
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                          

พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 

 

วันท่ี   23  กรกฎาคม  2563    เวลา  10.00  น.  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลกุดตุ้ม  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

  ผู้บริหาร    

      1  นายบุญชู สากุล นายก อบต.กุดตุ้ม  

      2  นายสีนวน         จำพันธุ์ รองนายก อบต.กุดตุ้ม  

      3  นายประมวล อาสาสู้ รองนายก อบต.กุดตุ้ม  

      4  นายบุดดา เขตบำรุง เลขาฯ นายก อบต.กุดตุ้ม  

  พนักงานส่วนตำบล    

      1  นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  ปลัด อบต.กุดตุ้ม   

      2   นายนิพนธ์   เหวชัยภูม ิ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง   

      3   นางลัดดาวัลย์   ศลิป์ดี   หัวหน้าสำนักปลัด   

      4  นายวิเชียร วงษ์ชัย  ผูอ้ำนวยการกองช่าง   

      5   นายหัสดินฐุ์   สรณ์ภัสกุล   ผูอ้ำนวยการกองการศกึษาฯ   

      6   นางยุภาพร   ดวงหาคลัง   ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสงัคม   

     7   น.ส.ฐิตภิรณ์   แต่งเมือง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

      8   พ.จ.อ.ทวี   แต่งแดน   นักจัดการงานทั่วไป   

      9   นางประภาพร   สิทธิวงศ์   นักทรัพยากรบุคคล   

    10   นายวสันต์   พันสาง   นักวิชาการเกษตร   

    11   นางอรัญญา   ตั้งใจ   เจ้าพนักงานธุรการ   

    12   จ.อ.สุวจิักขณ์   จันบุญมี   เจ้าพนักงานป้องกันฯ   

    13   นายจตุรงค ์  ขันชัยภูม ิ  เจ้าพนักงานธุรการ   

    14   นางสุรัชยา     โอวาทวงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี   

    15   น.ส.สุรรีัตน์   ศรคีรไทย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

    16   น.ส.ณฐกมล   พรมกุดตุ้ม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

   17   นายชัชชัย   ละลมชัย   เจ้าพนักงานพัสดุ   

    18   นายอาทิตย์   ดำรงพันธ์   นายช่างโยธา   

    19   จ.อ.วโิรจน์   ดรสีเนตร   นายช่างไฟฟ้า   

    20   นางนารีรัตน์   ชัยมนตรา   นักวิชาการศกึษา   

    21   นายมนตรี   เนตตาวงษ์   นักพัฒนาชุมชน   
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

 พนักงานครู   

1  นางเลียม   หนูวงศ ์  ครู   

2  นางจุธาทิพย์   ดำรงแดน   ครู   

3  นางสมเกียรติ   ขันชัยภูมิ   ครู   

4  น.ส.วราพร   พิลาวรรณ   ครู   

5  น.ส.จารุวรรณ   เพียรธรรม   ครู   

6  น.ส.สุนิสา   คุ้มไข่น้ำ   ครู   

   พนักงานจ้างตามภารกิจ      

1   นายวรวิทย์   ศรจีำปา   ผช.นักสังคมสงเคราะห์   

2   น.ส.ณัฐธีรกานต์   แก้วอุดร   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ   

3   นายธีระยุทธ   สากุล   พนักงานขับรถยนต์   

4   นายศุภชัย   พรประภา   พนักงานขับรถยนต์   

5   นางศริิพรรณ   จันทร์นวล   ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ   

6  นายณัฐวีย์ จารุวรรณเสวี ผช.พนักงานจัดเก็บรายได้  

7  นางสาวเมธาพร อย่างสวย ผช.นายช่างโยธา  

8   นายไพรัตน์   พวงจันทร์   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   

9   นางระเบียบ   บรรณสาร   ผช.ครู ผดด.   

10   นางเพียงใจ   ประจญกล้า   ผช.ครู ผดด.   

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

12  นางเกียรติชะฎา   ดำรงชาติ   ผดด. (ทักษะ)   

   พนักงานจ้างท่ัวไป      

1   นางสุพัตรา   แต่งถิ่น   คนงานทั่วไป   

2   นายชูศักดิ์   อาสากิจ   นักการภารโรง   

3   นายวิชิต   หาญกุดตุ้ม   คนงานประจำรถขยะ   

4   นายอัมพร   กองจันทร์   คนงานประจำรถขยะ   

5   นายบุญเลิศ   สุขดี   คนงานสูบน้ำ   

6   นายโชคชัย   บำรุงฐาน   คนงานสูบน้ำ   

7   นายมังกร   เหวชัยภูม ิ  คนงานสูบน้ำ   
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  

  จ้างเหมาบริการ    

1  น.ส.พิราพร ถนอมชาติ  ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ฯ  

2  น.ส.พัชรินทร์  หาญพยัคฆ์   ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข   

3  น.ส.เกศณยี์ อินทวงศ์  ช่วยปฏิบัติงานสง่เสรมิการเกษตร   

4  นางกนิษฐา วงศรไีข   แม่บ้าน  

5  นายชาญชัย หาญมรรคา  คนงานประจำรถขยะ   

6  นายวาณิช เจนบ้านผือ   ยาม  

7  นายคำจันทร์ มะลิงาม  คนงานเผาขยะ   

8  นายอนันต์ วรรณพันธุ์  คนงานประจำรถขยะ   

9  นายวันชนะ เหวชัยภูมิ  คนงานประจำรถน้ำ   

10  นางเกสร ศรจีำปา  ช่วยปฏิบัติงานการเงนิฯ   

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    10.00 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม  

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นายบุญชู  สากุล        -สวัสดีพนักงานทุกคน หัวข้อหารือการประชุมวันนี ้ ขอใหป้ลัด อบต.  เป็นผูชี้แ้จง 

นายก อบต.                 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา -กล่าวสวัสดี  คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีเรื่องที่จะแจง้ให้ 

ปลัด อบต.  ทราบดังนี้ 

 1.การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตแบบ

ใหม่ (New Normal) 

 2.กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

3.การสำรวจข้อมูลความต้องการรับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนจาก Covid-19 

4.โครงการศูนย์การช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. 

5.กิจกรรมวันปฏิบัติรวมพลังชุมชนกำจัดยุงลายตามยุทธศาสตร์จู่โจม 

1645 

6.การใชน้้ำบาดาลประเภทอุปโภคของ อปท. 

7.แผนรองรับสถานการณ์คำแนะนำด้วยสิทธิที่อยู่อาศัยของหน่วย

สหประชาชาติในช่วงการแพร่ระบาดCOVID-19 

8.การแก้ไขผักตบชวาและวัชพืช 

9.กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในพืน้ที่   

วาระที่ 2 เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

 -ไม่มี         

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายบุญช ู สากุล เรื่องแรก  การส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน 

นายกฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล    

ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมจีติสำนึกที่ดใีนการ 

ป ฏิ บั ติ ง าน  ป ระพ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น เป็ น แบ บ อ ย่ า งที่ ดี แ ก่ ป ระชาชน                           

การเปลี่ยนแปลง ในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และ 

 

       สลับซับซ้อน... 
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สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ

และการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  

ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็น

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ ไปกับการ

ให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจน

ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรัก

องค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมมี

คุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

อยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความ

รุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่ง

มาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้ พรมแดน และปัญหาการขาด

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการทำงาน

ที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น องค์การบริหารส่วน

ตำบลกุดตุ้ม เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็น

อย่างยิ่ง จึงได้ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำและพนักงานจา้งขึ้น 

มาตรฐานคุณธรรมจรยิธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บรหิารส่วนท้องถิ่น 

1.  พึงปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผดิชอบ 

2.  พึงปฏิบัติหนา้ที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหต้รวจสอบ 

                               3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  

                                   และตรงต่อเวลา 

                               4. ปฏิบัติหนา้ที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุ้มค่า 

                               5. ดำรงตนให้ตัง้มั่นในศีลธรรมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

                                   และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

-  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับการ 

ยึดถือปฏิบัติในการทำงานของเจา้หนา้ที่ของรัฐในปัจจุบัน 5 ประการ ได้แก่ 

(1.)  กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง 

      -  ยึดมั่นในความถูกต้อง  ความชอบธรรม 

      -  เสียสละ 

      -  ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

      -  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 

      (2)ซื่อสัตย์... 
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(2)    ซื่อสัตย์และมีความรับผดิชอบ หมายถึง 

 -  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 

 -  แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหนา้ที่การงาน 

-  มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการ

ปฏิบัติงานต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 

(3)  โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง 

 - ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มคีวามโปร่งใส 

 - ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบกฎหมาย 

(4)  ไม่เลือกปฏิบัติ  หมายถึง 

 - บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก 

รวดเร็วประหยัดและถูกต้อง 

 - ปฏิบัติต่อผูม้ารับบริการด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ 

(5)   มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 

      -ทำงานให้แลว้เสร็จตามกำหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 

     - ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้

ทรัพยากรของตนเอง 

     - เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลกั มีการวัดผลลพัธแ์ละค่าใช้จ่าย 

วัตถุประสงค์ 

1.สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร พนักงานส่วนตำบล  

ลูกจา้งประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 

 พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจา้งมีมาตรฐานทาง  

2.คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในด้าน

ศีลธรรม  ความโปร่งใส  การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และการ

พัฒนาตนเองได้ 

3.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ

ศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข 

4.เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล           

กุดตุ้ม พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  

สุจรติ  และมีความรับผดิชอบ 

 

      4.เพื่อให้ขา้ฯ... 
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5.เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา

ประโยชน์ของทางราชการ  อย่างเต็มกำลังความสามารถ  

6.เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พึงปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงาน  ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความ

สามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่กลั่นแกล้งกัน 

7.เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พึ งต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์                

แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วย

ความสุภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่หรอืข่มแหงประชาชนผูม้า

ติดต่อราชการ 

8.เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พึงพัฒนา ทักษะความรู ้ความสามารถ และตนเองใหท้ันสมัยอยู่เสมอ  

9.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความ

รักสามัคคีภายในองค์กร 

10.พัฒนาจติใจ พัฒนาตนเองให้มจีติสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ 

เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน ประเทศชาติ สร้าง 

จิตสำนึ ก ในการกระทำความดี รู้ จั ก การให้  ก ารเสี ยสละ บำเพ็ ญ

สาธารณประโยชน์ร่วมกันของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  เรื่องที่สอง วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ปลัด อบต. - สำหรับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้

ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ทางราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการ ควร

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหต้นเองหรอืผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

เป็นการทุจริตต่อหนา้ที่ราชการและเป็นความผดิทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ที่ประชุม                    -ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

         นายเฉลิมศิลป์... 
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นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา เรื่องที่สาม การจัดทำบุญเข้าพรรษา ในวันที่  6 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง 

ปลัด อบต. เป็นวันสำคัญทางศาสนาของคนไทยเรา พากันไปทำบุญตักบาตรที่วัดเป็น

ประจำทุกปี เพื่อเป็นการ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีแห่เทียน

พรรษาของไทย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมทำ

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยกัน สร้างความรักความสามัคคีของคน

ในชุมชน และปลูกฝังขนบธรรมเนยีมประเพณีวัฒนธรรมของไทยใหก้ับเด็ก 

และเยาวชน  ได้ถือปฏิบัติสืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มของเราได้

ตระหนักว่า  วันเข้าพรรษาเป็นวัน สำคัญของคนไทยชาวพุทธทุกคน อยาก

ให้พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง เห็นความสำคัญในการ

อนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

ด้วยกัน สำหรับปัจจัยให้เจ้าหน้าที่รับบริจาคเพื่อเป็นถวายทานให้แต่ละวัด                       

ให้ลัดดาวัลย์ ศลิป์ดี รับผิดชอบรับเงนิบริจาคทำบุญกันนะครับ                                                                                    

ที่ประชุม - รับทราบ  

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา เรื่องทีส่ี ่กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ  

ปลัด อบต. เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช  2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดตุ้มได้จัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน 

กิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมสร้าง

ฝายมีชีวิต ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 

กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม

ศาสตร์พระราชา หมู่ที่ 10 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อฟื้นฟูป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ แก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งช่วยเก็บรักษาชะลอน้ำ อนุรักษ์

แหล่งต้นน้ำลำธารและสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน การแต่งกาย

เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน(สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน) ติด

บัตรจิตอาสาฯ เสื้อเหลือง พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิก อบต.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ  

เรื่องที่ห้า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ในวันที่ 12 สิงหาคม 

2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา  

และลงนามถ วาย พ ร ะพ รชัย ม งค ล  พ ร้อ ม ป ร ะดับ ไฟ ให้ส ว ย งาม 

ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม พร้อมประดับธงชาติ

ไทยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภเิษก พุทธศักราช 2563          

       และธงอักษะ...          
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และธงอักษะพระนามาภิไธย ส.ก. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณในพระมหา

กรุณาธิคุณ ประดุจทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณแม่ และ

บทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้ลูกได้รำลึกถึง

พระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมี

จิตสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยใหค้งอยู่ตลอดไป เป็นแสดงความกตัญญู

กตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวาย

เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ เพื่อให้การจัดงานเฉลิม 

พระเกียรติฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สำหรับจังหวัด

ชัยภูมิจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 12 สงิหาคม 2563  

กำหนดการ 

เวลา 07.15 น.   พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป หรอืตามที่จังหวัดเห็น 

เหมาะสม  

เวลา  09.00 น.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

เวลา 18.30 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 

เวลา 19.30 น.  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก พัฒนาสวนสาธารณะ ถวายเป็นพระ

ราชกุศล และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น  ๆเช่น การพัฒนาอาชีพผูด้้อยโอกาส การบริการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส  คนชรา จัดกิจกรรม

พร้อมกันทุกอำเภอ อย่างสมพระเกียรต ิ

ที่ประชุม  -ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
ประธาน ในระเบียบวาระนี้ เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบสาระความรู้จากการ

อบรมของพนักงานในเดือน กรกฎาคม 2563 ขอเชญิครับ 
นักทรัพยากรบุคคล  จากการที่ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

บริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสยามริเวอร์  

รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งจัดโดยสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2563 

 - การปรับเปลี่ยนขนาดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

เป็นประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดบัสูง และประเภทพิเศษ 

 - โครงสรา้งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 - การกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วน

ราชการ 

 2.2  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - แ น ว ท า งก า ร จั ด ท ำ /ป รั บ ป รุ ง แ ผ น อั ต ร าก ำลั ง  3  ปี   

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - การวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงานในการกำหนดส่วนราชการ 

และการวิเคราะหต์ำแหน่งและระดับตำแหน่งในโครงสร้างส่วนราชการ 

 - การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในแผน

อัตรากำลงั 3 ปี ฝกึปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ 

 2.3  การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

 - การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น 

 - การเลือ่นขั้นเงินเดอืนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 - การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการส่วน

ท้องถิ่น 

 หากมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูหรือพนักงานจ้างท่านใดต้องการ

ศกึษาความรูต้ามหัวขอ้ที่ได้แจ้งให้ทราบ สามารถติดต่อได้ค่ะ 

ประธาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ
เจ้าหนา้ที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม  12.00 น. 
 

 (ลงช่ือ   อรัญญา  ตั้งใจ  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
  (นางอรัญญา  ตั้งใจ) 

          เจา้พนักงานธุรการ 
 
 
(ลงชื่อ) เฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

          (นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา) 
          ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


