
 

 

รายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง อบต.รังงาม 

                                                                 ครั้งที่ 12/2563 

วันท่ี  8  ธันวาคม   2563  (เวลา  09.30  น.)  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม 

*********************************************************************************** 

                                         เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานที่ประชุมเปิดการประชุมประจ าเดือนธันวาคม 2563 

     นายอุดร  นูพลกรัง  นายก องค์การบริหารส่วนต าบ ลรังงาม  สวัสดีหัวหนา้ส่วนราชการ  

เจ้าหนา้ที ่พนักงานและพนักงานจา้งทุกคน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอเปิด

การประชุม 

                  ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ      

เรื่อง ขอบคุณพนักงานเจ้าหนา้ที่ที่เข้าร่วมพธิีวันพ่อแหง่ชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563  

      ทั้ง 3  ภาค เชา้ -สายและช่วงเย็น ที่ให้ความร่วมมือถอืปฎิบัติกันมาเป็นอย่างดี 

1.1 เรื่องขอบคุณพนักงานสมาชิกที่รว่มบริจาครวมน้ าใจชว่ยกาชาด ซึ่ง หลายภาคส่วน 

ในจังหวัดชัยภูมิ รว่มบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆในงาน“วนั รวมน้ าใจชาวชัยภูมิ ปี 

2564” ซึ่งส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิจัดขึน้  เพื่อเปิดรับบริจาคเงินจะน าไป

ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผูด้้อยโอกาสในสังคม . 

           ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที6่ ตุลาคม 2563 

                            มติท่ีประชุม – รับรองไม่มีการแก้ไข   

       ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

                              3.1    เรื่องข้อราชการประชุมผู้บริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   

              นายอุดร นูพลกรัง นายก อบต. 

                             3.2    เรื่องข้อราชการประชุมอ าเภอเนินสง่า    

              นางรัญธม พิลึก  ปลัด อบต.รังงาม                                       

                              3.3    เรื่อง  การเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าไม้และขอผอ่นผันตามมต ิครม. 23 ม.ิย. 

ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีสว่นราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าไม้ก่อนได้รับ

อนุญาต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โดยมีปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน) และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการประชุมหารอืได้รับทราบรายงานข้อมูลกรณีสว่นราชการหรือ

หนว่ยงานของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและได้

ด าเนนิงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ หรือก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินงาน โดยยังมไิด้

รับอนุญาตให้ใชพ้ืน้ที่ตามระเบียบและกฎหมายที่ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ได้

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พบว่ามีสว่นราชการหรือหน่วยงานของ

รัฐที่เข้าไปท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตใน 74 จังหวัด      

                               3.4  เรื่อง การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 



ความส าคัญของการเลือกตั้งครั้งนี ้นับว่าเป็นการเลือกตั้งที่เพิ่งเกิดขึน้หลังจาก  

หา่งหายไปถึง 6 ปีเนื่องจากมีการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ท าให้การบริหารภาค 

ท้องถิ่นไม่ได้ถูกจัดขึน้ตามปกติ โดยนี่จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งส าคัญที่เกิด 

ขึน้พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และยังเป็นการเลือกตั้งที่ตอ้งไปเลือก 

ท้องที่ มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถเลือกล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต 

                                     ก็ขอเชิญชวนใหไ้ปใช้สทิธิ์เลือกตั้งในครั้งนีทุ้กท่าน 
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3.5  เรื่อง โครงการหน้าบ้านน่ามอง จ. ชัยภูมิ ปีงบประมาณ  2564 

 เป็นโครงการหนึ่งที่ประชาชนได้ร่วมกันคิดข้ึน  เพื่อให้หมู่บ้าน ต าบล  มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด  สวยงาม  เป็นหมู่บ้าน  ต าบลน่าอยู่  และสร้าง
จติส านึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดโดยการกระตุน้ให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการหมู่บ้านของตนเอง  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนรว่มในการ

พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมูบ่้าน  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

หมูบ่้านให้เอือ้ต่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เพื่อให้บ้า นเรือน 

หมูบ่้านชุมชนเป็นหมูบ่้านน่าอยู่น่ามอง  ซึ่งได้แจง้ให้พนักงานส่วนต าบล

พนักงานจา้งทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด   ในวันที่ 15 ธันวาคม 

2563 ช่วงถนนเขตติดตอ่หนองฉิม-รังงามบ้านบุ่งหวายหมู่ 1 

3.6  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การถวายชา้งแด่เจา้พ่อพญาแล ประจ าปี 2564 

 ตามที่จังหวัดชัยภูม ิได้ก าหนดจัดงานเจ้าพ่อพญาแลประจ าปี ระหว่างวันที่ 

12-20 ธันวาคม 2564  บริเวณอนุสาวรีย์เจา้พ่อพญาแลและสนามหนา้

ศาลากลางเพื่อเป็นการสบืสานประเพณี ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของชา ว

จังหวัดชัยภูมิและเป็นการร าลึกถึ งเจา้พ่อพญาแล  หรอื พญาภักดีชุมพลเจ้า

เมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ 

 3.7   เรื่อง การจัดเลีย้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  อบต รังงส าหรับการจัด            

เลี้ยงสง่   ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้   จากที่ได้ประชุมในส่วนสมาชิกส .

อบต .ในที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมานั้น ก็ได้ปรึกษาหารอืกั นว่าควรจะจัด

หรอืไม่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดตอ่เชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 ที่ก าลัง

ระบาดกันอยู่ทั่งภาครัฐกาขอความรว่มมอืไม่ให้รวมกลุ่มเพื่อป้องกัน

หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันไว้ก่อน   จงึขอความคิดเห็นในที่ประชุม 

หัวหนา้ส่วนราชการ/กองคลัง กองชา่งและกองการศึกษาเจ้าหนา้ที่พนักงาน 

ทุกท่านในวันนี้ 

                                          นายภานุพงศ ์ สอนส าโรงผอ.กองการศกึษา   ครับส่วน กองการศกึษาเห็น 

                                        ควรตามที่ประชุมสมาชิกสภาฯ ไม่จัด ครับ 

                                         นางสมัย  จนิดามาตร ์ ส่วนกองคลังและพนักงานฯเห็นดว้ยไม่จัดค่ะ 

                                        นายสุริยา  ชุมชัย  นายชา่งโยธา/รักษาราชการแทน ผอ.กองชา่ง กองชา่ง  

                                        ก็เห็นสมควร ที่ไม่จัดฯครับค่ะก็สรุปว่าในปีนี้ก็มีมติที่ประชุมไม่มกีารจัดเลีย้ง  



                                        ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คะ่ 

 3.8  เรื่อง การเบิกจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ            

งบประมาณ 2563  ค่าตอบแทนอื่นอันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับก็แจ้งที่ประชุม

ทราบเรื่องการเบิกจ่าย ได้น าส่ง ที่ มติ ก. พิจารณานา ตามขั้นตอนก าลัง

ด าเนนิการคาดว่าประมาณ เดือน   มกราคม 2564 คงเสร็จเรียบร้อย 

                       มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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                ส านักปลัด  

                              นางสาวกัญญาวรรณ แพงตะคุ  หัวหนา้ส านักปลัด แจ้งที่ประชุม 

                              ในส่วนส านักแจง้การจัดโครงเดือนธันวาคม 2563 

                                    1. โครงการ หน้าบ้านน่ามอง เดือน ธ.ค 63) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563                                                                                                                                                                         

2. โครงการป้องกันสาธารณภัยในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 

3. โครงการพระราชด าริ (กิจกรรมไข่เค็มเสริมไอโอดีน) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

                   กองคลัง 

     นางสมัย  จนิดามาตย์  ผอ.กองคลัง  เรื่องงบประมาณจัดท าแผนเบิกจ่ายไตรมาตร 

      และกองคลังก็ออกใหบ้ริการประชาชนเก็บภาษีขยะในต าบลรังงามค่ะ 

                   กองช่าง 

                                  นายสุริยา ชุมชัย นายชา่งโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน ผอ .กองชา่ง 

                                  ในส่วนกองช่างได้ด าเนินงานซ่อมแซมและด าเนนิโครงการในเดือนธันวาคม 

                                  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรภายในต าบลรังงาม  

                                  อ. เนินสงา่ จ.ชัยภูม ิปรับผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 333.500 เมตร ดว้ยรถ 

                                  เกลี่ยปรับใบมีด 

                      จา่ยขาด 2564 

 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัย 

                                          จ านวน 6จุด บ้านบุ่งหวาย หมูท่ี่ 1 ต.รังงาม อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูม ิ

 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัย 

 จ านวน  8 จุด บ้านโกรกตาแป้น หมูท่ี่ 2 ต.รังงาม อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูม ิ

                                 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัยสายเลียบครองหว้ยยาง 

                                  หนา้โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม บ้านโกรกตาแป้น หมู ่2 ต.รังงาม อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูม ิ

 4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัย 

  จ านวน 2 จุด บ้านบุฝ้าย หมูท่ี่ 3 ต.รังงาม อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูม ิ

5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัย สาย

บ้านรังงาม-หนองไผ่ลอ้มช่วงไร่นายสมหมาย  บ้านรังงาม หมู่ 4 ต.รังงาม  

อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูม ิ



4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัย  จ านวน 

2 จุด บ้านบบุฝา้ย หมู ่3  ต.รังงาม อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูม ิ

5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัยจ านวน 

2 จุด บ้านหนองตอ  หมู ่5 ต.รังงาม อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูมิ 

                                 6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัย 

                                   จ านวน6จุด บ้านบุ่งหวาย หมูท่ี่ 1 ต.รังงาม อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูมิ 

                                  ส่วนโครงการอื่นซึ่งก าลังด าเนินการแลว้จะได้แจง้ในที่ประชุมในครั้งต่อไปครับ 
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กองการศึกษา 

นายภานุพงศ ์สอนส าโรง  กองการศกึษา  

  ในส่วนกองการศึกษาได้จัดโครงการ ค่ายเยาวชน ตามรอยพ่อเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม  ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ อุทยาน

แหง่ชาติตาดโตน ต .นาฝายอ .เมือง จ .ชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้อนุรักษ์

ป่าและเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การสร้างภูมิคุม้กันในการด ารงชีวติของเด็ก

และเยาวชนครบั 

 

        ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น  

นายอุดร  นูพลกรัง   นายก อบต .รังงาม  ขอขอบคุณทุกท่าน อีกครั้ง ที่ให้ความ

ร่วมมือและตัง้ใจในการท างานและเข้าร่วมกิจกรรมรวมไปถึงการประหยัดพลังงาน  

ประหยัดน้ า - ไฟภายในองค์กรของเรา  และขอบคุณทุกคนที่เข้าประชุม โดยพร้อม

เพียงกันในวันนี้มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืสอบถามหรือไมก่็ขอเชิญ ได้เลยครับถ้าไม่มี

ก็ ขอปิดประชุม  

 

                              ลงช่ือ    นางสาวจุฑามาศ    เคนชมภู   ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                             ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

       

                                             ลงช่ือ    นายอุดร  นูพลกรัง       ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

                                                    ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปรายงานการประชุมประจ าเดือน หน.ส่วนราชการ 

พนักงานส่วนต าบล / พนักงานจ้าง ประจ าปี พ.ศ.  2563 

 

     ครัง้ที ่ ประจ าเดอืน วันท่ี 

    1/2563 มกราคม 8 มกราคม  2563 

    2/2563 กุมภาพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

    3/2563 มีนาคม 9 มีนาคม  2563 

    4/2563 เมษายน 7 เมษายน   2563 

    5/2563 พฤษภาคม  1 พฤษภาคม 2563 

    6/2563 มิถุนายน 5  มิถุนายน  2563 

    7/2563 สงิหาคม 9 สงิหาคม  2563 

    8/2563 สงิหาคม  14  สงิหาคม  2563 

    9/2563 กันยายน    3 กันยายน  2563 

    10/2563 ตุลาคม    6  ตุลาคม  2563 

    11/2563 พฤศจกิายน    4 พฤศจกิายน 2563 

    12/2563 ธันวาคม       ธันวาคม   2563 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 1 ร้อย

ละ 

ด้านที2่ ร้อยละ ด้านที่ 3 ร้อยละ ด้านที่ 4  ด้านที่ 5 

 

  

  บรหิารงานบุคคล

และกิจการสภา 

 การบรหิาร

การเงินการและ

การลัง 

 การบรหิาร

สาธารณะ 

 ธรรมาภิบาล 

 

  

คะแนนที่

ได้รับ 

คะแนน

เต็ม 

 คะแนน

ที่ไดรั้บ 

คะแนน

เต็ม 

 คะแนน 

ที่ไดรั้บ 

คะแนน

เต็ม 

 คะแนน 

ที่

ได้รั

บ 

คะแนน

เต็ม 

ร้อยละ คะแนน 

ที่ได้รับ 

คะแนน

เต็ม 

ร้อยละ    

100 110 90.91 93 105 88.57 177 215 82.33 323 380 85.00 43 55 78.18    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3.3 รายงานผลการตรวจประเมนิประสิทธิภาพ ของ อปท .LPA ประจ าปี    

งบประมาณ  2563 /ข้อแนะน าของคณะกรรมการ 

 ขอขอบคุณทุกคนส าหรับการตรวจประเมนิการประสทิธิภาพ หรอื LPA ที่ผ่านมา 

 ก็ขอใหท้ าบันทึกไว้วา่เขาได้แนะน าอะไรเราบ้างแต่ละงานเพื่อเราจะได้น าเป็น

แนวทางในปีต่อไป ก็ขอใหแ้ตล่ะดา้นแจ้งที่ประชุมทราบในข้อที่คณะกรรมการแนะน า

มาเชญิค่ะ 

      นางสาว เบญชญา  เชดิสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

      เรียนท่านปลัด หัวหน้ากองฯ  และสวัสดีเจ้าหนา้ที่ ส าหรับ 

      ด้านที่ 2  ด้านบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่ท่านคณะกรรมการไม่มขี้อแนะน าจะมีก็

เรื่องฝกึอบรมของพนักงาน ทาง อบต ขอเรา ในข้อที่ได้คะแนนนอ้ย 1 คะแนน  

คณะกรรมการก็แนะน าให้มกีารส่งเจ้าน้าที่พนักงานฝึกอบรมที่ก าหนดและรายงาน

ผลการประเมินตามแบบต่างเพื่อประกอบการตรวจประเมินทุกปีค่ะ 

       นางสมัย  จนิดามาตย์ ผอ.กองคลัง ในส่วนกองคลัง  

       ด้านที่ 3 การบริหารการเงนิและกรคลัง ที่ท่านคณะกรรมการแนะน าด้านตัวเลขการ

เบิ กจ่ายการประหยัดงบประมาณ แบบเจาะจงการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม

ก าหนดเวลา /ลังจากตรวจรับงานจา้ง ท่านคณะกรรมการก็ได้แนะน าให้ปรับปรุงใน

เพื่อตรวจในปีตอ่ไปค่ะ 

      นางกัลยา  สอนส าโรง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 



      ส าหรับในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ส าหรับในด้านนีจ้ะ ไม่ได้คะแนน ก็จะเป็น

เรื่องกล้อง   CCTV  อบต. ของเรายังไม่มี  สว่นข้ออื่นท่านคณะกรรมการก็ได้ดูที่

เอกสารที่สอคล้องกับงานค่ะ 

       นางแสงจัน  กริ่งสันเทียะ   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ     

       ส าหรับด้านการสง่เสริมฯการท่องเที่ยวในต าบลรังงาม ท่านกรรมการได้แนะน าให้หา

บัวแดงจัดใหม้ีเรอืพายหรอืจัดเป็นสถานที่ท่อเที่ยวและ ท าโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยค่ะ 

       นายกงจักร   ลมวิชัย   ส าหรับในด้านสุขาภบิาลท่านคณะกรรมการได้แนะน าให้

จัดท าตลาดซึ่ง ทาง อบต .ไม่ม ีและออกข้อบัญญัติ ควบคุมอาคาร ,บ่อกักไขมันเป็น

ต้น ขอบคุณครับ 

   นายสุริยา ชุมชัย นายชา่งโยธา  ครับ คณะกรรมการได้แนะน าตรวจสอบน้ าทาง

ลาดส าหรับผูพ้ิการ อย่างอื่นก็ไม่มีครับ  

   นางรัญธมพิลึก ค่ะ                      

                                     3.4 เร่งรัดการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

   ส าหรับโครงการตา่ง ๆ ที่จัดท าตามข้อบัญญัติก็ให้เร่งเพื่อให้ทันในปีงบประมาณนี้ 

   ส าหรับในเดือนนี้ก็ได้ก็มีหลายโครงการเนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

  เนื่องจากเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเลยต้องมาเร่งในเดือนนี้ ก็ขอใหร้่วมมือกันค่ะ 
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3.5   การเสนอโครงการดเีด่นของ อปท. เพื่อประเมิน โบนัส ปีงบประมาณ 2564 

                                            ส าหรับโครงการดเีด่นเพื่อประเมินประกอบโบนัสในปีนี้เราจะเปลี่ยนจากเดิม 

                           หรอืไม่อย่างไรที่ผ่านมาเป็นโครงการต่อยอดคือโครงการไม้ผุสุไม้แก่น เป็นของ 

                                            พัฒนาชุมชนนั้นหรอืจะใช้โครงการเดิมต่อไป 

3.6    ประกาศคุณธรรมจรยิธรรม ของ อบต.รังงาม 

3.7     การขับเคลื่อนแผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติฉบับที่ 1 (2559-2564 
            ประกาศยกย่องเชดิชูบุคคลผู้ท าความดีโครงการ  อบต คุณธรรม 

         เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรม 

    จรยิธรรม ขับเคลื่อนแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
3.8       การเบิกจ่ายประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2556 

           การเบิกจ่ายมกีารเรียกคืน รายละเอยีดแจ้งเป็นหนังสอืแลว้ 

3.9       การประเมินผลการปฏบัิตงิาน  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  รอบท่ี 2/2563 /ให้ส่ง     

            บันทึกรายผลปฏบัิตงิานให้ผู้บังคับบัญชา ภายในวันท่ี  25 กันยายน 2563 

  ส านักปลัด 

        โครงการที่จะด าเนินการในเดือน กันยายน 2563 



1. นายกงจักร ลมวิชัย   นักวิชาการสุขาภบิาล ฯ  ครับแจง้ที่ประชุมในการรว่มโครงการ

พระราชด าริฯในวันที่ 8  กันยายน   2563  ณ ห้องประชุม อบต .รังงาม ซึ่งโครงการ

นี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมให้สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม ) ต าบลรังงามมี

ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิ และเพื่อการจัดกา รสิ่งแวดล้อมสิ่งปฎิกูลโดย

กระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชนลดการตดิเชื้อ เพื่อให้ปลอดพยาธิในคนและสัตว์ ก็

ขอเชญิเจา้หนา้ทีพนักงานทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวครับ 

                           2 .แสงจันทร์  กริ่งสันเทียะ    ก าหนดงานส านักปลัดในส่วนของงานพัฒนาชุมชนแจ้ง

ที่ประชุมทราบ  

    เพื่อแจ้งเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการและทุพพลภาพใน

ชุมชน ในวันที่ 10 กันยายน 2563   

3 นางรัญธม  พลิึก   แจ้งเจ้าหนา้ที่พนักงานเข้าร่วมโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสุข(กิจกรรมจัด สวนสมุนไพรไทย)   ในวันที่ 11 กันยายน   2563   ณ ห้อง

ประชุม อบต.รังงาม  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามรูด้้านการแปรรูปพืชสมุนไพรไทย  

ได้เข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร ไว้ใช้ในครัวเรือนและสามารถท าเพื่อจ าหนา่ย

เป็นรายได้เสริมทางวิทยากรจะสอนวธิีจ านวน 6ชนิด  

      4. นางสาวเบญชญา  เชดิสูงเนิน   โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับคณะ

ผูบ้ริหาร ส .อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ประจ าปี งบประมาณ 2563  ใน

วันที่ 15  กันยายน 2563 

       ณ  หอ้งประชุม   อบต.รังงาม  ค่ะ 

      ในที่ประชุมเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


