
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และฝ่ายปกครอง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
วันที่  29  กุมภาพันธ์ 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 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน”  วันนี้ เป็นการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์                
พ.ศ. ๒๕๕9 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ 
 
 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
นางบงกชพร  ทองขาว 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 
 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรอง 
 
เรื่อง  เพื่อทราบและด าเนินการ 
3.1 การจัดขบวนแห่ “งานเกษตรและของดีท่ายาง” ครั้งท่ี 25 ประจ าปี 
2559  
 “ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ครับ” 

“สวัสดีค่ะ คณะท่านผู้บริหาร  ท่านประธานสภา สมาชิก อบต.กลัดหลวง 
ก านันต าบลกลัดหลวง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน”   

ทางกองการศึกษาขอแจ้งงานของดีท่ายาง ครั้งที่ 25 ประจ าป  255   ึึ่ง
ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือโดยดีมาตลอด ึึ่งป นี้ก็เช่นกัน ทางอ าเภอก็ขอความ
ร่วมมือให้ทาง อบต.ช่วยจัดขบวนแห่ไปร่วมกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 255  
ครั้งนี้ด้วย  ตามก าหนดการดังนี้ 
เวลา ๑๓.3๐ น.  - ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย  สมาชิกอบต. ก านัน  

ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มสตรี  ต าบลกลัดหลวง  อปพรฯ พร้อมกัน
บริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 

เวลา  ๑๓.4๐ น.  – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง   

เวลา  ๑๔.3๐น. - ริ้วขบวนแห่ของต าบลกลัดหลวงเคลื่อนขบวนจาก อบต.กลัด
หลวงไป ยังคลองชลประทาน สาย ๓ อ าเภอท่ายาง  

เวลา  ๑6.0๐น. - ตั้งขบวนแห่ ณ จุดตั้งขบวนบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน
สาย ๓ (หน้าสวนสุขภาพ) 
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ที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นาก อบต.กลัดหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  ๑๖.๓๐น. - เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นไปตามเส้นทางที่ก าหนด                         
- ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณจุดชมขบวน (หน้าหอประชุม
อ าเภอท่ายาง) 

เวลา  ๑๗.๐๐น -  ประธานเดินทางมาถึงบริเวณจุดชมขบวน 
- ประธานและผู้มีเกียรติชมขบวนแห่ของต าบลต่างๆ 

เวลา  ๑๘.๐๐ น  - รับประทานอาหารเย็นบริเวณสนามฟุตบอลอ าเภอท่ายาง 
เวลา  ๑๙.๐๐น - นายอ าเภอท่ายางกล่าวรายงานการจัดงาน  
  - ประธานกล่าวเปิดงาน 

- ประธานมอบประกาศนียบัตรขบวนแห่ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- ประธานมอบรางวัลประกวดผลผลิตทางการเกษตร 
-ประธานชมนิทรรศการ  สินค้า ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีต่างๆ 

เวลา  ๒๒.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธี 
 ริ้วขบวนของเราก็จะประกอบไปด้วย รถไถลากเรือท้องแบนมีพระบรม
ฉายาลักตั้งบนเรือเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว             
และผูกผ้ารถกระบะอีกหนึ่งคันคือรถของ นายสามารถ จันทร์ปลูก รองนายก อบต.
กลัดหลวง ด้านบนจะประดับด้วยบายสี สาวงาม ผลไม้และผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของต าบลกลัดหลวง 
 ก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ ทุกท่านร่วมแรงกันจัดขบวนในวันที่ 16 – 
17 มีนาคม 255  ด้วยนะค่ะ 
 “มีท่านใดจะึักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ” 
- ไมมี่ 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
- โครงการ Big Cleaning Day  
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 255  องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง ได้จัด
กิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยท าความสะอาดบริเวณบ่อขยะหลัง อบต.            
ก็ขอขอบคุณผู้ที่ ให้ความร่วมมือด้วยนะครับ   ก็มีสี่ท่านด้วยกันนะครับที่ มา                
คือ  1) นายผาด เห็นแก้ว ส.อบต. ม. 3,  2) นายพิทักษ์ ทินรอด ส.อบต. ม.4,            
3) นายพิน ทิมเมฆ ส.อบต. ม.4   และ 4) นายมานะ ฤทธิ์เลิศ  ส.อบต. ม.    
พร้อมด้วยพนักงาน อบต.กลัดหลวง 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 255  ก็มีรถขนแผนเรียบมาเพ่ือทิ้งผมก็ได้ตามเข้าไป
ดูความเรียบร้อยก็เห็นว่าก าลังจะท้ิงนอกบ่อ ผมก็ได้แจ้งให้ทิ้งในบ่อแต่ถ้าไม่ตามเข้า
ไปดูก็คงจะทิ้งนอกบ่อก็ฝากสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกันดูแลบ่อขยะด้วย ถ้าไม่
ดูแลขยะก็จะกระจายไปทั่วท าให้เกิดมลพิษได้   

- ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ไฟฟ้าส่องสว่างหน้า อบต. ก็จะจ้างช่างมาย้าย แต่เนื่องด้วยช่วงนี้ช่างยังไม่

ว่าง ต้องรอช่างก่อน เมื่อช่างพร้อมแล้วก็จะด าเนินการย้ายต่อไปครับ 
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ที่ประชุม 
 
 

- การอยู่เวร 
แจ้งเรื่องการอยู่เวรขอให้สมาชิกท่ีมีรายชื่อการอยู่เวรก็ให้มาเข้าเวรด้วยนะ

ครับ 
- ภัยแล้ง 

เรื่องภัยแล้งในหมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ก็ก าลังจะด าเนินการจัดึื้อจัดจ้าง 
ด้วยตอนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศให้จังหวัด
เพชรบุรีเป็นเขตพ้ืนที่ภัยแล้งแล้วนะครับ แต่ในประกาศของจังหวัดได้ประกาศให้
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ต าบลกลัดหลวงเป็นพื้นที่ภัยแล้งที่เดียว นะครับ 

 
“มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- ไม่มี 
“ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 255  เพียงเท่านี้ครับ

สวัสดีครับ” 
ปิดประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 

 
(ลงชื่อ)  สุพจน์  อินทร์เนตร   ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นายสุพจน์  อินทร์เนตร) 
    ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

(ลงชื่อ)   ขุนแผน  ทิมเมฆ   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายขุนแผน  ทิมเมฆ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 


