ได้ 2 
โครงการ แล้วก็จะได้ไปสํารวจ ม.4, ม.3 อีกครั้งหนึ่ง ให้แน่ใจก่อนจึงจะทําสัญญาจ้าง 
ม.11 มี 2 โครงการ 
-ต่อไปกองการศึกษาฯ เชิญ ครับ 
-กองการศึกษา ก็ขอขอบคุณทุกท่านงานกิจกรรมโครงการทุกโครงการได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน ถือว่าประสบผลสําเร็จค่อนข้างสูงทุกโครงการท่ีได้จัดมา 
ประชาชนให้ความสนใจมาร่วมโครงการเป็นอย่างมาก อาจจะเนื่องจากไม่มีมโหรี        
วงดนตรีไม่มีแห่มาหลายปีแล้ว ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมีผลต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมในปี
ถัดไปด้วย ก็ขอขอบคุณทุกท่านและคณะผู้บริหารด้วย ท่ีได้จัดกิจกรรมโดยเฉพาะใน
ของท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง ท่ีได้ร่วมกิจกรรมด้วยก็ถือวา่เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในอําเภอ ในส่วนของงานเจ้าพ่อพญาแลเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 
2565 ทุกท่านก็เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับงานประเพณี และใกล้จะถึงนี้ก็จะมีงานประเพณีเข้าพรรษา ซึ่งกองการศึกษาฯ ได้
จัดทําโครงการว่าจะจัดกิจกรรมลักษณะไหนให้นักวิชาการศึกษา ช้ีแจงว่าจะดําเนินการ
อย่างไรสําหรับกิจกรรมบุญเข้าพรรษา 
-โครงการงานประเพณีบุญเข้าพรรษา ครั้งแรกคิดว่าจะหล่อเทียนเข้าพรรษา แต่ว่า 
อบต. ได้มีการจัดงานประเพณีหลายโครงการติดต่อกัน ได้ปรึกษาปลัดแล้วและ
งบประมาณต้ังไว้เพียง 50,000 บาท ท่ีผ่านมาก็จะเป็นการซื้อเทียนซึ่งระเบียบไม่
สามารถจัดซื้อได้ เป็นครั้งแรกที่จะหล่อเทียนซึ่งต้องจัดหาอุปกรณ์ในการหล่อเทียน    



~ ๕ ~ 
 

 
   

นางดวงใจ  ผาบเพ็ง 
นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 

ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เคยทํา การหล่อเทียนจะต้องทําถวายวัดใดวัดหนึ่งในตําบล แต่ต้อง
ใช้งบประมาณมากต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจํานวนมากมาร่วมในการหล่อ
เทียนเพื่อร่วมพิธีการหล่อเทียน เสร็จแล้วจึงจะจําไปถวายพระต่อไป ซึ่งจะได้นําเรียน
นายกอีกครั้งหนึ่งว่าจะดําเนินการอย่างไร  
-โครงการบุญออกพรรษา ผู้บริหารก็ให้เตรียมการจัดงานกีฬาบุญออกพรรษา 
-ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ปีแล้วที่ครูไม่ได้จัดการเรียนการสอน ต้องจัดเตรียมส่ือการ
เรียนการสอนใหม่หมด 
-สําหรับโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.กทท.จังหวัดชัยภูมิ 
ให้เส้ือท้ังหมด 450 ตัว พร้อมอุปกรณ์กีฬา สําหรับพนักงานและประชาชนท่ีเข้า
ร่วมงานส่วนการแข่งขันกีฬาให้เน้นกีฬาภายในตําบลและกีฬาพื้นบ้าน อยากให้
ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น อสม. อปพร. กลุ่มแม่บ้าน กําหนดการให้กอง
การศึกษาเป็นผู้กําหนดช่วงระยะเวลาว่าจะจัดวันท่ีเท่าไร แล้วค่อยมาประชุมปรึกษากัน
อีกทีว่าช่วงเวลาใดจะเหมาะสม 
-ต่อไป กองช่าง เชิญครับ 

นายไกร เมฆ   หมวด
เมืองกลาง 

-โครงการจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ 10 โครงการปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตร มีปัญหาและได้
ลงพื้นท่ีแก้ไขปัญหาได้แล้ว 
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ดําเนินการสํารวจเรียบร้อย
แล้ว ตอนนี้กําลังประมาณราคาและเขียนแบบ จะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน
กรกฎาคม 2565 

นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 

-ช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ไม่
ทราบว่าแต่ละส่วนราชการดําเนินการอย่างไรบ้างแล้ว ขอเชิญ สํานักปลัด ช้ีแจง 

นายเกียรติศักดิ์  ต้ังพงษ์ 
หน.สํานักปลัด 

-เรื่องการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ให้นางวิลัยวรรณ์     
ฤทธิ์บุญ  นักวิเคราะห์โยบายและแผน เป็นผู้ช้ีแจ้งรายละเอียดต่อท่ีประชุม ตอนนี้ใน
ส่วนสํานักปลัด กําลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจมาตรฐาน LPA ประจําปี 
2565 ซึ่งได้มอบหมายแต่ละมิติให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียม
เอกสารแล้ว กําหนดการตรวจในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลคูเมือง 
- และในวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ได้รับโอน (ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ราย           
นางประทุมทิพย์  วรรณศิริสกุล ซึ่งย้ายมาจาก อบต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล ก็ยินดี
ต้อนรับ ต่อไปก็เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางวิลัยวรรณ์  ฤทธิ์บุญ เชิญครับ 

นางวิลัยวรรณ์  ฤทธิ์บุญ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

-ในส่วนของการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ตอนนี้กําลัง
รวบรวมข้อมูลและได้ประสานแต่ละส่วนราชการให้เร่งจัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2566 ภายใน 30 มิ.ย. 65 นี้ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการท่ีขอ ขอให้อยู่ในแผนพัฒนาฯ ด้วย ถ้าไม่มีข้อมูลในแผนพัฒนาฯ ก็
ไม่สามารถบรรจุโครงการนั้นในข้อบัญญัติฯ ได้ ส่งข้อมูลได้กับนักวิเคราะห์/ผช.วิเคราะห์ 
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นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ในการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของแต่ละกอง โครงการท่ีขอให้เขียน
รายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ ท่ีให้อํานาจหน้าท่ีด้วย เพื่อช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภา 
อบต. ว่ามีอํานาจหน้าท่ีสามารถจัดทําได้หรือไม่ 
-สําหรับการบันทึกรายงานการประชุม ครั้งต่อไปให้จัดทําระเบียบวาระการประชุมด้วย 
เพื่อติดตามงานแต่ละส่วนราชการว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม ท่ีจะให้คณะผู้บริหาร
ช่วยแก้ไข 
-เรื่องขยะ เกี่ยวกับถังขยะ เตาเผาขยะ ท่ีได้อบรมมาแล้ว ให้จัดทํารายละเอียดว่าต้อง
เพิ่มเติมอะไร เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติ 
-ในส่วนของด้านการศึกษา ท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2565 เกี่ยวกับการซ่อมแซม ประตู หน้าต่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
ปีงบประมาณ 2566 ก็ให้ต้ังงบประมาณไว้เหมือนเดิม ท่ีมีปัญหา เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบุสีเสียด ประตู หน้าต่าง ถูกงัดขโมย  
-ในการจัดต้ังงบประมาณ แต่ละส่วนราชการเมื่อต้ังงบประมาณไว้แล้วก็ขอให้ใช้
งบประมาณนั้น ถ้าไม่ใช้ก็ไม่สมควรต้ังไว้    
- ต่อไปเชิญ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ละศูนย์ครับ 

นางสุภานิตย์ ผงชัยสงค์ 
ครู ศพด.บ้านหนองหอยปัง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยปัง มีปัญหาเรื่องเด็กท่ีผู้ปกครองสมัครเข้าเรียนท่ี 
ศพด.บ้าหนองหอยปัง แล้วมีความประสงค์จะขอย้ายไปท่ี ศพด.บ้านโนนลาน ซึ่ง
ผู้ปกครองแจ้งว่า ศพด.หนองหอยปังสภาพแล้วล้อมไม่น่าอยู่ ห้องคับแคบ อากาศไม่
ปลอดโปรง 

นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 

-สําหรับเรื่องเด็กท่ีขอย้ายศูนย์ฯ ประชุมประจําเดือนกํานันผู้ใหญ่บ้าน จะเข้าประชุม
ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะทําอย่างไร เช่น ศพด.บ้านหนอง
หอยปัง แก้ปัญหาโดยจะสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ ในปีงบประมาณ 2566  
-ในส่วนของหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 1 ผุพัง เด๋ียวจะออกไป
สํารวจหาทางแก้ไข 

นายชนาธิป  ขวัญมา -ในส่วนของเรื่องสนามเด็กเล็กท่ีมีโครงหลังคามุงแฝกจริง ๆ แล้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะ
มีเงินสะสมของแต่ละศูนย์ ถ้าอาคารที่มีลักษณะไม่มั่นคงถาวรแล้วมีผลกระทบท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถขอประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เงินสะสมของศูนย์ฯ มาทําได้ มีความเห็นว่าน่าจะพิจารณา
นําเสนอคณะกรรมการ ศพด. ดูรูปแบบว่าจะสร้างลักษณะไหนท่ีมีความมั่นคงถาวร 
อาจจะใช้งบประมาณไม่มาก แต่ปลอดภัยต่อเด็ก ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีสามารถทําได้
หากเป็นเรื่องจําเร่งด่วนก็สามารถใช้เงินสะสม ศพด. ได้ 

นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 

-เงินสะสม ศพด. เป็นเงินท่ีได้มาจากไหน เป็นเงินของ อบต. หรือไม่ 
 

นายชนาธิป  ขวัญมา -เป็นเงินของ ศพด. ท่ีได้รับการจัดสรร แล้ว อบต.จะโอนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ให้กับ ศพด. แล้วแต่ละศูนย์มีค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องจ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน กรมก็
จะจัดสรรตามท่ี อบต. แจ้งไปเงินท่ีใช้ไม่หมดก็จะเป็นเงินสะสมของศูนย์ฯ ซึ่งเงินสะสม
ตัวนี้ก็จะสะสมต้ังแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ แต่ละศูนย์ฯ ก็น่าจะมีเงินสะสมประมาณศูนย์ละแสน 
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นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 

-แต่ละศูนย์ฯ ช้ีแจ้งได้หรือไม่ว่ามีเงินสะสมอยู่เท่าไร 

นายชนาธิป  ขวัญมา -เงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะรายงานผู้บริหารหลังปิดงบบัญชีเดือนกันยายน 
ก่อน จึงจะได้ยอดเงินสะสมท่ีแท้จริง 

นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 

-กองสาธารณสุขฯ และกองส่งเสริมการเกษตร มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

นายชนาธิป   ขวัญมา -ในส่วนของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เรื่องขยะ ส่ิงปฏิกูล จะมีปัญหาเรื่องการคัด
แยกขยะ ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน เช่น เศษอาหาร เปลือกหน่อไม้ เปลือก
ทุเรียนฯ ชาวบ้านก็จะท้ิงในถังขยะไม่มีการคัดแยก ซึ่งเศษอาหารเป็นขยะท่ีย่อยสลายได้ 
จึงทําให้เกิดขยะเกินความเป็นจริงและทําให้เกิดปัญหาในการเผาทําลาย ทําให้เสียเวลา
คัดแยกตากขยะให้แห้งก่อนทําให้การเผาทําลายต้องใช้เวลามากขึ้น 
-มีความเห็นว่าน่าจะมีกิจกรรมอบรม/ช้ีแจง การคัดแยกขยะให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน 
บางหมู่บ้านก็ท้องขยะป่าข้างทาง ก่อนท่ีจะจัดงานบุญบั้งไฟก็มีการท้ิงขยะข้างรั้ว อบต. 
-ในเรื่องขอถังขยะ ประชาชนอยากให้มีถังขยะทุกครัวเรือน ถ้ามีถังขยะทุกครัวเรือนก็จะ
มีปัญหาด้านการจัดเก็บ ซึ่งจะต้องใช้เวลามากขึ้นจะเป็นปัญหาท่ีจะตามมา ชุมชนใน 
อบต. เราก็ไม่ใช่ชุมชนเมือง 2 ครัวเรือนต่อ 1 ถัง ก็น่าจะเพียงพอ 
-สถานท่ีท้ิงขยะท่ีมีคนบริจาค ก็ได้เรียนผู้บริหารแล้ว ได้ประสานเจ้าของท่ีมาเซ็น
เอกสารไว้ก่อนตามระยะเวลาท่ีเขาให้ท้ิงขยะ และการรางวัดว่าจะได้หรือไมไ่ด้ ก็ค่อย
แก้ปัญหากันอีกครั้งหนึ่ง  
-ในส่วนของกองส่งเสริมการเกษตร ช่วงนี้ก็ยังไม่มโีครงการอะไร ตอนต้นฤดูฝนก็มีการ
จัดโครงการไปบ้างแล้ว 

นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 

-ในเรื่องของขยะ ในช่วงท่ีออกสํารวจถนนก็จะมีขยะข้างถนนทุกท่ี ส่วนบ้านหัวนาคํา 
หมู ่7 น่าจะเป็นขยะจากพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดท้ิง ในปีงบประมาณ 2566 อยากให้
จัดทําโครงการท่ีมีเป้าหมายลดขยะข้างทางของแต่ละหมู่บ้าน 
-ในส่วนของกองส่งเสริมการเกษตร มีความเห็นว่าน่าจะมีเจ้าหน้าท่ีเพิ่มอีก 1 คน 
เพราะว่าตําบลถ้ําวัวแดงร้อยละ 90% ประชาชนมีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร องค์กรเรา
เป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชน จึงอยากให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ทางการเกษตรมา
ดูแลในส่วนนี้ เช่น มะขามยักษ์ ซึ่งมีประชาชนปลูกมากคณะผู้บริหาร จึงอยากมีเป้า 
การแปรรูมะขามยักษ์ มะขามเปรี้ยวเป็นมะขามดอง ส่งเสริมให้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
ตําบลเรา 

นายชนาธิป  ขวัญมา -ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อง เมื่ออาทิตย์ท่ีผ่านมานายก มอบหมายให้ไปร่วมงาน
กิจกรรมประกวดเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มของพ่อสมปอง เป็นตัวแทนของอําเภอหนองบัว
แดง ซึ่งเป็นโครงการท่ีอยู่ในพื้นท่ีตําบลถ้ําวัวแดง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด
ในการประกวดเกษตรแปลงใหญ่ เตรียมการประเมินเพื่อเข้าสู่ระดับเขต เป็นตัวแทนของ
จังหวัด ในส่วนของตําบลเราของดีตําบล ได้ช้ีแจงให้ทางกลุ่มทําเป็นหนังสือเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนวัตถุพันธ์ เมื่อดําเนินการเสร็จก็ให้ทางกลุ่มทําเรื่องส่งใช้มา ซึ่งจะ
เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งของกลุ่มอาชีพตําบลเรา 
 



~ ๘ ~ 
 

นายสงการณ์  ฦาภชา 
รองนายก อบต. 

-การจัดต้ังงบประมาณอุดหนุนโรงเรียน โครงการท่ีขอเงินอุดหนุนให้แต่ละโรงเรียนทํา
หนังสือขอรับการสนับสนุนมาด้วย เพราะว่าการที่ อบต. จะต้ังเงินอุดหนุนโดยท่ีเจ้าของ
โครงการไม่ได้ขอมาเหมือนทุกครั้ง ให้โรงเรียนทําหนังสือมาขอก่อน เงินอุดหนุนให้ทํา
เอกสารให้ถูกต้อง 
-มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม ่

นายเกียรติศักดิ์  ต้ังพงษ์ 
หน.สํานักปลัด อบต. 

-เรื่องห้องน้ํา อปพร. มีปัญหาคือเต็มบ่อย ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ไม่ทราบสาเหตุท่ี
ห้องน้ําเต็มเร็ว น่าจะมาจากท่อน้ํารั่ว 

นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 

-เรื่องการดูดส้วม ในงบประมาณปี 2566 ให้พิจารณาต้ังงบประมาณเป็นเหมาจ่ายเป็น
รายปี หรือหกเดือน จะได้ไหม ก็ขอให้พิจารณา 
-สําหรับห้องกู้ชีพ นายกจะให้ย้ายห้องทํางานใหม่จะติดแอร์ให้เพราะว่ากู้ชีพทํางานหนัก 
เสียสละเพื่อประชาชน ห้องเดิมจะใช้เป็นห้องเก็บของ เก็บวัสดุ เครื่องมือ เรื่องของ
รายละเอียดงบประมาณไว้พิจาณาอีกครั้งหนึ่ง 
-ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

นางประทุมทิพย์ วรรณศิริสกุล 

นักทรัพยากรบุคคล 
-ในส่วนของเรื่องงานบุคคล เรื่องการปลดล็อคตําแหน่งสายงานบริหาร ตามท่ี อบต.ถ้ํา
วัวแดงได้ร้องขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 4 ตําแหน่ง ได้แก่ 
1. ผอ.กองช่าง 
2. ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
3. ผอ.กองการศึกษาฯ 
4. ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
อบต.ถ้ําวัวแดง ได้รับการจัดสรร จํานวน 1 ตําแหน่ง คือ ผอ.กองช่าง ส่วนตําแหน่ง ผอ.
กองสาธารณสุขฯ , ผอ.กองการศึกษาฯ และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ถ้ําวัวแดงได้
ประกาศรับโอน(ย้าย) ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 หากพ้นวันท่ี 15 ส.ค. 65 แล้ว 
จะไม่สามารถรับโอน(ย้าย) ได้อีก จะต้องรายงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดําเนินการสอบคัดเลือกสรรหาต่อไป 
-สํานักงานประกันสังคม ไดแจ้งผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่ง อบต.ถ้ําวัวแดงมีอยู่ 2 
ราย คือ นายดวงเด่น และนางสมพิศ  มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้ารับบริการได้ท่ีโรงพยาบาลประจําชุมชนในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
-การตรวจ LPA เลขานุการคณะกรรมการตรวจ LPA ได้แจ้งเปล่ียนแปลง วัน เวลา 
สถานท่ีในการตรวจ อบต.ถ้ําวัวแดง ตรวจในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-
12.00 น.  ณ ท่ีทําการ อบต.คูเมือง จากเดิมวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00– 
16.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหลวงศิริ   
-เรื่องสิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตําบลและคณะผู้บริหาร 
ผอ.กองช่าง นายไกรเมฆ  หมวดเมืองกลาง ท่ีได้โอน(ย้าย) มา อบต.ถ้ําวัวแดง นัก
ทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลโอยย้ายปลายทางเข้าระบบของ อบต.ถ้ําวัว
แดงแล้ว ส่วนสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของคณะผู้บริหาร จะได้รับสิทธิเฉพาะนายก 
และผู้มีสิทธิร่วมคือ ภรรยา และบุตร ส่วนรองนายก อบต. จะไม่ได้รับสิทธิเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล  



~ ๙ ~ 
 

 
นางประทุมทิพย์ วรรณศิริสกุล 

นักทรัพยากรบุคคล 
-ในส่วนระบบข้อมูลท่ีนักทรัพยากรบุคคลต้องรับผิดชอบอีกระบบหนึ่งก็คือ ระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลประวัติของพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกคน แต่ ณ ปัจจุบันไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ เนื่องจากเดิม 
อบต.ถ้ําวัวแดง จะมีเฉพาะนักทรัพยากรบุคคลเข้าใช้งานได้เพียง 1 คน คือ นางวาสนา 
วงศ์น้ํานอง ทําหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวัติ เมื่อได้โอน(ย้าย) ไปท่ี อบต.ท่าใหญ่
แล้ว ทาง อบต.ท่าใหญ่ ได้บันทึกรับโอน(ย้าย) ดึงข้อมูลนางวาสนา วงศ์น้ํานอง เข้า
ระบบของ อบต.ท่าใหญ่  จึงทําให้ อบต.ถ้ําวัวแดง ไม่สามารถเข้าระบบดังกล่าวได้ จึงได้
ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดและกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งขอผู้มีสิทธิเข้าใช้
งานในระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ของอบต.ถ้ําวัวแดง จํานวน 2 คน คือ ปลัด อบต. 
ทําหน้าท่ีนายทะเบียนประวัน และ นักทรัพยากรบุคคล ทําหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีทะเบียน
ประวัติ อยู่ระหว่างการจัดทําหนังสือส่ง โดยผ่านท้องถิ่นอําเภอหนองบัวแดง ท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดทําหนังสือส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 

นายสงการณ์  ฦาชา 
รองนายก อบต. 

- ต่อไปขอเชิญ ปลัด อบต.  ได้แนะนํา ช้ีแจงการแก้ไขปัญหา  

นางแสง  ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 
 

- การตรวจ LPA  ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565  ได้ประชุมมอบหมายงานแต่ละด้านท้ัง 
5 ด้าน ให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกคนรับผิดชอบแล้ว เพื่อจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รับ
การตรวจ LPA ประจําปี 2565 เป็นผลการดําเนินงานของปี 2564  ผลการประเมิน
ให้อยู่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
-เรื่องท่ี 2 มาตรการการลดการใช้พลังงาน ตามมติ ครม. วันท่ี 22 มีนาคม 2565 
กําหนดให้ทุกส่วนราชการให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ํามันให้ได้ร้อยละ 20 
หลักการลดพลังงานของ อบต.ถ้ําวัวแดง คือ ไฟฟ้าดวงไหนท่ีไม่ได้ใช้ก็ให้ปิด แอร์ให้เปิด
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. ช่วงพักเท่ียงให้ปิดแอร์ 
-เรื่องท่ี 3  การน้ํามัน จะมีรถขยะ รถน้ํา รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กองช่าง หลักการลด
ใช้น้ํามัน  
1. ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม 
2. การดูแลรักษาเครื่องยนต์ เช่น การเป่าไส้กรอง 
3. การไปงานราชการในจังหวัด ให้ประสานแต่ละกองว่ามีงานฝากส่งหรือไม่ หรือไป
ด้วยกัน 
-เรื่องท่ี 4 การจัดทํางบประมาณรายประจําปี 2566 ได้ยกร่างงบประมาณรายรับ 
รายจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณการรายรับ 61,636,00 บาท รายได้จากภาษี
ประมาณ 24 ล้านบาท เงินอุดหนุ 37 ล้านบาท ในส่วนของร่างงบประมาณรายจ่าย
ด้านบุคลากร ของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-การจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกอง ให้ดูในแผนพัฒนาเป็นหลักหากไม่อยู่
ในแผนจะไม่สามารถบรรจุในร่างงบประมาณรายจ่ายได้  ให้นําส่งนางวิลัยวรรณ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
-การจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะแล้ว
เสร็จภายในส้ินเดือนกรกฎาคม 2565 



~ ๑๐ ~ 
 

 
นายแสง  ชุ่มฉิมพลี 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 

- จะประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ในวันท่ี 11-
25 สิงหาคม 2565  เสนอสภา อบต. ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 และวันท่ี 15 
สิงหาคม 2565 ประชุมพิจารณาวาระแรก 
-การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการร่าง
ขอบเขต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน จะทําการเบิกจ่ายเป็นราย
โครงการพร้อมกันทุกคณะ เพื่อความง่ายและสะดวกของผู้ตรวจสอบ จะได้ไม่ให้มีการ
เบิกจ่ายซ้ําซ้อนกัน 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นายสงการณ์   ฦาชา 
รองนายก อบต. 
นายอาทิตย์  ศิริบุตวงศ์ 
นายก อบต. 
 

- มีท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญนายก อบต. กล่าวปิด
ประชุม  
- ขอขอบคุณปลัด อบต. หัวหน้าทุกส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ นโยบายของคณะผู้บริหาร เน้นการทํางานรวดเร็ว ถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ และการทํางานเป็นทีม ก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือด้วยดี
เสมอมา กระผมขอปิดการประชุม ครับ  

 
เลิกประชุมเวลา 17.10 น. 
 
      (ลงช่ือ)     ประทุมทิพย์ วรรณศิริสกุบ     บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นางประทุมทิพย์   วรรณศิริสกุล) 
                                                      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 

             (ลงช่ือ)       แสง  ชุ่มฉิมพลี                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายแสง    ชุ่มฉิมพลี) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
 

                                 (ลงช่ือ)         อาทิตย์   ศิริบุตวงศ์           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                     (  นายอาทิตย์   ศิริบุตวงศ์   ) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
                 
 
 
 


