
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และฝ่ายปกครอง ประจ าเดือนเมษายน 2559 
วันที่  29 เมษายน 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 าเดือนเมษายน                
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 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 
 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรอง 
เรื่อง  เพื่อทราบและด าเนินการ 

3.1  รายงานผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค                
พิษสุนัขบ้า ปี 2559 
 ในปีนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงก็ได้จัดซื้อวัคซีน  จ านวน 
2,000 โด๊ด มีรายชื่อผู้รับ จ านวน 134 ราย และยาคุมก าเนิด จ านวน 650 โด๊ด 
มีรายชื่อผู้รับ 102 ราย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพ่ือประชาชนในต าบลกลัดหลวง
จะได้ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะว่าช่วงนี้
อากาศร้อนมาก เชื้อไวรัสตัวนี้ไม่ได้มีแต่ในสุนัขและแมวเท่านั้นยังมีอยู่ในสัตว์อ่ืนๆ 
ด้วยนะครับ  เช่น กระรอก กระแต กระต่าย ลิง ค้างคาว ฯลฯ หรือแม้กระทั่งสัตว์
เศรษฐกิจ เช่น วัว ควาย และแพะ แต่ในประเทศไทยสัตว์ที่แพร่เชื้อมากที่สุดคือ 
สุนัข ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อก็คือผู้เลี้ยงสุนัข คนที่อยู่ในบ้านและเพ่ือน
บ้าน ก็ได้มีประชาชนในต าบลกลัดหลวงมารับยาไปเพ่ือฉีดให้กับสุนัขของตนเป็น
จ านวนมากนะครับ ขณะนี้วัคซีนเหลือเพียงแค่ 4 โด๊ด เท่านั้น 
 ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า และ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจ าปี 2559 (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559) 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ตั้งไว้ 
20,000 บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1x3 จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ จ านวน 100 คน เป็นเงิน 4,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จ านวน 100 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 
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4. ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 3 ถัง เป็นเงิน 4,500 บาท 
5. ค่าแก๊ส LPG จ านวน 3 ถัง เป็นเงิน 1,200 บาท 
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,200 บาท 

- น้ ามันเบนซิล  จ านวน 30 ลิตร  
- น้ ามันดีเซล     จ านวน 20 ลิตร 

7. ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท 
ซ่ึงในช่วงน่าแล้งนี้เขตในต าบลกลัดหลวงของเราก็มีเหตุเกิดไฟไหม้บ่อยครั้ง

โครงการดังกล่าวจึงเป็นผลดีอย่างยิ่งที่จะฝึกประสบการณ์ให้กับพนักงานและ
ประชาชนผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  
 3.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลกลัดหลวง ปี 2559 (เมื่อวันที่ 7 – 14 เมษายน 2559) 
รายชื่อผู้บริจาคเงินรางวัลกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

นายกขุนแผน   ทิมเมฆ 10,000 
หจก.พิมพ์ลภัส   ก่อสร้าง 1,000 
บริษัท อาร์ ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,000 
บริษัท อี ซู ซุ อ้ึงง๋วนไต๋ เพชรบุรี จ ากัด 5,000 
ร้านทะเลทองการเกษตร (ยางชุม) 1,000 
หจก.โชคพนารักษ์ 2,000 
นายธรรม  ฮวบอิน 1,000 
ร้าน ต. เต่าวัสดุก่อสร้าง เขาลูกช้าง 3,000 
หจก.จอมพล การค้า 3,000 
หจก. โชคสุชิน 3,000 
เขาลูกช้างบริการ 1,500 
เพชรวารินทร์ 1,000 
ครูยิน 5,000 
ปลัดฯ 500 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 4,000 

 
 ส าหรับกีฬาคนวิ่งลานในปีนี้ มีทีมที่สมัครไม่ครับทุกหมู่นะครับและปีก็ยังมี
ทีมจากนอกต าบลด้วยอีกคือทีมจากต าบลไร่ส้มจ านวน 2 ทีม ทีมหญิง 1 ทีม ทีม
ชาย 1 ทีม ก็เป็นเรื่องที่จะปรึกษากับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ ว่า ในปีต่อๆ ไปผม
เห็นควรว่าน่าจะรับสมัครทีมแข่งขันแค่เฉพาะในต าบลกลัดหลวงเพียงเท่านั้น 

ที่ประชุม : เห็นควรให้รับสมัครทีมการแข่งขันเฉพาะในต าบลเท่านั้น  
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นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
นายขุนแผน ทิมเมฆ 
นาก อบต.กลัดหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 
(เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559) 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินการ ประเภทค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งไว้ 30,000 บาท  และได้ด าเนินการไป
แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม จ านวน 300 คน เป็นเงิน 15,000 บาท  
2. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 800 บาท 
3. ค่าจ้างท าพานดอกไม้สด  จ านวน 21 พาน เป็นเงิน 7,000 บาท 
4. ค่าเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน จ านวน 9 ชุด เป็นเงิน 3,000 บาท 
5. ค่าจัดสถานที ่  เป็นเงิน 2,000 บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ ์  เป็นเงิน 2,200 บาท 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือการจัดโครงการนั้นตรงกับโครงการการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งสถานที่อยู่ใกล้เคียงกัน ท าให้เวลาพระเจริญพร               
มีเสียงกองเชียร์กีฬารบกวน 
  

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (เม่ือวันที่  13 – 17 เมษายน 
2559) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงก็ได้ตั้งจุดให้บริการประชาชน บริเวณ
สามแยกหน้าวัดสาระเห็ด ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายน 2559 เป็นจ านวน 5 
วัน เหตุการณ์ปกตินะครับ 
 
เรื่องอ่ืนๆ 

1. ไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ขณะอยู่ระหว่างด าเนินการปักเสาผาดสายส าหรับหมู่บ้าน
หนองข้าวนก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง เฉลี่ยแล้วครัวเรือนละแปดหมื่นกว่าบาท ก็ใกล้
เสร็จแล้วนะครับ 

2. โครงการภัยแล้ง หมู่ที่  7 โครงการวางท่อพร้อมซื้อมอเตอร์ ขณะนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงก็ได้ประกาศขายแบบแล้วส าหรับหมู่ที่ 7 และ 
หมู่ที่ 8 นะครับ หมู่ที่ 7 วางท่อส่งน้ าประมาณเจ็ดแสนกว่า และหมู่ที่ 8 ขุดลอก
สระน้ าหนึ่งล้านแปดแสนกว่า ส่วนหมู่ที่ 10 ขณะนี้ก าลังรวบรวมเอกสารอยู่นะ
ครับ 

3. หมู่ที่ 1 บ้านสาระเห็ด เรื่องการท าถนน จ านวน 2 เส้น เส้นแรกคือเส้น
ผ่านหน้าบ้านของประธานสภาสามล้านหกแสนกว่าบาท ความยาวหนึ่งพันสี่ร้อย
กว่าเมตร ครบสัญญาวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ส่วนอีเส้นหนึ่งคือเส้นตรงข้ามบ้าน
นายแหวง เส้นนี้ยังไม่ได้ท าสัญญา 
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นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 

ที่ประชุม 
 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 

4. ขณะนี้มีหนังสือมาถึงองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง เรื่อง ค าแนะน า
เกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นหนังสือสั่งให้ท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ออก
ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 “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 


