
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และฝ่ายปกครอง ประจ าเดือนมีนาคม 2559 
วันที่  31 มีนาคม 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                 
ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน”  วันนี้ เป็นการประชุมประจ าเดือนมีนาคม                
พ.ศ. ๒๕๕9 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ 
 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
 
 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
น.ส.ชมพูนุช  เจียวเลี่ยน 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. เรื่องการแจกหนังสือเชิญประชุมที่แจกให้กับผู้ใหญ่บ้านนะครับ ตอนนี้

ผู้ใหญ่บ้านท่านใดที่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมทาง อบต.กลัดหลวงก็ไม่ได้แจกหนังสือให้
แล้วนะครับ 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรอง 
เรื่อง  เพื่อทราบและด าเนินการ 
3.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2559 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า ในขณะนี้ทาง อบต.กลัดหลวงก็เริ่มแจกแล้วนะ
ครับก็สามารถมารับได้ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่มารับวัคซีนฯ ก็ให้น ากระติกใส่น้ าแข็งมาด้วยนะครับ 
3.2 โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจ าปี 
2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559) 
 เนื่องด้วยช่วงนี้เกิดเหตุไฟไหม้บ่อยมากทางองค์การบริหารส่วนต าบลกลัด
หลวงจึงได้จัดท าโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นขึ้น 
เพ่ือเป็นการฝึกและอบรบให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการป้องกันเหตุเพ่ือ
เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในต าบลกลัดหลวง 
 “ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้อธิบายรายละเอียด” 

“ขอขอบคุณท่านายกค่ะ” และ“สวัสดีค่ะ ท่านนายกและคณะฝ่ายบริหาร 
ท่านประธานสภา สมาชิก อบต.กลัดหลวง ก านันต าบลกลัดหลวง ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน”   
 ในช่วงเช้าจะมีวิทยากรจากสถานีดับไฟป่าชะอ า  ส่วนการฝึกอบรมในตอน
เช้าจะรับฟังการบรรยายก่อนประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น จะเป็นการลงมือ
ปฏิบัติจริง อุปกรณ์ในช่วงเช้าจะมี ฟาง 3 ก้อน และอุปกรณ์ตบไฟ คาด  
 ช่วงบ่ายเป็นการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิทยากร
จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลต าบลท่าไม้รวกและเทศบาล
เมืองหัวหินและ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อุปกรณ์ที่ใช้ ก็จะมี ถึงแก๊ส ถังเคมีดับเพลิง 
เป็นการสอนวิธีการใช้อย่างถูกต้อง ก็ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรบได้ในวันที่ 1 
เมษายน 2559 นะคะ ส่วนก าหนดการก็จะมีดังนี้คะ 
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นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
 

 ก าหนดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า และระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมและอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง  มีดังนี้ 
เวลา 08.00 น. – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมลงทะเบียน 
เวลา 08.30 น. – 08.45 น. ปลัด อบต.กล่าวรายงานการจัดท าโครงการ 
เวลา 08.45 น. – 09.00 น. นายก อบต.กล่าวเปิดโครงการ 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดย

นายประเวศ ศรีสุนทรไท ต าแหน่ง นักวิชาการป่า
ไม้ช านาญการพิเศษ และทีมงาน 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ฝึกอบรมเรื่องการป้องกนและระงับ อัคคีภั ย

เบื้องต้น 
 - การใช้แก๊ส LPG อย่างปลอดภัย 
 - การใช้ถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้น 
 
 3.3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบกลัดหลวง ปี 2559 
(ระหว่างวันที่ 7 – 14 เมษายน 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงก็ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา          
ต้านยาเสพติดประจ าปี  2559 ขึ้นระหว่างวันที่  7 – 14 เมษายน 2559           
จึงขอเชิญผู้น าหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ร่วมส่งทีมเข้าแข่งขัน โดยมีกีฬาดังนี้             
กีฬาพ้ืนบ้าน ๑.คนวิ่งลาน   กีฬาสากล ๑.ฟุตบอล ๙ คน 2.วอลเลย์บอลชาย          
3.วอลเลย์บอลหญิง 4.เซปักตะกร้อ  

กีฬาคนวิ่งลาน จะจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน 2559 ณ ลานกีฬาหน้าวัด
สาระหิตาวาส(สารเห็ด)  ส่วนกีฬาสากลจัดในระหว่างวันที่ 7 - 15 เมษายน 
2559 ณ สนามกีฬาและลานกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง  

องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงก็ขอเชิญผู้น าทุกหมู่ส่งทีมกีฬาเพ่ือ
แข่งขันกันเยอะๆ นะครับ การแข่งขันกีฬาสากลไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ส่วน
กีฬาพ้ืนบ้านหรือกีฬาคนวิ่งลาน มีค่าสมัคร ทีมละ 500 บาท 

กีฬาสากลจะจับสลากเพ่ือแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 1 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 น. – 11.00 น. นะครับ 

 
3.4 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 (วันที่ 12 เมษายน 2559) 
 อบต.กลัดหลวงได้จัดท าโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2559  ใน
วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลกลัด
หลวง  
 ก าหนดการมีดังนี้ 
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้สูงอาย ุ
เวลา 08.30 – 09.00 น. นายกฯ กล่าวเปิด 
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นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นาก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสรศักดิ์  มีโหมด 
ก านันต าบลกลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 

เวลา 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมเทศนา 
เวลา 10.00 – 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จ านวน 5 รูป 
    ผู้สูงอายุร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 11.00 – 12.00 น. ทรงน้ าพระ,รดน้ าผู้สูงอายุ,กิจกรรมผู้สูงอายุ 
 ก็ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ 
 
 3.5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2559 (ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2559) 
 ปีนี้ก็จะจัดศูนย์บริการอย่างเช่นเคย ณ จุดบริการสามแยกหน้าวัดสารเห็ด 
ทาง อบต.กลัดหลวง ก็ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงก านันเป็นที่เรียบร้อย
แล้วเพ่ือที่ให้ก านันส่งผู้ช่วยหรือผู้ใหญ่เข้าร่วมเข้าจุดบริการตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ร่วมกับ อปพร.อบต.กลัดหลวง  
 
เรื่องอ่ืนๆ 

1. ภัยแล้ง หมู่ที่ 8 ขณะนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าลังจัดซื้อถัง
น้ าเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง ในหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่งนะครับท าเรื่องขอไปได้ทั้งหมด 11 
ถัง ขนาดบรรจุน้ า 2,000 ลิตร  มีทั้งหมด 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม หมู่ที่ 
7 บ้านท่ากระทุ่ม และหมู่ที่ 8 บ้ านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร  ขณะนี้ผู้ว่าฯ 
ได้ประกาศแล้วให้เป็นพ้ืนที่ภัยแล้ง และให้ส ารวจเรื่องภาชนะ การป้องกันและ
บรรเทาภัยแล้ง 

2. ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 30 ทางไฟฟ้าก็ได้มาท าแนวเพ่ือเข้าท าการติดตั้งไฟฟ้า
ให้กับหมู่บ้านหนองหญ้าข้าวนกส่วนที่หนองน้ าขุ่นกับเขาพนมวังก็น่าจะได้ประมาณ
ปลายปีนะครับ 

“ทางผมก็มีเรื่องเพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่าทางก านันมีเรื่องเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ” 
 
“สวัสดีท่านนายกและคณะฝ่ายบริหาร ท่านประธานสภา สมาชิก อบต.           

กลัดหลวง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน”   

ในส่วนของฝ่ายปกครองก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการรณรงค์ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ทางอ าเภอก็ได้กระชับมาเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถใช้
ถนนซึ่งเน้นย าให้มีมาตรอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  

ถ้าผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถยนต์หรือขี่มอเตอร์ มีผลให้บังคับยึด
ทั้งคนทั้งรถให้คลายความมึนเมาก่อนแล้วค่อยปล่อยให้ขับรถกลับได้ 

ผมก็เรื่องเพียงเท่านี้ครับ “มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือเพ่ิมเติมหรือไม่
ครับ” 

- ไม่มี 
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นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นาก อบต.กลัดหลวง 

 
น.ส.สมฤดี  สุขสมงาม 
ครู กศน.ต.กลัดหลวง 
 
นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นาก อบต.กลัดหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 

 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

 “ขอคุณท่านก านันครับ” 
“ทาง กศน. มีเรื่องจะเสนอหรือไม่ครับ” 

 
“สวัสดีท่านนายกและคณะฝ่ายบริหาร ท่านประธานสภา สมาชิก อบต.           

กลัดหลวง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน”  

วันนี้ทาง กศน. มีข่าวจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ คือ                
การเห่เรือบก ทาง กศน.ต.กลัดหลวง ก็จะจัดการอบรมให้กับประชาชนที่สนใจ ใน
วันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 นี้ เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลกลัดหลวง และจะท าการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมในวันที่ 
15 เมษายน 2559 ก่อนเริ่มกีฬาคนวิ่งลาน ณ ลานกีฬาโรงเรียนบ้านสารเห็ด  

เรื่องที่สองคือนโยบายการพัฒนา กศน.ต.กลัดหลวง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน ประกอบด้วย 4 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์ดิจิตอลประจ าชุมชน 2. ศูนย์ส่งเสริม
ประชาธิปไตยประจ าต าบล  3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4. การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

เรื่องที่สาม คือ การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ฝาก
ท่านผู้น าทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ด้วยอีกหนึ่งทางนะค่ะ 

ทาง กศน.ต.กลัดหลวง ก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่าท่าน
ใดมีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ 

- ไม่มี 
“ขอคุณครู กศน.ต.กลัดหลวงครับ” 
การเห่เรือบกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับและก็น่าสนใจด้วย ถ้าจะน าไปเป็นการ

แสดงในงานของดีท่ายางก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ 
“มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ” 
- ไม่มี 
“ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เพียงเท่านี้ครับ

สวัสดีครับ” 

ปิดประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
 

(ลงชื่อ)  สุพจน์  อินทร์เนตร   ผู้จดบันทึกการประชุม 
   (นายสุพจน์  อินทร์เนตร) 
    ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

(ลงชื่อ)  ขุนแผน  ทิมเมฆ   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายขุนแผน  ทิมเมฆ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 


