
 รายงานการประชุม 
วันที่  4  พฤศจกิายน  2562 

ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 
*********************************************** 

ผูม้าประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญชู  สากุล นายก อบต.  
2 นายสีนวน  จ าพันธุ์ รองนายกฯ  
3 นายประมวล อาสาสู้ รองนายกฯ  
4 นายบุดดา  เขตบ ารุง เลขานุการนายก อบต.  
5 นางอ าพร  เติมชาติ ปลัด อบต.  
6 นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ ผอ.กองคลัง  
7 นายธนกร  ทิศเหนอื   ผอ.กองช่าง  
8 นางลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี หัวหนา้ส านักปลัด  
9 นายหัสดินฐ์ สรณภ์ัสกุล   ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  
10 นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
11 นายอาทิตย์  ด ารงพันธ์ นายช่างโยธา  
12 นางนารีรัตน์  ชัยมนตรา นักวิชาการศกึษา  
13 จ.อ.วโิรจน์  ดรสีเนตร นายช่างไฟฟ้า  
14 พ.จ.อ.ทวี  แตง่แดน นักจัดการงานทั่วไป  
15 นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
16 นายมนตรี  เนตตาวงษ์ นักพัฒนาชุมชน  
17 นางสรุัชยา  โอวาทวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
18 นางประภาพร สทิธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล  
19 นายวสันต์ พันสาง นักวิชาการเกษตร  
20 นางสาวสุรีรัตน์  ศรคีรไทย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
21 นายชัชชัย  ละลมชัย เจ้าพนักงานพัสดุ  
22 นางอรัญญา  ตัง้ใจ เจ้าพนักงานธุรการ  
23 จ.อ.สุวจิักขณ์  จันบุญมี เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
24 นายจตุรงค์  ขันชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ  
25 นายวรวิทย์  ศรีจ าปา ผูช่้วยนักสังคมสงเคราะห์  
26 นายมังกร เหวชัยภูมิ คนงานสูบน้ า  
27 นายบุญเลิศ  สุขดี คนงานสูบน้ า  
28 นางสาวณัฐธีรกานต์ แก้วอุดร ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  
29 นางสุพัตรา  แต่งถิ่น คนงานทั่วไป  
30 นายธีระยุทธ  สากุล พนักงานขับรถยนต์  
31 นางศิริพรรณ  จันทร์นวล ผูช่้วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
32 นายวิชติ  หาญกุดตุ้ม คนงานประจ ารถขยะ  
33 นายชูศักดิ์   อาสากิจ นักการภารโรง  
34 นายไพรัตน์  พวงจันทร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

             ผูไ้ม่มาประชุม... 
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ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายศุภชัย  พรประภา พนักงานขับรถขยะ บริการรถเก็บขยะ 

2 นายอัมพร  กองจันทร์ พนักงานประจ ารถขยะ บริการรถเก็บขยะ 

เริ่มประชุม    09.30 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  ประธานที่ประชุม

กล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นายนิพนธ์  เหวชัยภูม ิ 1.ขอทราบความตอ้งการเครื่องกันหนาวสงเคราะหร์าษฎร ประจ าปี 

ผอ.กองคลัง    งบประมาณ 2562 

2.ขอความอนุเคราะหส์ ารวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความ 

ประสงค์จะจ าหนา่ยสลากกินแบ่งรัฐบาล 

3.โครงการวัด ประชารัฐ ประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.                

ที่ทุกภาคส่วนที่มสี่วนรว่ม 

4.เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ 

5.โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าในพืน้ที่ต าบลกุดตุ้ม 

6.การบ ารุงรักษาป่าตามโครง “ป่ารักน้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ” 

7.การดูแลรักษาฝายมีชีวติตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ” 

8.ซักซ้อมแนวทาง “จัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยของถนน อปท.” 

9.แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย   

10.การด าเนินการป้องกันปัญหาและการเล่นดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 2  เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

   - ไม่ม ี

วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายบุญชู สากุล          เรื่องแรก  การจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

นายกฯ               (Big Cleaning Day) อ าเภอเมืองชัยภูมิขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

จัดกิจกรรมท าความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มเติม        

                              เพื่อเตรยีม...            
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  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จมาจังหวัดชัยภูมติ้นปี 

2563 และเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการจังหวัดสะอาด โดยด าเนินการพร้อมกัน

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ประกอบด้วยกิจกรรมดูแล

รักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ราชการและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงาน เช่น การตัดหญ้า การจัดการขยะมูลฝอย การจัดท าถังขยะเปียก การตัดแต่ง

ต้นไม้ กิ่งไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมผ่าน

ช่องทางไลน์ “ท้องถิ่นอ าเภอเมอืง” นะครับ               

 เรื่องที่สอง เรื่องการจัดงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น 

ต าบลกุดตุ้ม “มหัศจรรย์คลีไฟ ที่ ชัยภูมิ” เป็นการละเล่นตีคลีไฟ ของ

ชาวบ้านหนองเขื่อง ต าบลกุดตุ้ม เป็นประเพณีที่เก่าแก่และถูกจัดขึ้นเป็น

ป ระจ าของทุ กปี  เป็ น เวล าอั น ยาวนาน เกื อบ ร้อ ยปี  เพื่ อ อนุ รั ก ษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้ เยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมสืบทอด

การละเล่นพื้นบ้าน อยู่ช่ัวลูกช่ัวหลาน ก าหนดจัดงานประจ าปีงบประมาณ 

2563  “มหัศจรรย์ตีคลีไฟ ที่ชัยภูมิ” ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562  

ณ  พื้นที่สาธารณประโยชน์ (หนองเขื่อง) บ้านหนองเขื่อง หมู่ที่ 16 ต าบลกุดตุ้ม   

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ินะครับ  

เรื่องทีส่าม การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

   ปัจจุบันเกิดสถานการณภ์ัยแล้ง ดังนัน้เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน 

   และบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน จงึพิจารณาด าเนนิการ ดังนี้ 

   1.ส ารวจและจัดท าแผนปฏิบัติการ จัดท าขอ้มูลสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูล 

แหลง่น้ าภาชนะ เก็บกักน้ า และขอ้มูลเครื่องมือเครื่องใชใ้นการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหา เช่น รถยนต์บรรทุกน้ า เครื่องสูบน้ า ทั้งขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และเอกชนในพืน้ที่เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลส าหรับ

ใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนต่อไป จัดหา ซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งน้ า ภาชนะเก็บน้ า ฝาย

ต้นน้ าล าธาร (CHECK DAM) เพื่อกักเก็บน้ าในฤดูแล้ง รวมทั้งการก าจัดสิ่ง

กีดขวางการระบายน้ า เช่น ก่อสร้างฝายชะลอน้ า การขุดลอกท่อ ระบายน้ า 

การก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ าล าคลองหรือแหล่งน้ า และจัดหา

พืน้ที่รองรับน้ า (แก้มลงิ) เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใชฤ้ดูแล้ง  

                    3.พิจารณา... 
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3.พิจารณาเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร กรณี  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบ่อบาดาลอยู่แล้วให้เป่าล้างบ่อบาดาล

ตลอดจนซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้ใชง้านอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย                   
ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และให้น าเงิน
ส ารองจ่ายดังกล่าวไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย เป็นล าดับแรก 
5.ประสานกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการแจกจ่ายน้ าในพื้นที่ เสี่ยงภัย                
โดยให้บูรณาการเครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากร และวิธีการปฏิบัติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการแจกจ่ายน้ าขอให้สั่งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรับผิดชอบประจ าจุดแจกจ่าย
น้ ากลางประจ าหมูบ่้านด้วย 
6.ติดตามสภาพอากาศ น้ าฝน ระดับน้ าในแม่น้ า เขื่อน อ่างเก็บน้ า หรือให้
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีแนวโน้มว่าจะประสบภัย ให้จัดตั้งศูนย์
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นตามความจ าเป็นและเหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เสี่ยงภัยได้เตรียมรับสถานการณ์และแผน

ด าเนินการของส่วนราชการต่างๆ เช่น แผนการจัดการน้ า แผนการเพาะปลูก

พืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรับทราบแนวทางปฏิบัติจาก

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.ร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกัน

ความขัดแย้งระหว่างประชา      

8.เร่งรัดการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รวมตลอดถึงการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ ในสภาพที่สามารถใช้การได้

ตลอดเวลา 

9.ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคก่อนเป็นล าดับ

แรก แล้วจึงพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านการเกษตร การ

ท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม การให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขอให้ค านึงถึงประโยชน์ของ

ทางราชการ ประชาชน สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองสว่น 

             ท้องถิ่น... 
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ท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก พร้อมรายงาน

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งใหอ้ าเภอทราบ 

เรื่องที่หก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2562 

จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและ

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

แต่งตั้งอ าเภอเมืองชัยภูมิเป็นคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ฯ 

แนวทางการด าเนินการดังนี ้

1.การเตรียมความพร้อม 

1.1 ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ เป็นศูนย์กลาง

ในการบูรณาการโดยจัดประชุมชี้แจงระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง และซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัย  การขอรับ

การสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มูลนิธิ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยหนาวในพืน้ที่   

1.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

1.3 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าใน

การดูแลสุขภาพ เช่น งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมี

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ (Hypothermia)  

การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะท าให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ  

เป็นต้น พร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม

ป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวและหากมีกรณีเสนอข่าวว่ามีผูเ้สียชีวิตจาก

อากาศหนาว  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชีแ้จงขอ้มูลพร้อมรายงาน  

มายังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ 

4. ติดตามสภาพอากาศให้จัดประชุมร่วมกับสถานีอุตินิยมวิทยา อ าเภอและ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ

สภาวะอากาศ แนวทางปฏิบัติให้ปลอดภัยจากอากาศหนาว ช่องทางการ

ขอรับการช่วยเหลือ และการตดิตามข่าวสารทางราชการอย่างต่อเนื่อง 

1.5 เนื่องจากในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง ขอให้ก าหนดมาตรการใน

การป้องกันการเกิดอัคคีภัย และรณรงคข์อความรว่มมอืเกษตรกรใหใ้ช้วธิีไถ 

กลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและ 

      ปัญหาหมอกควัน... 
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ปัญหาหมอกควัน พร้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง 

รถบรรทุก และอุปกรณ์ดับเพลิงให้มคีวามพรอ้มปฏิบัติงานได้ทันที 

2. แนวทางการปฏิบัติและการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัย

หนาวขึน้ในพื้นที่ให้ด าเนินการ ดังนี้      

2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวอ าเภอ 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ  

ของจังหวัดชัยภูม ิพร้อมประสานงานกับหนว่ยต่างๆ ทั้งหนว่ยทหาร ภาค 

ราชการ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ และภาคประชาชนในรูปแบบ

ประชารัฐ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 

2.2 ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ที่มีอากาศหนาว

เย็น จึงให้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

2.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ขอให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของรัฐฯ 

2.4 หากเกิดภัยหนาวในพืน้ที่ใหร้ายงานสรุปสถานการณค์วามเดือดรอ้นของ 

ประชาชนที่ประสบภัยและการให้ความช่วยเหลือนะครับ 
เรื่องที่เจ็ด การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562 
ด้วยในช่วงเทศกาลมีปีใหม่ 2562 วันหยุดราชการติดต่อหลายวัน และเป็นช่วงที่
ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิล าเนาและเดินทางท่องเที่ยวจ านวนมาก ท า
ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่  27 
ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม ่ดังนี้ 
1.ประสานการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางอ าเภอ 
2.ประสานกับสถานีต ารวจและหนว่ยทหารในพื้นที่ เพื่อบูรณาการตัง้จุด 
ตรวจ/จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชนและการจัดชุดสายตรวจฯตามเส้นทางหลักฯ 
3.การใช้มาตรการด้านการสังคมและชุมชน โดยเทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)  อาสาสมัครป้องกันภัย 
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       ฝา่ยพลเรือน... 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ต ารวจบ้าน ทหารและประชาชนในพื้นที่จัดตัง้ “ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่ม  
คนในพืน้ที่และนักท่องเที่ยว ดังนี้      
3.1 การจัดท า”ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน”  
3.2 จัดตั้ง ”ด่านชุมชน”  
3.3 การจัดกิจกรรมทางศาสนา “1 อ าเภอ 1 กิจกรรม” เช่น ท าบุญตักบาตร 
“สวดมนต์ขา้มปี ท าดีเพื่อพ่อ” หรอืกิจกรรมตามแตล่ะศาสนา 
3.4 จัดตัง้กลุ่มจติอาสาซึ่งมาจากสมาชิกของชุมชนเพื่อสอดส่องเฝา้ระวังฯ 
3.5 ขอความร่วมมือผู้น าในพื้นที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โดย
ใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดฯ 
3.6 ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน โดยจัดท า
แผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยทางถนนชุมชน/หมู่บ้าน  
4.ขอให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน ดังนี้ 
4.1 จัดให้มถีนนปลอดภัยในพืน้ที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง“1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” 
4.2 ให้ส ารวจถนน และตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุด
อันตราย จุดที่ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่ เกิดอุบัติ เหตุใหญ่  และ

ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมให้มคีวามปลอดภัย 

4.3 ก าหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไข ป้องกันปัญหาบริเวณจุดตัดทาง
รถไฟใหม้ีความปลอดภัยในการสัญจร  

5. ลดทุกปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม 

5.1 ประสานงานและบูรณาการรว่มทุกภาคส่วน  
5.2 เน้นกลุ่มจิตอาสาท าดเีพื่อพ่อ 

5.3 ให้ส ารวจจุดที่ยังไม่มไีฟฟ้าแสงสวา่ง และเป็นจุดเสี่ยงตอ่การเกิด  

อุบัติเหตุใหม้ีการแก้ไขการติด ตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งให้ครบจุด   
5.4 ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างให้เร่งด าเนินการก่อสร้าง หรือ

ซ่อมแซมถนนใหแ้ล้วเสร็จ 

6. ขอความร่วมมือร้านค้างดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทาง 
ในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและในสถานที่กฎหมายก าหนด   

7.เตรยีมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพกูภัย 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

9.รายงานผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2562 มีอะไรเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านประธานประชุม  
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         นายบุญชู... 

นายบุญชู สากุล ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับ ต้องขอความรว่มมอืจากทุกท่าน งานจงึจะ 

นายก อบต.  ส าเร็จจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ท่านนะครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไร
หรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   ขอปิด

ประชุม 

   ปิดประชุม  12.00 น. 

             

(ลงช่ือ)  อรัญญา ตั้งใจ    ผูจ้ดรายงานการประชุม 

             (นางอรัญญา  ตัง้ใจ) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 

    

(ลงช่ือ)  อ าพร เติมชาติ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                 (นางอ าพร  เติมชาต)ิ 

                  ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


