
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และฝ่ายปกครอง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 
วันที่  31 พฤษภาคม 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 ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้ าน 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 
- เนื่องด้วยประมาณ 16.00 น. จะมีช่างมาลากรถน้ าคันที่ประสบอุบัติเหตุ
ไปซ่อมที่จังหวัดราชบุรีนะครับ คาดว่าน่าจะหลายเดือนกว่าจะกระท าการซ่อมเสร็จ 
 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรอง 
เรื่อง  เพื่อทราบและด าเนินการ 

3.1 เรื่องการอยู่เวรและประจ าสถานที่ราชการรักษาความปลอดภัย 
ตามค าสั่งที่  119/2559 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่

ราชการ เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกลัดหลวง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีค าสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
ประจ าสถานที่ ราชการเพ่ือรักษาความปลอดภัย  ประจ าเดือนมิถุนายน                
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอให้สมาชิกมาอยู่เวรช่วยปิดไฟด้วยนะครับ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2 เขื่อนป้องกันชายตลิ่งพัง  
เขื่อนป้องกันชายตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 บ้านวังแดง ขณะนี้ก าลังด าเนินการสร้าง

อยู่ ความยาว 200 เมตร ซึ่งขณะนี้ยังด าเนินการไม่แล้วบริเวณบ้านวังแดง ฝาก
สมาชิกท่ีอยู่ใกล้เคียงเข้าตรวจดูความเรียบร้อยด้วยนะครับ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

หมู่ที่ 3 บริเวณหลังวัดสาระเห็ด ก็ได้ท าเสร็จสิ้นแล้วนะครับ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 
นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 
 
น.ส.สมฤดี  สุขสมงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ และส ารวจออกแบบ
เพื่อประมาณราค่าก่อสร้างการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บริเวณคุ้มวังรวก  
บ้านหนองเขาอ่อน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงได้จัดท าหนังสือ ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนงบประมาณ และส ารวจออกแบบเพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้างการวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บริเวณคุ้มวังรวก บ้านหนองเขาอ่อน ถึง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน้ าเนื่องจากในฤดูฝนจะมีน้ าหลากเข้า
ท่วมบ้านของประชาชนในพ้ืนที่ ตามหนังสือ ที่ พบ 71401/376 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม  
 ขอแจ้งสมาชิกหมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน ช่วยแจ้งให้กับราษฎรในพ้ืนที่
ทราบด้วยนะครับ  
ที่ประชุม : รับทราบ 
  
เรื่องอ่ืนๆ 
 ขอเชิญครู กศน.ต าบลกลัดหลวงครับ 
 
 

“ขอสวัสดีคณะฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครอง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน” วันนี้ของ กศน. มีเรื่องจะประชาสัมพันธ์ด้วยกัน 3 เรื่อง 

กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กศน.  
ในเดือนมิถุนายน 2559 ทาง กศน.จะจัดโครงการด้วยกัน 2 โครงการ 

คือ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งจะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับดิน
และการปลูกหญ้าแฝก ที่โครงการช่างหัวมันและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบลกลัด
หลวง ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ก็จะมีกิจกรรมการดูงานที่โครงการ           
ชั่งหัวมันและจะมาขออนุญาตใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงเพ่ือ
ถอดบทเรียนและสรุปโครงการและจะเข้าไปปลูกหญ้าแฝกที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   

 
กิจกรรมที่  2 คือการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมในต าบลกลัดหลวง คือการเลี้ยงไส้เดือน ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 
2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์ศึกอาชีพชุมชนต าบล              
กลัดหลวง  ก็ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ทราบเพ่ือเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวนะค่ะ 

กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์การรณรงค์การออกเสียงประชามติ  คือ 
การณรงค์เพ่ือให้ประชาชนไปแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 
น. ถึง 16.00น.   

ทางดิฉันก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ มีท่านใดจะถามหรือเพ่ิมเติมความคิดเห็ด
อ่ืนหรือไม่ค่ะ 
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นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 

 
 
 
 

นายขุนแผน  ทิมเมฆ 
นายก อบต.กลัดหลวง 

 

ขอขอบคุณ คุณครูสมฤดี  สุขสมงาม  ครู กศน.ต าบลกลัดหลวง ที่มา
ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ที่เราจะต้องไปลงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

“มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ” 
 

ที่ประชุม : ไม่มี 
 

“ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุมประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559            
เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ” 

ปิดประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)  สุพจน์  อินทร์เนตร   ผู้จดบันทึกการประชุม 
   (นายสุพจน์  อินทร์เนตร) 
    ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ขุนแผน  ทิมเมฆ   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายขุนแผน  ทิมเมฆ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 


