
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                         

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

วันท่ี  20  พฤษภาคม  2563    เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

  ผู้บริหาร     

      1  นายบุญชู สากุล นายก อบต.กุดตุ้ม   

      2  นายสีนวน จ าพันธุ์ รองนายก อบต.กุดตุ้ม   

      3  นายประมวล อาสาสู้ รองนายก อบต.กุดตุ้ม   

      4  นายบุดดา เขตบ ารุง เลขาฯ นายก อบต.กุดตุ้ม   

  พนักงานส่วนต าบล     

      1  นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  ปลัด อบต.กุดตุ้ม    

      2   นายนิพนธ์   เหวชัยภูมิ   ผูอ้ านวยการกองคลัง    

      3   นางลัดดาวัลย์   ศลิป์ดี   หัวหน้าส านักปลัด    

      4  นายวิเชียร วงษ์ชัย  ผูอ้ านวยการกองช่าง    

      5   นายหัสดินฐุ์   สรณ์ภัสกุล   ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ    

      6   นางยุภาพร   ดวงหาคลัง   ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม    

     7   น.ส.ฐิตภิรณ์   แตง่เมอืง   นักวิเคราะหน์โยบายและแผน    

      8   พ.จ.อ.ทวี   แตง่แดน   นักจัดการงานทั่วไป    

      9   นางประภาพร   สิทธิวงศ์   นักทรัพยากรบุคคล    

    10   นายวสันต์   พันสาง   นักวิชาการเกษตร    

    11   นางอรัญญา   ตั้งใจ   เจ้าพนักงานธุรการ    

    12   จ.อ.สุวจิักขณ์   จันบุญมี   เจ้าพนักงานป้องกันฯ    

    13   นายจตุรงค์   ขันชัยภูมิ   เจ้าพนักงานธุรการ    

    14   นางสุรัชยา     โอวาทวงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี    

    15   น.ส.สุรรีัตน์   ศรคีรไทย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    

    16   น.ส.ณฐกมล   พรมกุดตุ้ม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    

   17   นายชัชชัย   ละลมชัย   เจ้าพนักงานพัสดุ    

    18   นายอาทิตย์   ด ารงพันธ์   นายช่างโยธา    

    19   จ.อ.วโิรจน์   ดรสีเนตร   นายช่างไฟฟ้า    
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    20   นางนารีรัตน์   ชัยมนตรา   นักวิชาการศกึษา    

    21   นายมนตรี   เนตตาวงษ์   นักพัฒนาชุมชน    

  พนักงานครู     

      1   นางเลียม   หนูวงศ์   ครู    

      2   นางจุธาทิพย์   ด ารงแดน   ครู    

      3   นางสมเกียรติ   ขันชัยภูมิ   ครู    

      4   น.ส.วราพร   พิลาวรรณ   ครู    

      5   น.ส.จารุวรรณ   เพียรธรรม   ครู    

      6   น.ส.สุนิสา   คุ้มไข่น้ า   ครู    

   พนักงานจ้างตามภารกิจ      

1   นายวรวิทย์   ศรจี าปา   ผช.นักสังคมสงเคราะห์    

2   น.ส.ณัฐธีรกานต์   แก้วอุดร   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ    

3   นายธีระยุทธ   สากุล   พนักงานขับรถยนต์    

4   นายศุภชัย   พรประภา   พนักงานขับรถยนต์    

5   นางศริิพรรณ   จันทร์นวล   ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ    

6   นายไพรัตน์   พวงจันทร์   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    

7   นางระเบียบ   บรรณสาร   ผช.ครู ผดด.    

8   นางเพียงใจ   ประจญกล้า   ผช.ครู ผดด.    

9   น.ส.อัญชลี   กองจันทร์   ผดด. (ทักษะ)    

10   นางเกียรติชะฎา   ด ารงชาติ   ผดด. (ทักษะ)    

   พนักงานจ้างท่ัวไป      

1   นางสุพัตรา   แตง่ถิ่น   คนงานทั่วไป    

2   นายชูศักดิ์   อาสากิจ   นักการภารโรง    

3   นายวิชิต   หาญกุดตุ้ม   คนงานประจ ารถขยะ    

4   นายอัมพร   กองจันทร์   คนงานประจ ารถขยะ    

5   นายบุญเลิศ   สุขดี   คนงานสูบน้ า    

6   นายโชคชัย   บ ารุงฐาน   คนงานสูบน้ า    

7   นายมังกร   เหวชัยภูมิ   คนงานสูบน้ า     
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   จ้างเหมาบริการ     

1  น.ส.พิราพร ถนอมชาติ  ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะหฯ์  

2  น.ส.พัชรินทร์  หาญพยัคฆ์   ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข   

3  น.ส.เกศณยี์ อินทวงศ์  ช่วยปฏิบัติงานสง่เสรมิการเกษตร   

4  นางกนิษฐา วงศรไีข   แมบ่้าน  

5  นายชาญชัย หาญมรรคา  คนงานประจ ารถขยะ   

6  นายวาณิช เจนบ้านผือ   ยาม  

7  นายค าจันทร์ มะลิงาม  คนงานเผาขยะ   

8  นายอนันต์ วรรณพันธุ์  คนงานประจ ารถขยะ   

9  นายวันชนะ เหวชัยภูมิ  คนงานประจ ารถน  า   

10  นางเกสร ศรจี าปา  ช่วยปฏิบัติงานการเงนิฯ   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  

11  นายกิตตวิินท์ ภาคภูมิ  ช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษี   

12  น.ส.นารินทร์ พรมกุดตุ้ม  ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ   

13  น.ส.สิรินทร หาญกุดตุ้ม  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ    

14  นายอภิวัฒน์ แสงสงิห์ 

 

 

15  นายชลวิทย์ ศรวีงศ์  ช่วยปฏิบัติงานช่างโยธา   

16  นายกิตตศิักดิ์ เหวชัยภูมิ  ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า   

17  น.ส.กัลยาณี แสงภักดี  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ    

18  น.ส.พรนิพา บุตรศรีภูมิ  ช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก   

19  น.ส.อัญชลี งอชัยภูมิ  ช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก   

20  น.ส.สุจนิดารัตน์ อบเมือง  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ    
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เริ่มประชุม    09.30 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล  นายก องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  ประธานที่

ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา1.การด าเนินการป้องกันเด็กจมน้ า 

ปลัด อบต. 2.การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณแ์พร่ระบาด (COVID-2019) 

 3.การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดรอ้นในสถาการณ์ COVID-2019 

 4.ขอความร่วมมอืในการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าโดยเฉพาะช่วงปิดเทอม

ภาคฤดูร้อน 

 5.การให้ความช่วยเหลือคนเร่รอ่นไม่มทีี่อยู่อาศัยและคนตกงานที่มาจาก 

จังหวัดอื่นและไม่สามารถเดินทางกลับภูมลิ าเนาได้ 

   6.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก

    กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

7.การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล (ศปก.ต.) 

8.แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน 

วาระที่ 2  เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

   - ไม่ม ี

วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายบุญช ูสากุล  เรื่องแรก การจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 

นายกฯ สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา                   

ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

ผู้เข้าร่วมแต่งกายชุดจิตอาสา เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.พนักงาน

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 

2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้

แจ้งให้ทุกจังหวัดด าเนนิการและแจ้งทุกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทราบดังนี ้

1) ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อม

เครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมประดับธง

อักษรย่อพระนามาภไิธย สท รว่มกับธงชาติไทย ผา้ระบายสีม่วงและผา้ 
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   2)ระบายสี... 

ระบายสีขาว ประดับไฟส่องสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสาย

ส าคัญ ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563  

2) จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชิน ีเนื่อง 

ใน โอ ก าส วัน เฉ ล ิมพ ร ะชน มพ ร รษ า  3 มิถ ุน า ย น  2563 พ ร้อ ม             

พ ระฉ าย าลักษณ์ บนหน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัด ตั้งแต่วันที่  1 – 30 

มิถุนายน 2563  

3) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระฉายาลักษณ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคล จัดโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ส าหรับ

บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสม ตั้งแตว่ันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2563  

4) จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ในวันพุธที่ 3 

มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นประธาน และ 

5) จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการ

ช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น 

การจัดหาอุปกรณ์สิ่งจ าเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                 

(โควิด-19) การสาธิตการสร้างงานหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การลด

รายจ่ายในครัวเรือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม เน้นย้ าให้ทุกจังหวัด

ด าเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) ตามมาตรฐานสาธารณสุข เช่น จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมให้

เหมาะสมมิให้แออัด ลดเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น รักษา

ระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือ

หนา้กากอนามัย และจัดสบู่หรอืเจลแอลกอฮอล์ไว้ท าความสะอาดมอืใหพ้ร้อม 

นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา เรื่องที่สอง การพัฒนาปรับปรุงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ 

ปลัด อบต. พระราชาประจ าต าบลกุดตุ้ม ทุกวันพุธของสัปดาห์พนักงานเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มทุกคนต้องเข้าไปปลูกต้นไม้ เพาะกล้าไม้ 

ดูแลพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็น

องค์กรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการน าแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และพัฒนาสังคมของเกษตรกรใหเ้ป็น 
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        สังคมที่เข้มแข็ง... 

สังคมที่เข้มแข็ง ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรให้มี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์และสะสมทุนทางภูมิปัญญา

รวมทั้ง สร้างความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันในระหว่างเกษตรกร                         

งานการเกษตร จึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นต้องส่งเสริมและ

สนั บ สนุ น ให้ น าแนวปรั ชญ าเศรษฐกิ จพ อ เพี ย งมาป รับ ใช้ ในภาค

การเกษตร ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตพืน้ที่ต าบลบึงทองหลางอันเป็นการขยายโอกาสใน

การท างาน ช่วยลดปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจใหก้ับชุมชน พัฒนาการบริหาร

จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล  โดยจัด

กระบวนการเรียนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโยลีทางการเกษตรแก่คณะกรรมการ

บริหารศูนย์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทางการเกษตรประจ าต าบล  และ

ปรับปรุงศูนย์ฯ ให้มคีวามพรอ้มในการบริการเกษตรกรในพืน้ที่ต่อไป  

วัตถุประสงค์                     

1.เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริม

และสนับสนุนให้น าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ใช้ในภาค

การเกษตร ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐด าเนินชีวิตด้วย

ความอดทน รอบคอบ มีสต ิพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก 

2.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ประจ าต าบล ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล เป็น

องค์กรที่มีความเข้มแข็ง  พัฒนาสังคมของเกษตรกรให้ เป็นสังคมที่

เข้มแข็ง ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการ

พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

3.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

ประจ าต าบล ให้มคีวามพร้อมในการบริการเกษตรกรในพืน้ที่ต าบลกุดตุ้ม

ต่อไป 

เรื่องที่สาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเดือนเมษายน –  

พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม รณรงคใ์ห้ความรู้ แจก 

                               เอกสาร ร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด าเนนิโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมก าเนิดให้กับแมวและสุนัข

ในพืน้ที่ต าบลกุดตุ้ม จ านวน 18 หมูบ่้าน เพื่อไม่ให้มผีูเ้สียชีวติด้วยโรคพิษ 

 



- 7 - 

 

         สุนัขบ้า...  

สุนัขบ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ถือเป็นกิจกรรมที่ มี

ความส าคัญยิ่งที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจให้ประชาชนน าสุนัขที่อยู่ในความดูแลมา 

รับการฉีดวัคซีน สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุม้กันต่อโรคพิษสุนัขบ้า  

สง่ผลให้อตัราการเกิดโรคพิษสนุขับ้าในสตัว์ลดลง อนัมีผลลดความเส่ียงของ 
ประชาชน จากการถูกกัด สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มี

ผูเ้สียชีวติจากโรคนี ้ซึ่งจะเป็นผลดีตอ่ประชาชนต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

1.ไม่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึน้ในพื้นที่รับผดิชอบ 

2.สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้งพืน้ที่     

3.ประชาชนให้ความส าคัญในการน าสุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไป

รับบริการฉีดวัคซีน 

4.จ านวนสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ ไม่มี เจ้าของได้รับการ

คุมก าเนิดท าให้จ านวนสุนัข และแมว ที่ไม่มีเจา้ของลดน้อยลง   

การด าเนินการของโครงการฯ 

1.ประชุมเจา้หนา้ที่เพื่อก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน 

2.ประสาน อสม. เพื่อประชาสัมพันธ์และหาแนวรว่มการด าเนินงาน  

3.ส ารวจจ านวนประชากร/สถานที่อาศัยของสุนัขและแมวจรจัดภายในเขต

ต าบลกุดตุ้ม 

4.ตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมอืในการ 

ด าเนนิการ เช่น ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ 

5.ด าเนนิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนิดและท าหมันสุนัข

และแมวจรจัดตามแผน   

เรื่องที่สี่  การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง”บอกเล่าก้าวตาม”

จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มของเราจะเข้าเยี่ยมชมศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเสี ยวน้อย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 

08.30 น. ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง "บอกเล่าก้าวตาม" ตั้งอยู่ บนพื้นที่ 

ประมาณ 10 ไร่ เศษบนพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเล่า 

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานและเกษตร 
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       อินทรีย์... 

อินทรีย์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มพูน

ความรู้ในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลกุดตุ้ม              

ให้บุคลากรมีความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน มีวิสัยทัศน์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชวีิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน  

พื นที่ต าบลกุดตุ้มอย่างเป็นระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานในอนาคต กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นพนักงานเจา้หน้าที ่

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม การแต่งกายสวมเสือ้ม่อฮอ๋ม  การเดินทางรถ  

ส่วนตัวไปด้วยกัน ขึน้รถที่ไหนใหน้ัดกันนะครับ   หลังเยี่ยมชมศูนย์ฯพักรับประทาน

อาหารกลางร่วมกันที่ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง”บอกเล่าก้าวตาม”จังหวัด

ชัยภูมินะครับ แล้วเดินทางกลับ    

ที่ประชุม  -ที่ประชุมรับทราบ      
วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
    - ไม่ม ี   
ประธาน  ขอขอบคุณเจ้าหนา้ที่ทุกท่านปีนี้ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรดน้ าด าหัว  

และงานแข่งขันกีฬาฯ  เพราะช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019    เพื่อควบคุมป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มจึงได้งดกิจกรรมต่างๆ มีท่านใดจะเพิ่มเติม
หรือเสนอแนะอะไรหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุม  ขอปิดประชุม 

   ปิดประชุม  12.00 น. 
 

(ลงช่ือ)       ผูจ้ดรายงานการประชุม 
            (นางอรัญญา  ตั้งใจ) 
   เจ้าพนักงานธุรการ 

   
(ลงช่ือ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

       (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา)       
                                         ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


