
 

 

รายงานการประชุม 

วันที่  3 มกราคม  2563 

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

ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญชู  สากุล นายก อบต.  

2 นายสีนวน  จ าพันธุ์ รองนายก อบต.  

3 นายประมวล อาสาสู้ รองนายก อบต.  

4 นายบุดดา  เขตบ ารุง   เลขานุการนายก อบต.  

5 นางอ าพร  เติมชาติ ปลัด อบต.  

6 นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ ผอ. กองคลัง  

7 นางลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นายธนกร ทิศเหนือ ผูอ้ านวยการกองช่าง  

9 นายหัสดินฐุ์ สรณภ์ัสกุล ผอ.กองการศกึษา  

10 นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม  

11 นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

12 พ.จ.อ.ทวี  แตง่แดน นักจัดการงานทั่วไป  

13 นางประภาพร สทิธิวงศ์ นักทรัยากรบุคคล  

14 นายวสันต์  พันสาง นักวิชาการเกษตร  

15 นางอรัญญา  ตัง้ใจ เจ้าพนักงานธุรการ  

16 นางนารีรัตน์ ชัยมนตรา นักวิชาการศกึษา  

17 จ.อ.สุวจิักขณ์ จันบุญมี เจ้าพนักงานป้องกันฯ  

18 นายจตุรงค์ ขันชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ  

19 นางสุรัชญา โอวาทวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  

20 น.ส.สุรรีัตน์  ศรีครไทย เจ้าพนักงานพัสดุ  

21 น.ส.ณฐกมล พรมกุดตุ้ม เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  

22 นายชัชชัย ละลมชัย เจ้าพนักงานพัสดุ  

23 นายอาทิตย์ ด ารงพันธ์ นายช่างโยธา  

24 จ.อ.วโิรจน์ ดรสเีนตร นายช่างไฟฟ้า  

25 นางนารีรัตน์  ชัยมนตรา นักวิชาการศกึษา  

26 นายมนตรี เนตตาวงษ์ นักพัฒนาชุมชน  
28 น.ส. ณัฐธีรกานต์ แก้วอุดร ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  
29 นายธีระยุทธ สากุล พนักงานขับรถยนต์  

         ผูเ้ข้าประชุม... 
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เริ่มประชุม    13.30 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม ครับสวัสดี ท่านเลขาฯ ทุกท่าน เจา้หน้าที่

ทุกท่านเข้าร่วมประชุมรว่มกัน  

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

1.เตรียมการป้องกันหมอกควันปี 2562-2563 

2.การขับเคลื่อนลดขยะตน้ทางปลายทาง 

3.โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากอย่างยั่งยืน 

4.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

5.รณรงคจ์ิตส านึกปลอดภัยทางถนน 

6.การดูแลคุ้มครองที่ดินสาธารณะสมบัติแผ่นดินประชาชนใช้รว่มกัน  

วาระที่ 2 เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

 -ไม่มี 

 

         วาระที่ 3... 

  

ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
30 นายศุภชัย  พรประภา พนักงานขับรถยนต์  

31 นางศิริพรรณ จันทร์นวล ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  
32 นายไพรรัตน์ พวงจันทร์ พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
33 นางสุพัตรา แตง่ถิ่น คนงานทั่วไป  
34 นายชูศักดิ์ อาสากิจ นักการภารโรง  
35 นายอัมพร กองจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ  
36 นางหนูเลียม  หนูวงศ์ ครู  
37 นางจุฑาทิพย์  ด ารงแดน ครู  
38 นางสาวราพร พลิาพรรณ ครู  

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายศุภชัย  พรประภา พนักงานขับรถขยะ บริการรถเก็บขยะ 

2 นายวิชติ  หาญกุดตุ้ม คนงานประจ ารถขยะ บริการรถเก็บขยะ 

3 นายอัมพร  กองจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ บริการรถเก็บขยะ 

4 นายชูศักดิ์   อาสากิจ นักการภารโรง  

5 นายไพรัตน์ พวงจันทร์  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  
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วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

ประธาน เรื่องแรก เรื่องการจัดงานปีใหม่ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความ

ร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานผ่านไปได้ด้วยดี  และในวารดิถีขึ้นปีใหม่       

ขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ช่วงปีใหม่ไม่มีอะไร 

ปลอดภัยมีอุบัติเหตุนดิหนอ่ยแต่ไม่เสียชีวติ มีคนเมาขับรถ อยู่บ้านกุดตุ้ม ม. 4  

ผมเอาขึ้นรถไปส่งบ้าน (ปีนี้ไม่เจ็บหนักไม่เสียชีวิต) 7 วันอันตราย วันที่ 27 

ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ครบแล้วขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ร่วมกันในปี 63 อยู่กับทุกท่านมา 6 ปีกว่าแล้ว ภูมิใจที่ได้อยู่ร่วมกันมา 

เล็กๆน้อยอภัยกันได้ ตามระบบระเบียบกติกา ดีบ้างไม่ดีบ้าง พี่น้อง

ประชาชนด่าบ้าง ใส่ร้ายก็มี ไม่หวังดีก็มี หลายอย่างประดังเข้ามา วิชามาร

สร้างความแตกแยกไม่มีมูลเหตุ การท างานให้รู้หน้าที่  สักวันพ่อก็ต้องหมด

วาระ แต่พวกเราต้องอยู่อยากเห็นความสามัคคีท าเพื่อต าบลกุดตุ้มของเรา 

ปี 63 ผมรู้ว่าใครเป็นอย่างไร ขอให้เปลี่ยนตัวเองใหม่ช่วยกันนะครับ ไม่แน่

อาจไม่มีเลือกตั้ง เริ่มต้นปี 63 นี้ ขอให้ทุกคนมีสิ่งใหม่ๆเข้ามา ประชุมเพื่อ

อยากเห็นพวกเราทุกคนเดินไปข้างหน้า  

เรื่องที่สอง การปฏิบัติงาน นับจากวันที่ 3 มกราคม 2563 นี้ไปอีก 1 ปี เวลา

มาท างานเลิกงาน มาท างานไม่ได้ให้รายงานชี้แจง เจ้าหน้า/ลูกจ้าง เข้ามา

เซ็นชื่อปฏิบัติงานทุกวัน มาไม่ได้ต้องแจ้ง ช่างนพฯ ช่างอาทิตย์เข้าประชุม 

หรอืไม่  ลาหรอืว่าไปไหนไม่แจง้  

นางอ าพร เติมชาติ กรณีช่างอาทิตย์ใหร้ายงานชีแ้จงลงช่ือไมท่ันไปท าอะไร การใชร้ถท าให้ 

ปลัด อบต.   ถูกต้องให้เซ็นก ากับนะคะ 

นายบุญชู สากุล  ผมป่วยไม่ได้มาให้เอาไปเซ็นที่ห้องนะครับ อยากใหก้ าชับให้มาเซ็นตาม 

นายกฯ ความเป็นจริง เวลาปฏิบัติงานในช่วงเช้าและเวลาเลิกงาน สั่งแล้วไม่ปฏิบัติ 

เซ็นก ากับให้รูเ้วลาเข้าออก ถ้าครบปีจะเอาเวลาเป็นมาตรฐาน 

นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล พูดคุยด้วยวาจาได้ไหมครับ เวลาผมวิ่งซือ้ของ เข้ามาลงเวลาปฏิบัติงานก่อน 

ผอ.กองการศกึษา  แล้วเอารถไปที่ท างานก่อน มีความจ าเป็นโทรหาส่วนตัวได้ไหมครับ 

นายบุญชู สากุล  ได้ส าหรับคนมีหนา้ที่ ลูกจา้ง พนักงานทุกคน 

นายกฯ 

นายบุดดา เขตบ ารุง ขออนุญาตท่านนายกฯ ผมมีขอ้เสนอ มอบให้ผอ.กองแต่ละฝ่ายจัดการ 

เลขาฯ ไม่ปฏิบัติตามให้หัวหน้ารายงานขึ้นมา มีกิจกรรมช่วยกัน ท่านนายกฯอยาก

ให้ขออนุญาตหากมีกิจกรรมเร่งด่วนจะปฏิบัติหรอืไม่ สมัยผมอยู่ป้องกันฯ 

ใครไม่มาเรียกเข้าห้อง ขออนุญาตออกไปดูแลแม่ ให้เวลา 1 ช่ัวโมง ถ้ามา

ไม่ได้ใหโ้ทรหาหัวหนา้งานนะครับ 

          นายบุญชู... 
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นายบุญชู สากุล  ท่านปลัดว่าอย่างไรครับ 

นายกฯ 

นางอ าพร เติมชาติ ที่ผ่านมาทุกท่านท าดีอยู่แล้ว ส าหรับดิฉันการท างานอยากให้ท าหน้าที่ของ

ปลัด อบต.  ตัวเองใหด้ีที่สุด อย่าโยนงาน งานจัดซื้อจัดจ้างฝากเจา้หนา้ที่ทุกท่าน ใครมี 

หน้าที่ตามค าสั่ง ขอให้ท่านดูอ านาจหน้าที่ท าอะไรบ้าง ท างานเป็นทีม                

ส่วนกองช่างเกี่ยวกับการเบิกจ่ายนายกสั่งน านโยบายปฏิบัติที่ผ่านมาขาด

การพูดคุยอยากให้จบในองค์กรไม่อยากให้มีปัญหา เงินเดือนค่าตอบแทน 

เงินจ้างเหมา งานจา้งเหมาเซ็นตรวจรับ ไม่เซ็นฎีกา ติดขัดตรงไหน  

-ช่างหนุ่มลางานส่วนตัว (เขียนรายงานไปนอกพื้นที่) หรือน ารถไปพื้นที่ให้

เซ็นก ากับ 

นายบุญชู  สากุล สมุดอยู่ที่เดียวกันให้เลขาฯเซ็นก ากับ ผมจะได้ทราบว่าเข้าออกตอนไหน 1 

นายกฯ   เดือนคงจะรู้เรื่อง  

นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ เรียนท่านนายกฯ ส่วนตัวผมเตรียมปัญหาอุปสรรคคุยกับท่านกองคลังมีผอ.

กองคลัง  หนา้ที่ 3 งาน พัสดุ จัดเก็บ การเงนิ การใชร้ถยนต์สว่นมากไม่ยอมลงบันทึก 

ใช้รถยนต์ประเภทใด น้ ามันในปีงบประมาณ 10,000 กิโลเมตร ปกติเติมลิตร

ละ 2 บาท สิน้เปลืองแต่ละคัน การสิน้เปลืองแก้ไขไม่ได้ พัสดุท าตามระเบียบ

ที่ปฏิบัติ ส าคัญตรงมีค าสั่งควบคุม แต่ละส่วนลงให้ครบก่อน รถน้ าจ่าโรจน์ 

ชมเชย กุญแจรถไม่เก็บไว้ที่รถ ให้น าเก็บที่เดิม เขียนเลขที่ใช้ขออนุญาต

นายกฯ น าตู้กุญแจไปไว้ที่ห้องนายกฯพร้อมกับคู่มือ ส าหรับกุญแจเขียน              

ค าขอเสนอครับ การด าเนินงานเป็นตามขั้นตอน งานพัสดุบางอย่างดี

บางอย่างไม่ดี ใบแจ้งหนี้ ตรวจจ่าย เร็วมาก ใบแจ้งหนี้ตรวจภายใน 3 วัน 

การเบิกจ่าย ดูใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ เริ่มผิดระเบียบ พัสดุตรวจ 3 วัน ค่าใช้

สอยใบแจ้งหนีเ้บิกรายได้ รอเป็นเดือน พนักงานไฟฟ้า ผู้รับจ้าง งวด 1 เขา้มา

แจ้งงวด 3 งานเทคอนกรีต การออกแบบลงรายละเอียดด้วย                     ลง

รายละเอียดให้ ชัดเจน เขียนขนาดการเทให้เขียนตามแบบ กองช่าง                   

จ้างเหมา พนักงานปฏิบัติงาน ท่านสามารถส่งใบแจ้งหนี้ มีวันหยุดไม่เกิน               

5 วัน แต่ละกองมีลูกจ้างท าใบแจ้งหนี้ ใบตรวจงาน เจ้าของเรื่องเจ้าของงาน 

พร้อมเล่มปฏิบัติงาน พัสดุท าให้เพียงสัญญา รายงานการปฏิบัติงานท าเอง 

ผ่านหัวหน้าประสานอีกที จัดเก็บ ปีนี้ประกาศใช้ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง                

เราจะเก็บเป็นภาษีตัวใหม่  

เดิมเป็นเดือนมกราคม เลื่อนไปเป็นเมษายน สิ้นสุด สิงหาคม – กรกฎาคม 

จัดเก็บประเมินรายได้สิน้เดือน พฤศจกิายน จัดเก็บตามประกาศ กองคลัง 

       

ขอความอนุเคราะห.์.. 
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ขอความอนุเคราะหง์บประมาณตามระเบียบก าหนด พนักงานเก็บขยะยังไม่ 

ติดต่อมา ด้านงานการเงินเบิกจ่ายปกติ เอกสารประกอบฎีกาเสนอผ่าน

หัวหน้าตามขั้นตอน ครบบ้างไม่ครบบ้าง เจ้าหน้าที่การเงินบางฎีกาผ่านง่าย

เกินไปขอความรว่มมอืตรวจฎกีาให้ครบนะครับ  

นางอ าพร เติมชาติ เรื่องการสอบพนักงานจา้ง กองคลัง กองชา่ง เสนอมาแล้ว เรียนทานนายกฯ 

ปลัด อบต. ติดงานมาตลอดค่ะ 

นายบุดดา เขตบ ารุง ผมมีเรื่องเสนอท่าน ผอ.2 เรื่อง 1. การใชร้ถอบต.ใครอยากใช้ก็ใ ช้ผมใช้รถ  

เลขานายกฯ ของตนเอง พนักงานขับรถทุกท่านขออนุญาตใช้บันทึกแบบ 3 ยกตัวอย่าง

เช่น วันที่ 3 มกราคม 2563 ข้าพเจ้า........... ต าแหน่ง............ ขออนุญาต 

เวลา 10.00 น.ถึง 11 .00 น.  ผู้ ใ ช้รถเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เสนอ                  

ผอ.กองคลัง 2.แนบบันทึกใช้รถยนต์ จ านวน 1 คัน ออกเดินทาง ในวันที่  3 

มกราคม 2563 ติดแบบ 3-4 ไว้ในรถยนต์ เรื่องขยายการเก็บภาษี                         

1 มกราคม รายละเอียดการเก็บใช้ระเบียบเก่าไปก่อน พรบ.การเก็บภาษี

ที่ดนิสิ่งปลูกสร้าง 

นางยุภาพร ดวงหาคลัง ในส่วนกองสวัสดิการฯขอขอบคุณน้องๆทุกกองนะคะ ที่ ช่วยบันทึกข้อมูล 

ผอ.กองสวัสดิการฯ เ บี ้ย ย ัง ช ีพ หนังสือสั่ งการจากกรมบัญชีกลางเอาเบี้ยยังชีพไปจ่าย                     

เพื่อรองรับให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางสามารถด าเนินการเบิก

จ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้

โดยตรง ซึ่งในระยะแรกได้มีการก าหนดจังหวัดน าร่องเพื่อให้กรมบัญชีกลาง

ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ

แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดน่าน จังหวัด

อุทัยธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา โดยจะ

เริ่มต้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเนินจังหวัดแรก ดังนั้น เพี่อให้การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ

ผูสู้งอายุและเงนิเบี้ยความพิการใหค้นพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด าเนินไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีข้างต้น ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ National e-

Paym ent จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสู้งอายุและเงนิเบีย้ความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ถือปฏิบัติ 

1.ให้มีหนังสือแจ้งจ านวนเงินงบประมาณ งบเงนิอุดหนุน ประเภทเงนิอุดหนุน

ทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

        

       ให้ผู้สูงอายุ... 
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ให้ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน

พิการ ที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผู้มสีิทธิในรอบไตรมาสมายังกรมบัญชกีลาง 

2.ให้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน

ทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีการจา่ยเป็นเงนิสดใหผู้้มี

สิทธิรับเงิน ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนผู้สูงอายุกรณีผู้มีสิทธิ       

ได้ยื่นแบบค าขอบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจ านวนเงินตามสิทธิ

ทั้งหมดที่ต้องจ่ายในเดือนนั้น ๆ โดยเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ส่ง

ข้อมูลทางระบบอิ เล็กทรอนิกส์ ไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ประมวลผลและส่งข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และเงินเบี้ยความพิการผ่านระบบดังกล่าว  ให้แก่กรมการปกครอง

ด าเนินการตรวจสอบการมีชีวิตและความถูกต้อง ซี่งกรมบัญชีกลางจะท า

หน้าที่ เบิกเงินงบประมาณ และจ่ายเงินแทน อปท. ตามข้อมูลที่ตรวจสอบ

ถูกต้องจากกรมการปกครองแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

3.กรณีได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลาง ว่าข้อมูลบุคคลผู้มี

สิทธิ ได้รับเงิน เบี้ยยัง ชีพผู้สู งอายุและเงินเบี้ยความพิการไม่ถูกต้อง                     

ใ ห้ ด า เ นิ น ก าร แก้ ไ ข ข้ อ มู ล ใ ห้ ถู กต้ อ ง  แล้ ว ด า เ นิ นก า รส่ ง ข้ อ มู ล                                   

ให้กรมบัญชกีลางเพื่อจ่ายในรอบถัดไป 

4.กรณีได้รับแจ้งผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางว่า ไม่สามารถโอนเงิน

เข้าบัญช ีเงินฝากธนาคารใหแ้ก่ผู้มสีิทธิรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุหรอืเงินเบี้ย 

คว ามพิ ก า ร ไ ต้  ก ร มบัญ ชี ก ล า ง จ ะน า เ งิ น ส่ ง คื น  บัญ ชี เ งิ น ฝ าก

กระทรวงการคลังของกรมบัญชกีลางไว้ก่อน และให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้

ถูกต้อง ก่อนด าเนนิการสง่ขอ้มูลให้กรมบัญชกีลางเพื่อจ่ายในรอบถัดไป  

5. ให้ใช้รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่กรมบัญชีกลางส่งให้

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บไว้ให้ส านักงานการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบต่อไป 

6. กรณีที่ปรากว่ามีการจ่ายเงนิให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเงินเบี้ย

ความพิการ โดยไม่มีสทิธิ ให้ สถ. แจง้ให้ อปท. เรยีกเงินดังกล่าวคืน 

นายบุดดา เขตบ ารุง กองชา่งงานแตล่ะอย่างเป็นอย่างไรบ้างไม่คบืหน้าชี้แจงว่าเป็นอย่างไร 

เลขานายกฯ 

นายธนกร ทิศเหนอื เรียนท่านนายกฯ ผู้บริหารทุกท่าน กรรมการตรวจการจ้าง 6 เส้น ไดรับ 

ผอ.กองชา่ง เอกสารกรรมการตรวจสอบ เราไปวัดแล้ว วันนีเ้ชญิกรรมการตรวจผมทราบ

เมื่อวานนี ้ผมหนักใจส าเร็จยาก ท าไม่ทันผมจะแจ้งก่อน 3 วัน   

              นายบุญชู... 
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นายบุญชู สากลุ กองชา่งมปีัญหาหลายเรื่อง ผมต้องรอโครงการพลังแสงอาทิตย์ 

นายกฯอบต. 

นายธนกร ทิศเหนอื ผมให้ช่างคุมงาน รายงานผมพยายามบอกทุกวันผมไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร  

ผอ.กองชา่ง กองผมก็หนักใจ ผมไม่ทราบว่าจะท าอย่างไรอยากให้พ่อช่วยช่างคุมงาน

ลูกน้องส่วนผม 

นายบุญชู  สากุล ท าไม่ถูกตรงไหน ภาพถ่าย ใครเป็นคนตรวจติดขัดตรงไหน วางท่อ 1 กิโลเมตร 

นายก อบต. ถ้าไม่รู้เรื่องจะท าอย่างไรจะให้ไปตรวจติดตามตรงไหนไม่ทราบ งาน 4 ตัว 

เสร็จเรียบร้อย ถ้าท าไม่ได้พ่อจะใหช่้างอื่นท า งบประมาณผมหามาให้ท าต้อง

ท าอย่านอกกติกา โครงการ 12 ตัว แก้ไขที่กองช่าง มีเพิ่มประปา เอาเข้า

ประชุมเข้าแผนให้หนอ่ย จุดประสงคต์้องปรับแผน 2 ตัวก่อน  

นางสาวฐิติภรณ์ แตง่เ่มือง น้องกองชา่งลงข้อมูลผดิ เอกสารวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ขอให้รายงาน 

นักวิเคราะหฯ์ ด้วยคะ 

นายบุญชู สากุล เสียดายงบประมาณ 5-6 ล้าน ต้องช่วยกันนะครับ ยางพารา 4 ตัว ถ้างาน 

นายก อบต. ไม่ขยับผมจะท าตามที่ผมจะรายงานนายอ าเภอ งานบางส่วนช้ามีขับเคลื่อน

ไม่ยอมด าเนินการ กองช่างเสนอมาวิเคราะห์น าเข้าแผน เสนอนายกฯไม่

ทราบว่าได้ท าหรือไม่ ท าแต่เฉพาะที่เรามีงบประมาณ 100,000 บาท วิศวะ 

ออกแบบใหม่ไม่ต้องเปลี่ยน พนักงานทุกคนให้ประคับครองท างานอย่าง

สร้างสรรค์ปรองดอง เรื่องขยะ ใช้เวลาเก็บหลายวัน 2 วันไม่หมด โซนหนอง

คอนไทย ศุภชัยไม่มาเอาลูกน้องมาเก็บก่อน ท าอย่างไรถึงจะเก็บหมด วัน

จันทร์เก็บให้เสร็จเรียบร้อย 

นายชาญชัย หาญมรรคา ต้องดูศักยภาพทุกคนครับ  

คนงานเผาขยะ 

นายบุญชู สากุล วันจันทร์เก็บให้เสร็จเรียบร้อย เสาร์-อาทิตย์ รวมเป็น 5 มื้อ เป็นหนา้ที่ของ 

นายก อบต. ท่านหรอืจะท าอย่างไรให้หมด อัมพรว่าอย่างไร 

นายอัมพร กองจันทร์ ผมจะท าให้เสร็จวันนีค้รับ 

คนงานประจ ารถขยะ 

นายบุญชู สากุล ชาญชัยดูใหพ้่อ ครับขอบคุณพนักงานสูบน้ า ปี 63 เริ่มใหมใ่ห้เข้ามาเซ็นชื่อ 

นายกฯ อบต. ทุกวันนะครับ ต่อไปไม่ได้เซ็นไม่ได้เงินนะครับ ผอ.หัสดินฐุ์ ต่อไปงานวันเด็ก

ว่าอย่างไรครับ 

นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล เรียนท่านผู้บริหาร พนักงานเจ้าหนา้ที่ทุกท่าน วันเด็กในปีนี้จะจัดขึน้วันเสาร์ 

ผอ.กองการศกึษาฯ ที่ 2 ของเดือน คือวันที่ 11 มกราคม 2563 ผมบอกบุญนะครับ คนมีมีปัญหา

อะไรอยากให้เกียรติกัน เราอยู่มาปี 1 ค าพูดคงจะมีปัญหาอยากให้เข้าไปคุ

ยกกับท่านนายกฯ รักทุกคนครับขอบคุณครับ  

        นายบุญชู... 
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นายบุญชู สากุล ในวันที่ 8 มกราคม 2563 กีฬษอบต.สัมพันธ์  อบต.กุดตุ้มเป็นเจ้าภาพ  

นายกฯ อบต. 

นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล เรื่องเสื้อมาถามผมนะครับ ให้ใจเย็นในการรับฟังความคิดเห็น 

ผอ.กองการศกึษาฯ 

นายบุญชู สากุล อยากใหพ้วกเราช่วยงานกีฬากันนะครับ ฟุตบอล เปตอง ผอ.ฟารม์ไก่เข้า 

นายกฯ อบต. มาร่วมทีมฟุตบอล ส่วนเครื่องดื่มได้รับสนับสนุนจากซีพีนะครับ ท่าน

นายอ าเภอเป็นประธาน เปิดงานตอนเย็น ให้ท าหนังสือเชิญนายอ าเภอ เสื้อ

นักกีฬารับวันที่ 7 มกราคม 2563 ท าสนามช่วยกัน นายวิชิตฯ น าน้ าไปรด

หญ้าในสนาม ให้เชิญก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ทุกคนทุกหมู่บ้านและ

เจ้าหนา้ที่ทุกกอง 

นางลัดดาวัลย์ ศลิป์ดี ขอบคุณเจ้าหนา้ที่ทุกท่านที่ร่วมงานกันนะคะ เวลามีงานโครงการอยากใหม้า 

หัวหนา้ส านักปลัด เช้าๆหน่อย งบประมาณปี 63 หวังว่าทุกคนจะช่วยกันเหมือนเดิม งานอุ่นไอ

รักวันไหน ดูงานชุมชนโครงการน่าจะประมาณ วันที่ 20 มกราคม 2563 ขึ้นไป 

หลังวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นงานเจ้าพ่อ วันพ่อ เป็นวันที่ 5 ธันวาคม 

2562 จ านวนประมาณ 250 คน งบดูงานเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ารถ 

100,000.-บาท โอนเพิ่ม  

นายประมวล  อาสาสู้ ก็ไม่มีอะไร  ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนเริ่มตน้ในสิ่งที่ดีสมปรารถนาและตั้งใจ 

รองนายก อบต. ท างานให้เต็มที่ ขอขอบคุณทุกท่าน ดูแลความดีความชอบ ต่อไปปีใหม่

เปลี่ยนแบบใหม่เอาคนท างาน มาสาย ลาบ่อย ท าให้เป็นมาตรฐาน ผดิพลาด 

มีคนโจมต ีมาสายขีดเส้นแดง ใครมีการลงโทรบอกลงช่ือไว้  

 เรื่องการแต่งกาย วันจันทร์ชุดสีกากี อังคาร พุธ พฤหัสบดี แต่งให้มาตรฐาน

เหมือนกันทุกคน มีมาตรการอย่างไรลูกจ้างมีชุดเครื่องแบบสีกากีหรือไม่ถ้า

ไม่ใส่โดนปรับ ประภาพร บุคลากร เป็นคนปรับ วันอังคารชุดสวยงามสุภาพ 

วันพุธเสื้อสสี้ม ปัจจุบันจังหวัดวันพฤหัสบดี สวมเสื้อสสี้ม  

นางอ าพร เติมชาติ วันนีข้้าราชการมชุีดเครื่องแบบอยู่แล้ว พนักงานทั่วไป จ้างเหมาต้องใส่ 

ปลัด อบต. หรอืไม่ จา้งเหมาจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง     

จ.อ.สุวจิักขณ์ จันบุญมี จา้งเหมาไม่มเีสื้อใหใ้ส่เสือ้โทนสีเหลอืง 

เจ้าพนักงานป้องกัน 

นายบุญชู สากุล เฉพาะเจ้าหนา้ที่ ลูกจา้งภารกิจแต่งตัวใหส้ะอาดดูดี 

นายกฯอบต. 

นายสีนวน จ าพันธุ์ ผมขอให้เจ้าหนา้ที่ทุกท่านมแีตค่วามสุขตลอดปีตลอดไป 

รองนายก อบต. 

 

        นายบุดดา... 



-9- 

 

 

นายบุดดา เขตบ ารุง ปีใหม่ก็ขออวยพรอวยชัยใหก้ับเจ้าหนา้ที่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขทั้งกาย 

เลขานุการนายก อบต. และใจร่างกายแข็งแรงไร้ทุกข์ไร้โศกปราศจากโรคภัยทั้งปวง ขอให้เงินทอง

ไหลมาเทมาทั้งลาภยศตลอดปี 2563 เทอญ 

นายบุญชู  สากุล เรื่องที่สาม เรื่องการแต่งกายชุดผ้าไทยวันศุกร์  

นายกฯ  

นางอ าพร  เติมชาต ิ เรื่องที่สี่  งานเจ้าพ่อพญาแลฯขอความอนุเคราะหส์นับสนุนเรื่อง 

ปลัด อบต. 1.ถวายชา้งงานเจ้าพ่อพญาแลฯ 

 2.การจ าหนา่ยสลากบ ารุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลฯบัตรกาชาด ทั้งหมด    

2 ฉบับๆละ  50 บาท ส่งเงินภายในวันที่  7  มกราคม 2563  ให้เราช่วยกันสนับสนุน  

และให้ท าเป็นตารางไว้เหมอืนครั้งที่ผ่านมา ให้น าเงินสง่ห้องเสมียนตราอ าเภอ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

นางอ าพร  เติมชาต ิ เรื่องส่งรายชื่อเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานประจ าร้านหรรษากาชาดจังหวัดชัยภูมิ   

ปลัด อบต.  ประจ าปี 2563 ในวันที่  20  มกราคม  2563 ซึ่ง อบต.กุดตุ้ม ปฏิบัติงาน

เวลา  20.00 น. – 24.00 น.   ให้แจ้ง 

 ผูห้ญิง 

  1.นางสุรัชญา    โอวาทวงษ์ 

  2.นางศริิพรรณ   จันทร์นวล   

  3.นางสาวเกศณีย์ อินทวงศ ์

  4.นางสาวเมธาพร อย่างสวย 

  5.นางสาวทินารมย์ เติมชาต ิ    

ทีป่ระชุม - รับทราบ   
นางอ าพร  เติมชาต ิ เรื่องการถวายชา้ง  ตามหนังสือที่แจ้งให้แตล่ะ อบต.ถวายชา้ง 

 ปลัด อบต.  ถวายวันที่  12  มกราคม  2563  เวลา  06.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์หน้า 

 เจ้าพ่อพญาแล  

ที่ประชุม - รับทราบ     

นางอ าพร เติมชาติ เรื่องที่ห้า  เรื่องการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เนื่องจากเด็กมีความส าคัญต่อ 

ปลัด อบต. ประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม กองการศึกษา จึงได้จัดงานวันเด็ก

แหง่ชาติขึน้ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนทุกปี 

ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบค าขวัญวันเด็กให้แก่

เด็กๆ ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญและเป็นอนาคตของชาติ เนื่องในวันเด็กแหง่ชาต ิ

ประจ าปี 2563 เพื่อเป็นข้อคดิคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ 

 

       “เด็กไทยยุคใหม.่.. 

http://campus.sanook.com/1163949/
http://campus.sanook.com/1163949/
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“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และท่านนายกเน้นว่า

เด็กไทยยุคใหม่ต้องใหค้วามส าคัญทั้งเรื่องเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของ

ความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกัน ควบคู่กันไป

ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ถือ

ว่าเป็นพิธีปฏิบัติเป็นประจ าเชน่ทุกปี  

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยง

ดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะหเ์ด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชน 

ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

2.เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่

ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก 

3.เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความส าคัญของตนเอง โดย

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึน้ 

4.เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย 

ส่งเสริมพิจารณาด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการ

ผา่นการเล่นและกิจกรรม 

5.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุลให้แก่เด็ก 

เป้าหมาย เด็กปฐมวัยและเยาวชนในเขตต าบลกุดตุ้ม     

    

ก าหนดการ 

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2563 

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2563 

 ณ  ลานหน้าองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม   ต าบลกุดตุ้ม   อ.เมือง    จังหวัดชัยภูมิ 

เวลา  08.30  น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานวันเด็ก 

เวลา  09.00  น. กิจกรรมต่างๆเปิดให้บริการ เช่น บ้านลม เครื่องเล่น แทรมโพลีน 

เกมส์ ต่างๆ 

เวลา  10.00  น.  ท าพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         

กุดตุ้มเป็นประธานเปิดงาน 

 

         เวลา 10.30 น.... 
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เวลา  10.30  น.     เริ่มด าเนินการเข้าสู่กิจกรรมตา่งๆ ในงานวันเด็ก 

-กิจกรรม  การแสดงความสามารถของเด็กปฐมวัย   

-การถามตอบส าหรับเด็ก 

-การแยกย้ายประจ าจุดกิจกรรมภายในบริเวณงานตามความสนใจ 

-การออกโรงทาน  โดยผูม้ีจติศรัทธา 

เวลา  12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

รายชื่อคณะกรรมการในการท างานแต่ละชุด  

เพื่อให้การด าเนินการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 ด าเนนิการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและเจา้หนา้ที่

ผูร้ับผิดชอบ  ดังนี้          

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่อ านวยการทั่วไป เพื่อด าเนินการให้เกิดผลดีใน               

ทุก ๆ ดา้น  แก้ไขสิ่งบกพร่องแนะน าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละฝา่ยให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ประกอบด้วย  

 1.  นายบุญชู  สากุล  นายก อบต. กุดตุ้ม   ประธานกรรมการ 

 2.  นายสีนวน  จ าพันธุ์  รองนายก อบต. กุดตุ้ม   กรรมการ 

 3.  นายประมวล  อาสาสู้  รองนายก อบต. กุดตุ้ม   กรรมการ 

 4.  นายบุดดา เขตบ ารุง  เลขานุการนายก อบต. กุดตุ้ม  กรรมการ 

 5.  นางอ าพร  เติมชาติ  ปลัด อบต. กุดตุ้ม   กรรมการ 

 6. นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ  ผูอ้ านวยการกองคลัง   กรรมการ

 7. นายหัสดินฐุ์  สรณ์ภัสกุล  ผ.อ.กองการศกึษา       กรรมการ/เลขานุการ 

 2. ฝา่ยจัดสถานที่  มีหน้าที่จัดเวที และลานกิจกรรม จัดแท่นประธานในพิธีและดูแลตกแต่ง

สถานที่ใหส้วยงาม และจัดเก็บเศษขยะ ท าความสะอาดสถานที่จัดงานหลังเสร็จสิน้กิจกรรม ประกอบด้วย 

1.  นายธนกร  ทิศเหนอื     ผูอ้ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ 

2.  นายอาทิตย์  ด ารงพันธ์  นายช่างโยธา    กรรมการ 

3.  นายชัชชัย  ละลมชัย  เจ้าพนักงานพัสดุ   กรรมการ 

4.  นายวรวิทย์  ศรีจ าปา  ผูช่้วยนักสังคมสงเคราะห์  กรรมการ 

5.  นายชูศักดิ์   อาสากิจ  นักการภารโรง    กรรมการ 

6.  นายวิเศษ  จ าชาติ  คนงานสูบน้ า    กรรมการ 

7.  นายศุภชัย  พรประภา  พนักงานขับรถ    กรรมการ

  

          8.นายวิชิต... 
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8.  นายวิชติ  หาญกุดตุ้ม  พนักงานประจ ารถขยะ   กรรมการ 

9.  นายอัมพร  กองจันทร์  พนักงานประจ ารถขยะ   กรรมการ 

 10. นายธีระยุทธ  สากุล    พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 

           3.  คณะกรรมการฝา่ยกิจกรรมและพิธีการ  มีหนา้ที่จัดท าก าหนดการจัดท าค ากล่าวเปิด

งานแก่ประธานในพิธี  รับลงทะเบียน และประสานงานทั่วไป  ประกอบด้วย 

            1.  นางอ าพร  เติมชาติ  ปลัด  อบต.กุดตุ้ม  ประธานกรรมการ  

        2.  นายหัสดินฐุ์  สรณ์ภัสกุล ผ.อ.กองการศกึษา             กรรมการ 

  3.  พ.จ.อ.ทวี  แต่งแดน  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 

  4.  จ.อ.สุวจิักขณ์  จันบุญมี เจ้าพนักงานป้องกันฯ   กรรมการ 

           4. คณะกรรมการฝา่ยจัดหารางวัล   มีหน้าที่จัดเตรียมรางวัลและมอบรางวัลส าหรับเด็กที่

เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 

1.  นางลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี  หัวหนา้ส านักปลัด  ประธานกรรมการ 

2.  น.ส.ฐิติภรณ ์ แต่งเมอืง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 

3.  นางประภาพร  สิทธิวงศ์    นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 

4.  นางนารีรัตน์  ชัยมนตรา    นักวิชาการศกึษา   กรรมการ 

5.  นางสุรีรัตน์  ศรคีรไทย  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  กรรมการ 

6.  น.ส.ณฐกมล   พรมกุดตุ้ม เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  กรรมการ 

7.  นางสาวปวีณา  หาญกุดตุ้ม ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  กรรมการ 

8.  นางศิริพรรณ  จันทร์นวล ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ   กรรมการ 

9.  นางสาวเกศณยี์ อินวงศ์  ผช.งานโยธา    กรรมการ

10. นางสุดารัตน์  แก้วอุดร ผช.เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 

 5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ   มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงิน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ  

ประจ าปี  2562  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

 1. นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ  ผูอ้ านวยการกองช่าง   กรรมการ 

 2. นางสุรัชยา  โอวาทวงษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 

 6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน  และเผยแพร่

ข่าวเกี่ยวกับงานตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนรว่มงาน  ประกอบด้วย 

1.  นางยุภาพร  ดวงหาคลัง  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 

2.  นายมนตร ี เนตตาวงษ์  นักพัฒนาชุมชน    กรรมการ 

3.  นางอรัญญา  ตัง้ใจ  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 

 

          4.นางสุพัตรา... 
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4.  นางสุพัตรา  วงษ์นรา  คนงานทั่วไป    กรรมการ 

          7.  คณะกรรมการฝา่ยอาหารและเครื่องดื่ม มีหนา้ทีต่้อนรับ บริการน้ าดื่มอาหาร และอ านวย

ความสะดวก  แก่ผูม้ีเกียรติร่วมในงาน  ประกอบด้วย 

1.  นางเลียม  หนูวงศ์  ครู ผดด.ศูนย์หนองคู   กรรมการ 

2.  นางอัญชลี  กองจันทร์  ผดด.ศูนย์หนองคู   กรรมการ 

3.  นางสาวจารุวรรณ  เพียรธรรม ครู ผดด.ศูนยหนองคู   กรรมการ 

4.  นางจุฑาทิพย์  ด ารงแดน  ครู ผดด.ศูนย์หนองคอนไทย  กรรมการ

5. นางสาวเพียงใจ  ประจญกล้า ผดด.ศูนย์หนองคอนไทย   กรรมการ 

6.  นางเกียรติชะฎา  ธงภักดิ์ ผดด.ศูนย์หนองคอนไทย   กรรมการ 

7.  นางระเบียบ  บรรณสาร  ผดด.ศูนย์บ้านผือ     กรรมการ 

8.  นางสาววราพร  พิลาวรรณ ครู ผดด.ศูนย์บ้านผือ   กรรมการ 

9.  นางสาวสุนิสา  คุ้มไข่น้ า  ครู ผดด.ศูนย์บ้านผอื   กรรมการ 

10. นางสมเกียรติ  ขันชัยภูม ิ ครู ผดด.ศูนย์หนองคู   กรรมการ 

11. เจ้าหน้าที่  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มทุกคน  กรรมการ 

 ทั้งนี ้  ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี ้  ได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนกว่างานจะแล้วเสร็จและถ้ามีปัญหา  อุปสรรคประการใดให้ 
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ประธานอ านวยการทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขใหเ้ป็น
ที่เรยีบร้อยต่อไป 
นางอ าพร  เติมชาต ิ เรื่องทีห่ก โครงการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE  
ปลัด อบต.กุดตุ้ม NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินการดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยมียุทธศาสตรด์้านการ 
รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักและเข้าใจการป้องกัน

ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมให้ 

กลุ่มแกนน าเยาวชนเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดทักษะและพัฒนาไปสู่

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนทุกกลุ่มอายุ โดยมีส่วนร่วมของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ และได้ขอความร่วมมือให้แต่กายด้วย

เสื้อ To Be Number One ทุกวันพุธของสัปดาห ์      

 

 

       เรื่องที่ห้า... 
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เรื่องทีเ่จ็ด ประหยัดพลังงาน  

   มาตรการประหยัดพลังงาน  

1. การประหยัดไฟฟ้า       

1.1 ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

- เปิด-ปิดเป็นเวลา โดยเริ่มเปิดเวลา 08.00 น. (เฉพาะบริเวณที่มี 

ผูป้ฏิบัติงาน) และปิดเวลา 16.30 น. หลังจาก 16.30 น. ใหเ้ปิดไฟ 

ฉพาะบริเวณผู้ปฏิบัติงาน 

- ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในเวลาพักเที่ยง (12.0-13.00 น) ควรเปิด 

เฉพาะดวงที่มีความจ าเป็นจรงิๆ    

  - ถอดหลอดไฟฟ้า ในบริเวณที่มแีสงสวา่งมากเกินความจ าเป็น เชน่  

 ลดการใชห้ลอดไฟ  (1 โคมไฟ มี 2 หลอด ให้หมุนปิด 1 หลอด)  

- ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก เพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิด

ม่าน มู่ลี่บริเวณหนา้ต่าง 

- บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสม่ าเสมอ 

- แยกสวิตซ์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่ม

เดียวกันเปิดปิดทั้งหอ้ง      

1.2 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักเที่ยง และก่อนเลิกงาน 15-30 นาที 

- เปิดและปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา เช้า เปิด 09.00 น.             

ปิด 11.00 น. บ่าย    เปิด 13.00 น.   ปิด 17.00 น.   

 - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และเปิดพัดลม

ระบายอากาศเท่าที่จ าเป็น 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศและท าความสะอาดทุก 3 - 6 

เดือน โดยชา่งที่ช านาญ     

- ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศในขณะที่อากาศภายนอกอาคารเย็น 

หรอืมีฝนตก ควรเปิดพัดลมแทน    

 

 

      -ควรปิดประตู... 
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- ควรปิดประตู และหนา้ต่างให้สนทิ ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ   

เพื่อป้องกันไม่ใหอ้ากาศรอ้น หรอืความชืน้ภายนอกเข้ามา 

- ลดหรือหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรอืวัสดุอื่นใดที่ไม่จ าเป็นต้องใช้

งานในห้องท างาน เพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศ

ภายในหอ้ง 

1.3 เครื่องไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

- ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

ในช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น.และเมื่อเลิกใช้งาน 

1.4. เครื่องคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่ง    

- ปิดจอภาพหากไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที เช่น เวลาพักเที่ยงหรือ

เข้าประชุม เป็นต้น  

- ตั้ง Power Option (start>run>powercfg.cpl) enterใหม้ีรายละเอียดดังนี ้

• Power Schemes เป็น Home/Office Desk 

• Turn off monitor after 10 Mins 

• Turn off hard after 10 Mins 

• System stand by after 15 Mins 

- ปิด Computer เมื่อเลิกใช้งาน 

- ปิดอุปกรณ์ตอ่พ่วง เชน่ UPS , Scanner , Printer หลังเลิกงาน  

- ปิด Switch ต่อพว่งอุปกรณ์ทุกชนิดหลังเลิกงาน 

  1.5.1.1 อื่น ๆ (เครื่องถ่ายเอกสาร /พัดลม / กาต้มน้ า) 

-ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร หลังเลิกงาน พร้อมถอดปลั๊กทุกครั้งด้วย 

-ปิดพัดลมหลังเลิกใช้งานทุกครั้ง 

-กดปุ่ม Energy Saver ทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารในแต่ละครั้ง 

 -ควรถอดปลั๊กกาต้มน้ าทันที หลังเลิกใช้งาน ไม่ควรเสียบปลั๊กไว 

  ตลอดวัน      

   - ควรเลือกขนาดกาต้มน้ าที่พอเหมาะกับหน่วยงาน    

-ควรต้มน้ าในปริมาณที่เพียงพอแก่การใชง้านเท่านั้น   

 

       2.การประหยัด... 
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2. การประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง       

1. ควรปรับวิธีการขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และควรขับด้วยความเร็วที่

ไม่เกิน 90 กม. ต่อช่ัวโมง     

2. ดับเครื่องยนตข์ณะจอดรถรอ     

3. ก าหนดการจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานอื่นในเส้นทางเดียวกัน วัน 

ละ 1 ครั้งช่วงเช้า เวลา 10.00 น.  

4. การใชร้ถไปราชการให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน 

5. หมั่นบ ารุงรักษาให้ระบบต่างๆ ของรถยนต์ และเครื่องยนต์มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

• ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลาหรอืระยะทางที่ก าหนด 

• เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่ก าหนด และควรหมั่นใช้

ลมเป่าท าความสะอาดไส้กรองเพื่อขจัดฝุน่ที่อุดตัน 

• ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง และน้ ากลั่นในแบตเตอรี่ให้

อยู่ในระดับที่ก าหนด รวมถึงระดับน้ าในหม้อน้ า   

 • ส าหรับน้ ามันเครื่องควรเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่ก าหนด  

6. การส่งหนังสือราชการหรือการติดต่องานต่างๆ ขอใหพ้ิจารณาใช้

โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์หรอื E-mail แทนการเดินทางไปด้วยตนเอง 

นางอ าพร  เติมชาต ิ เรื่องทีแ่ปด เรื่องการด าเนินการ ๕ ส หรอืกิจกรรม Big Cleaning Dayโดยท า  

ปลัด อบต. กิจกรรม 5 ส ทุกบ่ายวันพุธ  เวลาประมาณสามสี่โมงเย็น โดยท าความ

สะอาดบริเวณที่ใกล้ตัวเราก่อนคือ จะเป็นการสะสางงานที่ค้างบนโต๊ะ  และ

เป็นการร่วมท าความสะอาดรอบบริเวณอาคารส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดตุ้ม เพื่อให้รอบบริเวณอาคารส านักงานมีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม 

สะอาด น่ามอง ก็ขอความร่วมมือให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ทุกคนเสียสละเวลา   

และร่วมมือกันท ากิจกรรมดังกล่าวด้วย        

5 ส ประกอบด้วย 

สะสาง Seiri (เซริ) (ท าให้เป็นระเบียบ) คอื การแยกระหว่างของที่จ าเป็นต้อง

ใช้กับของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทิ้งไป    

 

        สะดวก... 
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สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คอื การจัดวางของ

ที่จ าเป็นต้องใช้ใหเ้ป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที  

สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ท าความสะอาด) คอืการปัดกวาดเช็ดถู

สถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ  

สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คอื การ

รักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป  

สร้างนสิัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนสิัย (ฝกึใหเ้ป็นนิสัย) คือ การรักษา

และปฏิบัติ 4 ส หรือสิ่งที่ ก าหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย  

ที่ประชุม  - รับทราบ         

วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่ม ี

ประธาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ

เจ้าหนา้ที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม  16.00 น. 

 

(ลงช่ือ)  อรัญญา ตั้งใจ ผูจ้ดรายงานการประชุม 
        (นางอรัญญา  ตั้งใจ) 

        เจ้าพนักงานธุรการ 

 
(ลงช่ือ)  อ าพร เติมชาติ ผูต้รวจรายงานการประชุม 

     (นางอ าพร  เติมชาติ) 

         ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


