
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                          

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

วันท่ี   13  สิงหาคม  2563    เวลา  13.00  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   พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา    

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 ช่วยปฏิบัตงานช่างโยธา  

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    

21  นายธงชัย สุดนักรบ  ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน    
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เริ่มประชุม    13.00 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  ประธานที่ประชุม

กล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา 1.แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาล เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ 

ปลัด อบต.  มีภาวะพึ่งพิง 

2.ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการ ที่วัน เดือน ปี เกิด ไม่

ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 

 3.ขอความร่วมมือให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศกึษา 

4.โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.ชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ครั้งที่ 2/2563 

 5.ส ารวจความต้องการผา้หม่กันหนาวพระราชทาน 

 6.การจัดการแหลง่น้ าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 

 7.โครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ าท่วมในพืน้ที่ 76 จังหวัด 

วาระที่ 2 เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

   - ไม่ม ี

วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายบุญชู สากุล  เรื่องแรก เรื่องการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่  12 สิงหาคม  2563  

นายกฯอบต. การเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นงาน 

 นโยบายเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสนองนโยบาย ผมเป็นคนเซ็นเงินเดือน

ปีงบประมาณหน้าผมจะพิจารณาจะจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อ มีอะไรให้โทรบอก 

เรื่องการลาต้องลาล่วงหน้าก่อน 3 วัน เริ่มปฏิบัติตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป 

ลูกจ้างถ้าไม่อยากท างานก็ให้ลาออก ผมท าทุกวันนี้เพื่อทุกคน ในวันที่ 5 

กันยายน 2563 ผมมีนโยบายมาทุกคนต้องมานะครับ ทุกคนต้องสละเวลา

ไม่เอาเปรียบไม่เห็นกินแรงคนท างานด้วยกัน  

เรื่องที่สอง การเตรียมงานต้อนรับ ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงฯ คณะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม มามอบอุปกรณ์กีฬา 

ทั้ง 19 ต าบล เป็นงานใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องพร้อมช่วยกันท า จัดเตรียม

สถานที่ ยกน้ า ยกเก้าอี ้ต้องช่วยกัน ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย 

ผมชื่นชมทุกคน 

ทุกอย่างมช่ีอง...  
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ทุกอย่างมีมีช่องทาง ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไป เหลืออีก 2 เดือน 

ไม่ทราบว่าจะต่อหรือไม่  ต้องดูความร่วมมือการปรับตัว ถ้าเราท างาน

ร่วมกันขยับตื่นตัวก็จะดีมาก คนงานเก็บขยะและคนส่งน้ าถ้าไม่มีงานอะไรให้

ไปช่วยกันนะครับ เชญิท่านปลัดครับ      

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับ ขอบคุณครับท่านนายกฯ การพูดคุยกันในองค์กรต้องมีกฎ ไม่ ใ ช้ 

ปลัด อบต. อารมณ ์ผมรู้สิ่งไม่ใชค่ิดได้พูดเอง ท่านนายกพูดเสียงดัง การมสี่วนรว่มผมก็ 

เห็นด้วยอาจไม่ตรงกัน เมื่อวานท่านนายอ าเภอมองการมีส่วนร่วมน้อยมาก 

ถ้าไม่มี โรงเรียนผู้สู งอายุ เราล าบาก พวกเราไม่ภูมิ ใจช่ วยเหลืองาน            

มีภารกิจอะไรให้บอกกัน บอกผอ. ปลัด งานวันแม่ปฏิเสธไม่ได้ พูดเพื่ออยาก

เห็นการมีส่ วนร่วม คนไม่ท าก็มี  เสร็จจากนี้ ไป ให้ทุกคนทีส่ วนร่วม            

ทุกภาคส่วนชื่นชมเรา พนักงานเจ้าหน้าที่ เกือบ 100 มาแค่ 20 อยากใหพ้วก

เรามีส่วนร่วมมีความรักสามัคคี โดยเฉพาะงานกิจกรรมเจา้ฟ้าฯเจ้าแผ่นดินฯ 

อีกเรื่อง ขอความร่วมมือในวันที่ 5 กันยายน 2563 นายอ าเภออยากเห็นเรา

มีความพร้อม ได้มีปลัดกระทรวงกลาโหม นักข่าววีรศักดิ์ นิลกลัด คณะศิษย์

เก่าหอวัง จะมามอบอุปกรณ์กีฬาให้ทุกต าบลในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิได้น า

เรียนให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มเป็นสถานที่ต้อนรับคือศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของเรา ช่วงเที่ยงจะมาพักที่ศูนย์ฯ

ของเรา ในวันหยุดให้มาต้อนรับคณะที่มามอบอุปกรณ์กีฬา ให้กลุ่มนักกีฬา 

ศูนย์เยาวชน โรงเรียน ต้องการสร้างเยาวชนไม่ยุ่งยาเสพติด เพราะฉะนั้นเรา

เป็นพนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆจะประชุมอีกครั้งหนึ่ง เชิญ ผอ. หน.

ส่วนราชการต าบลกุดตุ้มจะคุยอีกที 

เรื่องการประชุมสภา สืบเนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ เงินสมทบ เงินใน

งบประมาณไปถึงไหน รีบท าช่วยกันนะครับ ร่วมมือสามัคคี รับฟังคนอื่น 

อย่าเป็นน้ าเต็มแก้ว ฝากทุกคนบางครั้งตอบให้รอบคอบมีเหตุผล การใช้งาน

ไม่ถูกต้องให้เหตุผลหักล้าง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาว่าด้วย

งบประมาณ พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ รับหลักการ ถ้ายังไม่ได้

อย าก ให้ หั วหน้ าส่ วนมารับ ฟั งบทบาทสมาชิก  ไม่ ให้ เป็ น ไผ่ ลู่ ล ม                 

อย่าแข็งต่อต้าน หวังว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้โชคดีมากน้อยคนจะมาท างานตรงนี้  

ผมรับราชการมา 3 ครั้ง เมื่อก่อนผมเป็นครู สุดท้ายผมมาอยู่ท้องถิ่น ท างาน

ราชการบ้านเมืองเป็นหลักในความโชคดี เราคอรัปชั่นเวลาเรื่องประโยชน์ตนเอง 

       อย่าเอาเปรียบ... 
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อย่าเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานถ้ามีปัญหาให้บอก ถ้าพลาดจ าเป็นต้อง

ช่วยเหลือ  คนเราต้องมีกลุ่ มมีองค์กรท างานไปในทิศทางเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือทุกคน ในวันที่  14 สิงหาคม 2563 นะครับ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยงานงบประมาณเตรียมงบประมาณ และการสอบนัก

บริบาล อยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการคอรัปช่ันเวลาเมื่อไปที่อื่น ถ้าเราร่วม

ช่วยกันคนละเล็กละน้อยงานก็ส าเร็จ 19 ต าบลช่วยกันนะครับ ไม่ต้องท าแทบ

ตายให้ร่วมกันที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ข้าราชการท างานน่าอับอายเขาเข้ามาเขาช่วย 

จติส านึกส าคัญที่พูดมาเป็นเรื่องจรงิ  

อีกเรื่อง ในวันที่  15 สิงหาคม 2563 รายละเอียดจะได้ เพิ่มเติมอีกที                

การแสดงวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลก ตีคลีไฟ ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ของ

วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าฯเป็นประธานเปิดงาน ขอความร่วมมือ

เจ้าหนา้ที่ทุกท่านนะครับ ต้องมีลูกและไม้คลีไฟด้วย เจ้าหนา้ที่ผู้ชายแต่งชุด 

ตีคลีไฟร่วมงานทุกคนนะครับ  

นางนารีรัตน์ ชัยมนตรา ไม้คลีไฟไม่เจอเหลือแต่ลูก ไม้คลีไฟต้องจัดหาใหม่ เรื่องการจัดบูทแสดงตีคลีไฟ 

นักวิชาการศกึษา ต้องโทรประสานวัฒนธรรมว่าจะให้จัดบูทแสดงตรงไหนค่ะ 

นายบุญชู สากุล  เราได้รับเลือกให้ไปออกงานแถลงข่าวแหลง่ท่องเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  

นายกฯ อบต.  ฝากทุกคนช่วยกัน 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา เรื่องทีส่าม เรื่องการแถลงข่าวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ  

ปลัดอบต. องค์การกุดตุ้มบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มได้รับเ ชิญจากส านักงาน  

วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ให้น ากิจกรรมประเพณีตีคลีไฟเข้าร่วม ซึ่งเป็น

ประเพณีโดดเด่นในพื้นที่ต าบลกุดตุ้ม โดยผู้ว่าเป็นประธานในการแถลงข่าว

แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมและกิจกรรมส าคัญของ

จังหวัดชัยภูมิ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ สุขใจ ไปชัยภูมิ” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 

เวลา 14.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาชัยภูมิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบกันอย่าง

แพร่หลาย รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพความสัมพันธ์ที่ดี การบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายระหว่างด้านวัฒนธรรมประเพณีและเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ อุทยานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติ

ป่าหนิงาม อุทยานแหง่ชาติไทรทอง และอุทยานแหง่ชาติภูแลนคาแหล่ง  

        ท่องเที่ยว... 
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และโบราณสถานที่มีอยู่

ในทุกอ าเภอของจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ออกร้าน

นิทรรศการจากเจ้าของโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยวและแหล่ง

ท่องที่ส าคัญในจังหวัดชัยภูมิ และมีการจ าหน่ายสินค้า ของที่ระลึกจาก

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวฟรี 4ที่นั่ ง  

วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูม ิเป็นหนึ่งเดียวในโลก-จังหวัดชัยภูมิ  

-แหน่าคโหด  จาก  อบต.หนองตูม อ าเภอภูเขียว 

-ตีคลีไฟ  จาก  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

-ผสีุ่ม  จาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง

ชัยภูม ิ

-บุญกระธูป จาก  อ าเภอหนองบัวแดง  

ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ อบต.กุดตุ้มเข้าร่วมพร้อมกันในวันที่ 15 

สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. การแตง่กายเสือ้ม่อฮอ่ม นะครับ 

นายประมวล อาสาสู้ สวัสดีเจ้าหนา้ที่ทุกกอง ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯพูดไปแล้ว ศูนย์เรียนรูฯ้ของ 

รองนายกฯ  ต าบลกุดตุ้มของเรามีชื่อเสียง ศุภชัยฯเก็บขยะแล้วให้เข้าไปช่วยงานที่ศูนย์นะ

ครับ ถ้าไม่เห็นใครผมรู้ผมมองอยู่ ผมอยู่ใกล้นายกฯกองคลังลูกน้องได้เซ็น

รับทราบหนังสือแจ้งเวียนหรือไม่ เสาร์อาทิตย์ เป็นกิจกรรมนายอ าเภอฯสั่ง

ต้องท า อบต.เราเป็นแกนน า ค่ายมวยมอบอุปกรณ์มอบหมายให้ผอ.วิเชียร

ไปรับมอบ  

นายบุดดา เขตบ ารุง กราบสวัสดีท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ พนักงานทุกท่าน ผมมี 2 เรื่อง 

เลขานายกฯ 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่เกิดขึ้นในต าบลกุดตุ้ม นโยบายท่าน

นายกฯเป็นผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ด าเนินการกับพนักงานส่วนต าบล พิธีกรคือ

อาจารย์วัฒนาฯ ด าเนินการได้รับเงินสนับสนุน มีนโยบายต้องอยู่ปฏิบัติงาน

ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ หน้าเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นต้นปาล์มทั้งหมดงานพัฒนา

ของจังหวัดเป็นงานที่ต้องท าปฏิเสธไม่ได้ ศูนย์เรียนรู้ฯของเราเป็นที่รู้จัก

กว้างขวางเพราะสื่อโซเชียล มีอาจารย์ชูพิศ แพลนสัมฤทธิ์ จบการศึกษา

ด้านตัดต่อ ท าเป็นกลอนหมอล า ท าให้ทุก อปท.ติดตามงานของพนักงาน  

ในองค์กรมีความสามัคคี ทุกงานที่เราท าไม่ว่าจะเป็นงานวัฒนธรรมหรืองาน

ปกติให้ ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการฯ กองการศึกษา ทุกคน

มาท าช่วยกัน งานทุกงานเกิดขึ้นเป็นนโยบายของท่านนายกฯ ขอบคุณครับ 

 

        นายเฉลิมศิลป์... 
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นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร หรอืพนักงาน ผมขอเพิ่มเติมกรณี 
ปลัด อบต. นายชุมพล คุ้มหมู่ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใหต้รวจสอบพฤติกรรม 
 1.นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา 
 2.นางลัดดาวัลย์ ศลิป์ดี    

3.นายชัยยา เก่งสูงเนิน 
 4.นายสมศรี คุณวันดี 
 5.พ.จ.อ.ทวี  แต่งแดน 
 ทุกท่านช่วยกันนะครับ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ต้องดูนะครับว่าให้ใครเข้า

ไปตรวจสอบพฤติกรรม 
นายบุญชู  สากุล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทุกคนต้องไปให้ลงช่ือด้วยนะครับ ผมไม่ได้ดู 
นายกฯ พูดไปด้วยอารมณ์นดิหนอ่ยไม่มีอะไรครับให้ท าตามหนา้ที่ของตนเอง  

ชุดนักกีฬาที่ไปทีมละ 10 คนนะครับ 
 1.นายศุภชัย พรประภา 
 2.นายธีระยุทธ สากุล 
 3.นายชูศักดิ์ อาสากิจ 
 4.นายโชคชัย บ ารุงฐาน 
 5.นายวิชติ หาญกุดตุ้ม 
 6.นายไพรัตน์ พวงจันทร์ 
 7.นายกิตตวิินท์ ภาคภูมิ 
 8.นายอนันต์ วรรณพันธุ์ 
 9.นายพงค์พันธุ์ วรรณพันธุ์ 
 10.นายวันชนะ เหวชัยภูม ิ
วาระที่ 4          เรื่องอื่นๆ 
ประธาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ

เจ้าหนา้ที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม 
 ปิดประชุม  16.00 น. 
  

 

 (ลงช่ือ) อรัญญา  ตั้งใจ    ผูจ้ดรายงานการประชุม 
            (นางอรัญญา  ตั้งใจ) 

        เจ้าพนักงานธุรการ 
 

   
(ลงชื่อ)  เฉลิมศลิป์ เทพจันทรา   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

        (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 
  ปลัด อบต.กุดตุ้ม 


