
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และฝ่ายปกครอง ประจ าเดือนมกราคม 2559 
วันที่  29  มกราคม 2559 เวลา ๑4.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 
******************************************************************* 

 เริ่มประชุม เวลา ๑4.0๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายขุนแผน  ทิมเมฆ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบกลัดหลวง ประธาน              
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  

“สวัสดีครับ ท่านประธานสภา สมาชิก อบต.กลัดหลวง ก านันต าบลกลัดหลวง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน”  วันนี้ เป็นการประชุมประจ าเดือนมกราคม                
พ.ศ. ๒๕๕9 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 

เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- แนะน าข้าราชการมาใหม่  

นายวรวุทธ แก้วประสิทธิ์  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ ซึ่งมาใหม่ย้ายมา
จาก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยท่าช้าง ซึ่งทุกท่านก็สามารถมาปรึกษา
ได้นะครับ 

 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรอง 
 
เรื่อง  เพื่อทราบและด าเนินการ 
3.1 โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562)  
ปฏิทินการออกประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน มีดังนี้นะครับ 
หมู่ที่ 1   วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2   วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3   วันที่  8  กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม อบต.กลัดหลวง 
หมู่ที่ 4   วันที่  9  กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 
หมู่ที่ 6   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 
หมู่ที่ 9   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
-รับทราบ 
3.2 โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจ าปี 
2559 

และก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับเสียค่าภาษีด้วยในวันประชาคมของแต่ละหมู่ ซึ่งก็แจ้ง
ให้กับผู้น าบอกต่อๆ กับชาวบ้านด้วยนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นาก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสรศักดิ์ มีโหมด 
ก านันต าบลกลัดหลวง 

 
 
 
 
 
 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
4.1  มณฑลทหารบกที่ 15 จะมาท าการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หรือบ้านผู้พิการ

ของต าบกลัดหลวง ซึ่งทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงได้ส่ง
รายชื่อบ้านนายเปีย โพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ต าบลกลัดหลวง (บริเวณ
ต้นกร่าง) งบประมาณในการซ่อมไม่เกิน 100,000 บาท   

4.2  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทาง อบต. ได้ไปขุดสระน้ า เพ่ือรองรับการกักเก็บน้ า ให้กับ
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง (หนองกลางดง) งบประมาณ 300,000 บาท กว้าง 54 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ก็เสร็จแล้ว ก็เพ่ือการเป็นรองรับน้ าฝน
เพราะว่าหมู่ที่ 8 เป็นหมู่ที่ ค่อนข้างแห้งแล้ง ส่วนหมู่ที่ 10 เรื่องภัยแล้งซึ่งทาง
ราษฎรและผู้น าชุมชนก็ได้ท าหนังสือร้องเรียนมาว่า ไม่มีน้ าอุปโภค -บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงก็ได้ไปท า
เตรียมการส ารวจเพ่ือท าท่อส่งน้ าพร้อมมอเตอร์ 125 แรงม้า ไฟสามเฟส 
พร้อมท่อ พี อี  ขนาด 8  นิ้ ว  ยาว 4 ,100 เมตร งบประมาณ ทั้ งหมด 
7,200,000 บาท สถานที่ติดตั้งบริเวณสะพานบ้านหมอหนู  
ส่วนหมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ทาง อบต.กลัดหลวงก็ได้ไปส ารวจมาแล้วเช่นกัน 
โดย ส.อบต.บุญยืน จันทร์แสง ผู้ใหญ่บ้านและอดีตผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีก
บางส่วน ท าการส ารวจ ซึ่งท่อเก่ามีอยู่แล้วประมาณ 1 กิโลเมตร ขนาด 5 นิ้ว 
และจะต่อท่อจากท่อเก่าอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ขนาด 4 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 2 ตัว งบประมาณ (ประมาณ) 500,000 
บาท โครงการดังกล่าวก็จะเข้าการประชุมสภาในครั้งต่อไปนี้  

4.3  เรื่องโรงสูบน้ าบ้านสารเห็ด (หลังวัด) คาดว่าน่าจะได้ใช้ปลายเดือนมีนาคม 
หรือต้นเดือนเมษายน 2559 นี้ 

4.4  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงก็ได้รับการประสานงานมาจาก 
หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมอบผ้าห่มให้ต าบลกลัด
หลวงเป็นจ านวน 1,000 ผืน เพ่ือแจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ต่างๆ ถ้าได้มาแล้วก็จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบและขอเรียนเชิญทุกท่านไป
ร่วมกันแจกด้วยนะครับ  
“ไม่ทราบว่าทางท่านก านันมีอะไรจะเสนอแนะหรือมีเรื่องพูดคุยหรือไม่ครับ” 

 
“สวัสดีครับ คณะท่านผู้บริหาร ท่านประธานสภา สมาชิก อบต.กลัดหลวง 
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.กลัดหลวง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน”   
 ในส่วนของฝ่ายปกครอง มีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบ  

เรื่องที่ 1 ฝ่ายปกครองหรือการรักษาความสงบปลอดภัยในหมู่บ้านของ
ต าบลกลัดหลวง  ซึ่งในขณะนี้ต าบลกลัดหลวงของเราได้เป็นหมู่บ้าน อพป. 
ครบทั้ง 11 หมู่บ้านแล้ว ก็ขอฝากผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับต้องเน้นย้ าในเรื่อง
ของการดูแลรักษาความสงบและเรื่องการใช้อาวุธปืน อพป. ด้วย เพราะ
ในขณะนี้ต าบลก็มีเหตุการณ์ใช้อาวุธปืน อพป. ผิดวัตถุประสงค์   
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นายบุญยืน จันทร์แสง 

ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 

นายสรศักดิ์ มีโหมด 
ก านันต าบลกลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสังข์  ทะเลทอง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

 
นายสรศักดิ์ มีโหมด 

ก านันต าบลกลัดหลวง 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

นายสรศักดิ์ มีโหมด 
ก านันต าบลกลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องท่ี 2 เรื่องต าบลละห้าล้าน ปัจจุบันก็ถูกทางอ าเภอให้ด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน  
ขออนุญาตครับ  

“ขอให้ท่านก านันช่วยชี้แจงเรื่องของแบบก่อสร้างด้วยครับ เนื่องจากหมู่ที่ 
7แบบการก่อสร้างไม่มีประตูเปิด-ปิด เข้า-ออก จะต้องท าอย่างไรครับ” 

“ก็ต้องท าตามแบบครับส่วนเรื่องประตูนั้นต้องเอาไว้ทีหลัง เนื่องจากการ
ตรวจงานนั้นก็จะตรวจงานตามแบบ ต้องให้มีการตรวจงานไปก่อนแล้วค่อยแก้
ทีหลังนะครับ”  

เรื่องที่ 3 เรื่องงานพระนครคีรี  ในส่วนของฝ่ายปกครองก็เหมือนเดิมนะ
ครับในส่วนของก านันผู้ใหญ่บ้านก็ให้แต่งชุด และน ามวลชนเข้าร่วมขบวนเดิน
แห่ ซึ่งงานจะเริ่มในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นี้  

เรื่องที่ 4 เรื่องงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน ขณะนี้ก็ได้อนุมัติแล้วก็ให้
หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านท ากิจกรรมเสนอโดยผ่านทางพัฒนาชุมชน ซึ่งขณะนี้มีหมู่
ที่ส่งไปแล้วคือ หมู่ที่  1 เรื่องการพัฒนาแหล่งคลอง   และหมู่ที่ 2 เรื่องลาน
ตากข้าว  นะครับ  “มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ” 

 
“ไม่ทราบว่างบประมาณนี้จะน าไปก่อสร้างหรือต่อเติมศาลาได้หรือไม่ครับ” 
 
 

งบประมาณนี้มีเพียงเงื่อนไขเดียวนะครับ  คือห้ามน ามาให้กู้ยืม 
ก็ฝากท่านผู้น าชุมชนด้วยนะครับให้ติดตามเกี่ยวกับต่างๆ ให้เรียบร้อย 
 เรื่ องที่  5  เรื่ องการจัดท าแผนพัฒ นาต าบล  ซึ่ งเป็ นภารกิจของ               
ฝ่ายปกครองด้วยนะครับ ผมก็อยากให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมการ          
จัดท าแผนด้วย ไม่ว่าจะพัฒนาด้านไหน พัฒนาสิ่งใด ก็อยากให้ท่านน าเข้า
แผนพัฒนาด้วยนะครับ 
 “มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ” 
 ไม่มี 
 
ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านนายกด าเนินการต่อไปครับ 
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นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นาก อบต.กลัดหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นาก อบต.กลัดหลวง 
 
น.ส.สมฤดี  สุขสมงาม 

ครู กศน.ต าบลกลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ขอบคุณท่านก านันครับ” 
 มีเรื่องจะประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนะครับ เนื่องจากได้รับแจ้งจากศูนย์
ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบฯ  ประกาศไว้ว่า  ห้ามบุคคลใดแอบอ้างจะขายที่ดินให้โดยเรียกร้อง
เงินทองถ้าจะได้รับส่วนแบ่งหรือจัดสรรต้องเป็นมติของคณะกรรมการ 
 เรื่องการขอบ้านเลขที่ จะต้องไปติดต่อกับศูนย์การจัดการพัฒนาที่ดิน 
ตั้งอยู่ตรงสี่แยกหนองพลับ ซึ่งต้องไปประสานงานกับผู้อ านวยการเสียก่อนถึง
จะขอเลขที่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านได้ กรณีนี้เฉพาะ หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม(พุมะค า) 
เท่านั้นนะครับ เพราะของเราก็มีที่เดียวนะครับทีอยู่ในโครงการตามพระราช
ประสงค ์
วันนี้ทาง กศน.มีข่าวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับ เชิญครู กศน. ครับ 
 
 
“สวัสดีค่ะ คณะท่านผู้บริหาร ท่านประธานสภา สมาชิก อบต.กลัดหลวง 
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.กลัดหลวง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน”   
 เนื่องจากวันนี้มีโครงการที่จะมาขอความช่วยเหลือ  
1. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เนื่องจาก กศน.ต าบลกลัดหลวง

ได้งบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 1,500 บาท จะมาจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุคือยาง
ยืดเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ก็ขอให้ทุกท่านเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยนะค่ะ และฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะค่ะ 

2. โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยยุคบาท เป็นการปลูกฝังการรักชาติ 
ศาสนา และกษัตริย์ และเป็นการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านรู้จักพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพื้นที่ของเราก็มีโครงการอยู่ คือ โครงการชั่งหัวมัน  
ก็ขอความร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ส่งรายชื่อชาวบ้านหมู่ละสอง
ท่านเข้าร่วมโครงการกับ กศน.ต าบลกลัดหลวง ไปดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมัน 
เพราะว่าเมื่อก่อนสถานทีเป็นอย่างไร แล้วท าไมเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้เข้ามาทรงงานท่านใช้หลักการใด มีวิธีการอย่างไร ในการปลูกพืชผักได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ   

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ของต าบล ก็จะให้
ครู  กศน. ประชาสัมพันธ์และคัด เลือกคณะกรรมการส่ งเสริมและพั ฒนา
ประชาธิปไตยของต าบลกลัดหลวง ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็น
คณะกรรมการก็สามารถมาแจ้งชื่อได้ที่ ครู กศน.ต าบลกลัดหลวง ก็คาดว่าจะมีการ
เรียกประชุมอบรมประมาณครึ่งวัน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอีกหนึ่งหนทาง 
ก็ขอความร่วมมือจากท่านผู้น าทุกท่านด้วยนะค่ะ 

“ส าหรับดิฉันก็มีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้”  
ขอบคุณค่ะ 
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นาก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 

“ขอบคุณ ครู กศน. นะครับ”  
“มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
“ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เพียงเท่านี้ครับ

สวัสดีครับ” 

ปิดประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
 

(ลงชื่อ)  สุพจน์  อินทร์เนตร   ผู้จดบันทึกการประชุม 
   (นายสุพจน์  อินทร์เนตร) 
    ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

(ลงชื่อ)  ขุนแผน  ทิมเมฆ   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายขุนแผน  ทิมเมฆ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 


