รายงานการประชุม
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
***********************************************
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายบุญชู สากุล
2
นายสีนวน จาพันธุ์
3
นายประมวล อาสาสู้
4
นายบุดดา เขตบารุง
5
นางอาพร เติมชาติ
6
นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ
7
นายธนกร ทิศเหนือ
8
นางลัดดาวัลย์ ศิลป์ดี
9
นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล
10
นางนารีรัตน์ ชัยมนตรา
11
นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง
12
นายอาทิตย์ ดารงพันธ์
13
พ.จ.อ.ทวี แต่งแดน
14
นางประภาพร สิทธิวงศ์
15
นางยุภาพร ดวงหาคลัง
16
นายมนตรี เนตตาวงษ์
17
นางสุรัชยา โอวาทวงษ์
18
นายวสันต์ พันสาง
19
นางสาวสุรีรัตน์ ศรีครไทย
20
นายชัชชัย ละลมชัย
21
นางสาวณฐกมล พรมกุดตุ้ม
22
นางอรัญญา ตัง้ ใจ
23
จ.อ.สุวจิ ักข์ จันบุญมี
24
นายวรวิทย์ ศรีจาปา
25
นายไพรัตน์ พวงจันทร์
26
นางสุดารัตน์ แนวโนนทัน
27
นางสาวสุพัตรา วงศ์นรา
28
นายธีระยุทธ สากุล
29
นางศิริพรรณ จันทร์นวล
30
นางหนูเลียม หนูวงศ์
31
นางจุฑาทิพย์ ดารงแดน
32
นางสาววราพร พิลาวรรณ
33 นางจารุวรรณ ภูมิภักดี
34
นางสาวสุนิสา คุ้มไข่น้ไ

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

นายก อบต.
รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ
ปลัด อบต.
ผ.อ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผ.อ.กองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างโยธา
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเกษตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผูช้ ่วยนักสังคมสงเคราะห์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ผูไ้ ม่มาประชุม...
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายศุภชัย พรประภา
2
นายวิชติ หาญกุดตุ้ม
3
นายอัมพร กองจันทร์
4
นายชูศักดิ์ อาสากิจ
เริ่มประชุม
ที่ประชุมพร้อม
วาระที่ 1
นางอาพร เติมชาติ
ปลัด อบต.

ตาแหน่ง
พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจารถขยะ
พนักงานประจารถขยะ
นักการภารโรง

หมายเหตุ
บริการรถเก็บขยะ
บริการรถเก็บขยะ
บริการรถเก็บขยะ

09.30 น.
นายบุญชู สากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุม
เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกา
ลอยกระทง ปี 2561
2.การเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
3.สารวจผู้ดอ้ ยโอกาสและผูย้ ากจนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
4.การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562
5.การจั ด งานฤดู ห นาว “อุ่ น ไอรั ก คลายความหนาว สายน้ าแห่ ง
รัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2
6.การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด
7.การดาเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาพืน้ ที่สเี ขียว
8.การสร้างฝายมีชีวติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า
9.การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน สถานที่
ราชการ ศาสนสถานและสถานประกอบการในช่วงฤดูหนาว
10.โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2562 ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
11.การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
อาเภอเมืองชัยภูมิ
12.โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง ชุดที่ 3
13.การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62
14.เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการ...
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ที่ประชุม
วาระที่ 2
วาระที่ 3
นางอาพร เติมชาติ
ปลัด อบต.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.)
รับทราบ
เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
เรื่องแรก การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในส่วนภูมิภาคและ อปท.
อาเภอเมืองชัยภูมิกาหนดให้จัดพิธีฯไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2562 องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด ตุ้ ม ได้ ก าหนดจั ด พิ ธี ม อบพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ฯ
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 รับพระราชทานราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี สาหรับมอบแก่ ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆได้น้อมสานึก ใน
พระมหากรุณ าธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พิจารณาให้จัดพิธีตามความพร้อมและตามที่เห็นสมควรและพิจารณาเรียน
เชิญ ประธานสภาฯ รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิก
สภาฯ ปลัด อบต.หัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้าง อปท.ระดับสานัก/กอง/
ส่วน/ ผู้อานวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกแห่ง ก านัน,ผู้ใหญ่ บ้าน ,ผู้นาชุมชน , ตัวแทนครัวเรือนในสังกัดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อปท.พิจารณาตามเห็นสมควร พร้อมจัดทาบัญชีรับ
มอบพระบรมฉายาลักษณ์ และบันทึกภาพนิ่งพร้อมคาบรรยายการจัดพิธี
รายงานทางทางไลน์ ท้ องถิ่น อาเภอฯ ภายในวันที่ 27 พฤศจิก ายน 2562
ก่อนเวลา12.00 น. ส่งให้อาเภอเมืองชัยภูมิ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นะคะ
แนวทางการจัดพิธี ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม
1.ประธานในพิธี เรียนเชิญ นายกองค์กรปกครองส่วนถิ่น เป็นประธาน
2.ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พิจารณาเรียนเชิญ ประธาน
สภาฯ รองนายกฯ ที่ปรึกษานายฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด อบต.หัวหน้า
หน่วยงาน...
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ทุกแห่ง หัวหน้าศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ทุก แห่ง ก านัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้นาชุมชน
ตัวแทนครัวเรือน ให้อปท.พิจารณาตามความเหมาะสม
3.การจัดพิธีกาหนดการ พิจารณาจัดพิธีตามความพร้อม เห็นสมควร จัดให้
ประชาชนเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯต่อหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ก็ได้ วันเวลาสถานที่ พิจารณาตามความเหมาะสม ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
-การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
-จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.: ชุดจิตอาสาพระราชทาน
-ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพ โทนสีเหลือง
ผังการจัดสถานที่
-พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ใ ห้ เชิ ญ คนเดี ย วกั บ ที่ ก ระทรวงมหาดไทย ได้ รั บ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ
-ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-โต๊ะหมู่ 5 หรือหมู่ 7 หรือหมู่ 9 ตามความเหมาะสม
-เครื่อ งสั ก การะ พุ่ ม เงิน พุ่ ม ทอง (งดใช้พ ระปรมาภิ ไธย ว.ป.ร. ปั ก เป็ น
ลวดลายในพานพุม่ ) กรวยกระทงดอกไม้ และธูปเทียน
-ประดับด้วยแจกันดอกไม้หรือพุ่มดอกไม้ตามความเหมาะสม
-จัดให้มีโต๊ะ พร้อมพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้ประธานใน
พิธีเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ วางบนพาน
ชุดถือพาน 4 ท่าน เป็น น.ส.ฐิติภรณ์ แต่งเมือง 2.นางประภาพร สิทธิวงศ์ 3.
นางนารี รั ต น์ ชั ย มนตรา 4.นางอรั ญ ญา ตั้ ง ใจ การแต่ ก ายชุ ด ปกติ ข าว
ไม่สวมหมวก ผู้ลงทะเบียน น.ส.ณัฐธีรกานต์ แก้วอุดร 2.น.ส.พิราพร ถนอม
ชาติ ตอนเช้า มนตรีฯ วสันต์ฯ เป็นผู้ช่วยจัดแถวผูม้ ารับพระบรมฉายาลักษณ์
ผูร้ ับผิดชอบเปิดเพลง 2 เพลง นายวรวิทย์ ศรีจาปา วางพานบนโต๊ะ ผอ.กอง
การศึกษา นายหัสดินฐุ์ฯ ท่านรองเปิดกรวย พิธีกรให้อยู่ตรงจุด รบกวนให้
นายมนตรี เนตตาวงษ์ พ.จ.อ.ทวี แต่งแดน ช่วยจัดแถว ผู้รับพระบรมฉายา
ลักษณ์ ฯ ปลัด หน.ส่วน นางลัดดาวัลย์ฯ นางยุภาพร นายหัสดินฐุ์ นั่งเป็น
เกียรติแก่ผู้มาร่วมพิธี การเดิน จากซ้าย ชุดจิตอาสายืนประจาแถวหัวท้าย
เรื่อ งที่ ส อง โครงการปลู ก หญ้ าแฝก เนื่อ งใน”วัน พ่ อ แห่งชาติ 5 ธั นวาคม
2562” และปล่อยปลา จานวน 20,000 ตัว องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
จัดขึน้ ในวัน...
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บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑1 ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ การแต่งกาย
ชุดจิตอาสา จ.อ.วิโรจน์ นารถกระเช้า รถดั้ม ไปรับปลา เวลา 05.00น. และ
กิจกรรมพัฒนาขุดลอกคูคลอง ผักตบชวา อุปกรณ์ เชือก คราด เพื่อให้
ประชาชนในต าบลกุ ด ตุ้ ม ได้ ร่ ว มถวายความจงรั ก ภั ก ดี ความรั ก ความ
สามัคคี ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่มตี ่อปวงชนชาวไทย
2.เพื่ อ ป้ อ งกั น การพั ง ทลายของดิ น บริ เวณรอบหนองบั ว และปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้ดขี นึ้
3.เพื่อแสดงความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของส่วนราชการและปรับ ปรุง
สภาพแวดล้อม
4.เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้าของคนในตาบล เพื่อให้
เกิ ด บรรยากาศความปรองดองสมานฉั น ท์ และให้ ป ระชาชนเกิ ด ความรัก
ความสามัคคี มีความสุข สู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ปล่อยปลา จานวน 200,000 ตัว กาหนดการเวลา
08.30 พร้อมกันที่พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ประธานเปิดงาน เวลา 10.00 น.
นายอาเภอเป็นประธานเปิดงาน เป็นกิจกรรมของจิตอาสาทั้งหมดกิจกรรม
พัฒนาคูคลอง ขุดลอกผักตบชวา อุปกรณ์ เชือก คราด
จ.อ.สุวจิ ักขณ์ จันบุญมี จ่าเอกวิโรจน์ฯ นายช่างไฟฟ้านารถกระเช้า รถดั๊ม ไปปรับเกรดพืน้ ที่ครับ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ วันพรุ่งนีป้ ลัดก่อชนม์ ป.อาวุโส ลงพืน้ ที่ไปดูที่หนองบัว ช่วงบ่ายประมาณ
บ่าย 2 บ่าย 3 เตรียมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดูความเรียบร้อยหน้างาน
นายทวี แต่งแดน
5 ธันวาคม 62 ทีมงานเตรียมเวที กางเต็นท์ จุดปล่อยปลา ผูกผ้า ที่จอดรถ ป้ายบอกนัก
จัดการงานทั่วไป
ทาง จุดจอดรถ ปัญหาคือ ผักตบชวาต้องมีเชือกมัด เรืองพลาสติก 12 ลา ยืมเรือผูใ้ หญ่
ขอด เรือของนารีรัตน์ฯ นักวิชาการศึกษา
นางอาพร เติมชาติ
ผอ.กองช่าง ยืมเทศบาล จานวน 1 ลาได้หรือไม่ ลาใหญ่ เรือ 2 ลา ขุดลอกใช้แทนคน
ปลัด อบต.
18 ธันวาคม 2562 ก่อนงานตีคลีไฟอาเภอเมืองชัยภูมิจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่น
สัมพันธ์ที่ราชภัฏชัยภูมิ โดยรวม 5 ตาบล มีตาบลกุดตุ้ม ทต.ลาดใหญ่ อบต.ลาดใหญ่
อบต.โพนทอง...

-6อบต.โพนทอง จะเป็นโซนสีม่วง กีฬา วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ ประชุมกีฬาที่
เทศบาลตาบลลาดใหญ่ เวลา 09.30 น.
จ.อ.สุวิจกั ขณ์ จันบุญมี กีฬาท้องถิ่นพิธีเปิด ขบวนพาเหรดอย่างต่าไม่น้อยกว่า 20
ท่าน แต่ละโซน มีป้ายอบต.
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน
เปตอง ชักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ ขออนุญาต ผอ.แต่ละกองหานักกีฬานะครับ
นางอาพร เติมชาติ
หน.วสันต์ ฯนักวิชาการเกษตร กิจกรรมเกี่ยวข้าว ข้าว 3 เดือน มีปริมาณมี
ปลัด อบต.
มากปรึกษาหน.สน.ปลัด ขอทาง่ายๆ ไม่ใช้ลงแขก ขอใช้เครื่องเกี่ยวข้าว เชิญ
ทุกท่าน กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวที่ศูนย์ถ่ายทอดฯของอบต.นะคะ สรุปเป็น
เอารถเกี่ยวข้าวนะคะ ไปเยี่ยมไปถ่ายรูปร่วมกันนะคะ
ส่วนเรื่องอื่นๆประชาสัมพันธ์กิจการสามาชิก กิจการสภา ขอมติส่งชื่อมาที่
ปรอย ระหว่างวันที่ 6-20 ยังไม่ระบุว่าวันไหน
นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล เรื่องงานคลีไฟ ขอประชาสัมพันธ์นะครับ กิจกรรมฯ ประชุม วันที่ 9
ผอ.กองการศึกษา
ธันวาคม 2562 มอบหมายซัก ซ้อมงาน ของวันที 20-21 ธั นวาคม 2562
กิจกรรมปีนี้ แสงสีเสียงจัดภายในวัดบริเวณ ด้านซ้าย ด้านขวา ข้างเมรุ จะ
ออกคาสั่งกาหนดหน้าที่แต่ละคน ขอบคุณครับที่รว่ มกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

นางอาพร เติมชาติ

มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณ

ปลัด อบต.

เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม
ปิดประชุม 12.00 น.

(ลงชื่อ) อรัญญา ตั้งใจ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางอรัญญา ตั้งใจ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ลงชื่อ) อาพร เติมชาติ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางอาพร เติมชาติ)
ปลัดอบต.กุดตุ้ม

