
รายงานการประชุม 
วันที่  6 กุมภาพันธ์  2563 

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

ผูม้าประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายบุญชู  สากุล นายก อบต.  
2 นายสีนวน  จ าพันธุ ์ รองนายก อบต.  
3 นายประมวล  อาสาสู ้ รองนายก อบต.  
4 นายบุดดา  เขตบ ารุง   เลขานุการนายก อบต.  
5 นางอ าพร  เติมชาติ ปลัด อบต.  
6 นายนิพนธ์  เหวชัยภูม ิ ผอ. กองคลัง  
7 นายธนกร  ทิศเหนอื ผอ. กองช่าง  
8 นางลัดดาวัลย์  ศลิป์ด ี หัวหน้าส านักปลัด  
9 นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล ผอ.กองการศกึษา  
10 พ.จ.อ.ทวี  แต่งแดน นักจัดการงานทั่วไป  
11 นายมนตรี  เนตตาวงษ ์ นักพัฒนาชุมชน  
12 นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผอ.กองสวัสดกิารสังคม  
13 นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมอืง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  
14 นางประภาพร     สิทธวิงศ ์ นักทรัพยากรบคุคล  
15 นางนารีรัตน์ ชัยมนตรา นักวิชาการศกึษา  
16 นายชัชชัย  ละลมชัย เจา้พนักงานพัสด ุ  
17 นางสุรัชยา   โอวาทวงษ ์ นักวิชาการเงนิและบัญชี  
18 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีครไทย เจา้พนักงานจัดเกบ็รายได ้  
19 นางสาวณฐกมล พรมกดุตุ้ม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี  
20 นายอาทิตย์ ด ารงพันธ์   นายช่างโยธา  
21 นายวสันต์  พันสาง นักวิชาการเกษตร  
22 นางอรัญญา  ตั้งใจ เจา้พนักงานธุรการ  
23 จ.อ.สุวิจักขณ์ จันบุญม ี เจา้พนักงานป้องกันฯ  
24 นายจตุรงค์  ขันชัยภูม ิ เจา้พนักงานธุรการ  
25 นายวรวิทย์  ศรีจ าปา ผูช่้วยนักสังคมสงเคราะห์  
26 นายชูศักดิ์  อาสากิจ นักการภารโรง  
27 นางสาวณัฐธีรกานต์ แกว้อุดร ผูช่้วยเจา้พนักงานธุรการ  
28 นางศริิพรรณ จันทร์นวล ผูช่้วยเจา้พนักงานพัสดุ  
29 นางสุพัตรา  แต่งถิ่น คนงานทั่วไป  
30 นางเลียม  หนูวงษ ์ คร ู  
31 นางสมเกียรติ ขันชัยภูมิ ครู   

                    ผูไ้ม่มาประชุม...  
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ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายณัฐวีร ์ จารุวรรณเสวี   ผูช่้วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ รับบริการเก็บภาษี 

2 นายศุภชัย  พรประภา พนักงานขับรถ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

3 นายวิชติ  หาญกุดตุ้ม คนงานประจ ารถขยะ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

4 นายอัมพร  กองจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

เริ่มประชุม    10.00 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
นางอ าพร  เติมชาต ิ 1.นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

ปลัดอบต.  ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 2. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 

2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

3.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความ

พิการให้คนพิการของ อปท. 

4.จติอาสาพระราชทานสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 

5.แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ 

6.การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 63 

7.ซักซ้อมการด าเนนิโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภเิษก  

8.นโยบายป้องกันยาเสพติด 

9.คัดกรองโรคติดตอ่ไวรัสตับอักเสบบีในพนักงานแยกขยะเพื่อส่งต่อรักษา 

10.การโปร่งใสการก่อสร้างภาครัฐ 

11.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

12.ซักซ้อมแนวทางและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

13.การป้องกันไวรัสโคโรนา่ 

14.เฝา้ระวังไข้หวัดนกเชิงบูรณาการประเทศไทย ครั้งที่ 1/63 

15.ป้องกันแก้ไขโรคขาดไอโอดีน 

 

       วาระที่ 2... 
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วาระที่ 2 เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 
 -ไม่ม ี

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นางอ าพร  เติมชาต ิ เรื่องแรก  พิธีฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน  

ปลัด อบต. สระไข่น้ า ม.2 และบ้านผือ ม.17 ต าบลกุดตุ้ม พัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง

ชัยภูม ิได้ก าหนดจัดพิธี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ 

ศาลาอเนกประสงค์บ้านผือ หมู่ที่  17 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ                 

เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดสมดังพระราชปณิธาน   

“แม่ของแผ่นดิน” ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนใหเ้ฝ้าระวังยาเสพติด

อย่างยั่งยืนและเพื่อความเป็นศริิมงคลแก่หมู่บ้าน   

ก ำหนดกำร 

พิธีฉลองเงนิขวัญถุงพระราชทานกองทุนแมข่องแผ่นดิน 

บ้านสระไข่น้ า หมูท่ี่ 2 และบ้านผือ หมูท่ี่ 17 ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมอืง จังหวัดชัยภูมิ 

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 ต าบลกุดตุ้ม  

เวลา 08.00 น.  -หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนแมข่อง 

แผ่นดนิ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณพิธี 

เวลา 09.00 น.  -ประธานกองทุนแมข่องแผ่นดิน บ้านสระไข่น้ า หมู่ที่ 2 และบ้านผอื หมูท่ี่ 17  

น าขบวนแหเ่งนิขวัญถุงพระราชทานเข้าสู่พิธีและอัญเชิญเงนิพระราชทาสน

วางบนโต๊ะหมูบู่ชา 

เวลา 09.30 น.  ประธานในพิธีฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องราชสักการะ (พาน 

พุ่มเงนิพุ่มทอง) และเปิดกรวยดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 

-ประธานกองทุนแมข่องแผ่นดิน บ้านสระไข่น้ า หมู่ที่ 2 และบ้านผอื หมูท่ี่ 17  

กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 

   -พิธีแลกเงนิขวัญถุงพระราชทาน 

   -ประธานในพิธีฯกล่าวใหโ้อวาท และน ากล่าวค าปฏิญาณตน 

   -เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 

-ประธานในพิธีฯพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและแขกผูม้ีเกียรติรว่มทอดผ้าป่า

สมทบกองทุนแมข่องแผ่นดิน 

   -เสร็จพิธี 

 

       การแต่งกาย... 
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:การแต่งกายด้วยชุดปกติขาว ชุดสีกากีแขนยาว หรอืแต่งกายผา้ไทย (โทนเสือ้สีฟ้า) 

:ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร แต่งกายด้วยชุดปกติขาว  

:ชุดสีกากีแขนยาว หรอืแต่งกายชุดผ้าไทยสุภาพ (โทนเสือ้สีฟ้า) 

:ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดผ้าไทยสุภาพ (โทนเสือ้สีฟ้า) 

นางอ าพร  เติมชาต ิ เรื่องสอง เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  

ปลัด อบต. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินมาตรฐานในหลาย

พื้นที่อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของ

ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดท า

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การก าหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ 

โดยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ให้อ านาจเจ้า

พนักงานท้องถิ่นในการก าหนดพื้นที่ควบคุม ปัจจุบันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความส าคัญ นายอ าเภอเมืองชัยภูมิได้ก าชับติดตามองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพื้นที่ได้ด าเนินการจัดท าประกาศให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งส าเนาประกาศใหจ้ังหวัดทราบด้วยนะคะ 

 เนื่องจากเป็นสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยตรง 

โดยเฉพาะต่อระบบทางเดินหายใจที่เป็นผลกระทบระยะสั้น โดยฝุ่นควัน

ดังกล่าวมีฝุ่นละอองขนาดเล็กมากที่สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านระบบ

ทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ทั้งกลุ่มโรคระบบทางเดิน

หายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผวิหนังอักเสบ 

เป็นต้น  โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ  เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ  หญิ ง

ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบ

หืด และโรคภูมิแพ้ รวมถึงผู้ต้องท างานกลางแจ้ง การรณรงค์ให้ความรู้ลด

การเผาไหม้ที่ไม่จ าเป็น การจัดหาหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านในพื้นที่             

เพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจ ควบคู่การแนะน าการ

ใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เป็นต้น โดยเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (5)              

ที่ระบุการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิด

โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณไ์ด้ 

       แนวทางการป้องกัน... 
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 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน หากมีประกาศของกรมควบคุม

มลพิษหรือประกาศจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM2.5) ไม่ว่าจังหวัดจะประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัย หรือประกาศเขต

พื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือไม่ก็ตามองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณจากเงินส ารองจ่ายช่วยเหลือประชาชน

ในพืน้ที่ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ 6  

 1.จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจา่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามความจ าเป็น 

 2.ด าเนินการฉีดพ่นน้ าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองขนาด

เล็ก (PM2.5)  

 3.ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย

จากฝุน่ละองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เกินค่ามาตรฐาน 

 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาดว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เกินมาตรฐาน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประเภท

ส ารองจา่ยให้เพียงพอ หากฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสามารถช่วยเหลือประชาชนได้

ทันที  

นางอ าพร  เติมชาต ิ เรื่องทีส่าม เรื่องการบันทึกข้อมูลการขึน้ทะเบียนสุนัข-แมว ตามระบบ  

ปลัด อบต. สารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เป็นฐานขอ้มูลในการวางแผน

ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้มปีระสิทธิภาพ      

นางลัดดาวัลย์ ศลิป์ดี เนื่องจากปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังมีการตรวจพบอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่  

หัวหนา้ส านักปลัด สามารถควบคุมและป้องกันโรคได้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการเพิ่ม

ประชากรสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์พาหะน าโรคนี้ที่ส าคัญในประเทศไทย    

            ในกลุ่มสัตว์จรจัดการเพิ่มจ านวนเกิดขึ้นได้ง่ายยากต่อการควบคุม กลุ่มสัตว์

ที่มีเจ้าของแล้วถูกทอดทิ้งหรือเจ้าของไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ท าให้จ านวน

สุนัขจรจัดเพิ่มจ านวนมากขึ้น ดังนั้นการควบคุมจ านวนสัตว์เหล่านี้ไม่ให้เพิ่ม

มากขึ้นและช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งการด าเนินการ

ตามโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนให้การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปตาม

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตรก์ารก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าใหห้มดไปควบคุม 

 จ านวนประชากรสุนัขและแมวไม่ให้เพิ่มจ านวนมากขึ้น จึงขอความร่วมมือ

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน แจ้งประชาชนในพื้นที่ต าบลกุดตุ้มที่เป็น

เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กุดตุ้ม ให้น าสุนัข-แมว มาขึน้ทะเบียนในระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูลการ 
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        ขึน้ทะเบียน... 

ขึน้ทะเบียนสุนัข-แมว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม เพื่อลงข้อมูลจ านวน

สัตว์เลี้ยงของท่านในระบบสารสนเทศ ประกอบในการจัดหาวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าส าหรับฉีดรณรงค์ ประจ าปี  พ.ศ. 2563 เพื่อการเฝ้าระวัง

โรคพิษสุนัขบ้าสุนัข-แมว ต่อไปคะ   

เรื่องที่สี่  เรื่องการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ประจ าปี 2562/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มได้รับหนังสือจากกรมทรัพยากรน้ าในการ

สนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือน้ าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตรไม้ผลยืนต้น เนื่องจากสถานการณ์

ในช่วงฤดูแล้งของประเทศไทย ปี 62/63 สภาพภูมิอากาศในช่วงเดือน

มกราคม-เดือนมิถุนายน 2563 ทุกภาคมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ 

รวมทั้งอ่างเก็บน้ าทั้งประเทศ มีปริมาณน้ าใช้การร้อยละ 43 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์

น้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการ

ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเพาะปลูกพืช พื้นที่เสี่ยงขาด

แคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคนอกเขตการประปาและน้ าเพื่อการเกษตรไม้

ผลไม้ยืนต้น จ านวน 43 จังหวัด ซึ่งสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน ามี

แนวโน้มขยายวงกว้างออกไปทั่วประเทศ   

 เรื่องที่ห้า การขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของศูนย์อ านวยความปลอดภัยทาง

ถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยความ

ปลอดภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดท าประกันภัยรถภาคบังคับใช้

สิทธิตามกฎหมาย เช่น ประกันภัยภาคบังคับ ประกันสังคม เข้าที่ประชุมเพื่อ

แจ้งผู้น าท้องที่ และท้องถิ่นเข้ามีสว่นรว่มในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรณี

เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ให้วิเคราะห์สาเหตุการเกิดและแนวทางการ

แก้ไข หากเกิดอุบัติเหตุจากสภาพทางถนนและสภาพแวดล้อม ให้ประสาน

หนว่ยงานที่รับผดิชอบเพื่อด าเนินการแก้ไขทันที 

 สาระส าคัญการประกันภัยรถภาคบังคับ  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยรถ 

พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.คุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที 

กรณีบาดเจ็บหรอืช่วยเป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวติ 

 2.เป็นหลักประกันให้ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่า

รักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลผูป้ระสบภัยจากรถ 
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        เป็นสวัสดิการ... 

 3.เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย

เพราะเหตุประสบภัยจากรถ 

 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามีส่วนร่วมในการบรรเทาความ

เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว  

ที่ประชุม -ที่ประชุมรับทราบ 
วาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 

   -ไม่มี  

ประธาน  มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ
เจ้าหนา้ที ่  ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม      

ปิดประชุม  12.30 น. 

 
(ลงช่ือ)  อรัญญา ตั้งใจ ผูจ้ดรายงานการประชุม 

   (นางอรัญญา  ตัง้ใจ) 

          เจา้พนักงานธุรการ 
 

(ลงช่ือ)  อ าพร เติมชาติ ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นางอ าพร  เติมชาติ) 
         ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


