
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                          

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

วันท่ี   23  กรกฎาคม  2563    เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

  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    

    20   นางนารีรัตน์   ชัยมนตรา   นักวิชาการศกึษา    
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    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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เริ่มประชุม    10.00 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นายบุญชู  สากุล        -สวัสดีพนักงานทุกคน หัวข้อหารือการประชุมวันนี ้ ขอใหป้ลัด อบต.  เป็นผูชี้แ้จง 

นายก อบต.                 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  -กล่าวสวัสดี  คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีเรื่องที่จะแจ้งให้

ทราบดังนี้ 

ปลัด อบต.  1.การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินวิถีชีวิตแบบ

ใหม่ (New Normal) 

 2.กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

3.การส ารวจข้อมูลความต้องการรับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนจาก Covid-19 

4.โครงการศูนย์การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

5.กิจกรรมวันปฏิบัติรวมพลังชุมชนก าจัดยุงลายตามยุทธศาสตร์จู่โจม 

1645 

6.การใชน้้ าบาดาลประเภทอุปโภคของ อปท. 

7.แผนรองรับสถานการณ์ค าแนะน าด้วยสิทธิที่อยู่อาศัยของหน่วย

สหประชาชาติในช่วงการแพรร่ะบาดCOVID-19 

8.การแก้ไขผักตบชวาและวัชพืช 

9.ก าชับให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในพืน้ที่   

วาระที่ 2 เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

 -ไม่ม ี         

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายบุญช ู สากุล เรื่องแรก  การส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน   

นายกฯ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าหมู่บ้าน พนักงานส่วนต าบล    

ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมจีติส านึกที่ดใีนการ  

ปฏิ บั ติ ง าน  ป ระพ ฤติ ป ฏิ บั ติ ต น เป็ น แบ บ อย่ า งที่ ดี แ ก่ ป ระชาชน                           

การเปลี่ยนแปลง ในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และ 

      สลับซับซ้อน... 
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สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ

และการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  

ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็น

ภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการ

ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้

บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตส านึกรักองค์กร 

ป ระพฤติ แล ะปฏิ บั ติ ตนอยู่ ใน กรอบของศี ล ธรรมและจริย ธรรม                                                     

มีคุณธรรม สามารถน าหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

อยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความ

รุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่ง

มาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้ พรมแดน และปัญหาการขาด

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการท างาน

ที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดตุ้ม เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็น

อย่างยิ่ง จึงได้ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งขึ้น 

มาตรฐานคุณธรรมจรยิธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บรหิารส่วนท้องถิ่น 

1.  พึงปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผดิชอบ 

2.  พึงปฏิบัติหนา้ที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พรอ้มใหต้รวจสอบ 

                               3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  

                                   และตรงตอ่เวลา 

                               4. ปฏิบัติหนา้ที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุ้มค่า 

                               5. ด ารงตนให้ตัง้มั่นในศีลธรรมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

                                   และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 

 

      -ค่านิยม... 
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-  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการ 

ยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจา้หนา้ที่ของรัฐในปัจจุบัน 5 ประการ ได้แก่ 

(1.)  กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง 

      -  ยึดมั่นในความถูกต้อง  ความชอบธรรม 

      -  เสียสละ 

      -  ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

      -  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 

(2)    ซื่อสัตย์และมีความรับผดิชอบ หมายถึง 

 -  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 

 -  แยกเรื่องสว่นตัวออกจากหนา้ที่การงาน 

-  มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการ

ปฏิบัติงานต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 

(3)  โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง 

 - ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรใหม้ีความโปร่งใส 

 - ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบกฎหมาย 

(4)  ไม่เลือกปฏิบัติ  หมายถึง 

 - บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก 

รวดเร็วประหยัดและถูกต้อง 

 - ปฏิบัติตอ่ผูม้ารับบริการด้วยความมีน้ าใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ 

(5)   มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 

      -ท างานให้แลว้เสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 

     - ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้

ทรัพยากรของตนเอง 

     - เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลกั มีการวัดผลลพัธแ์ละค่าใช้จ่าย 

วัตถุประสงค์ 

1.สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร พนักงานสว่นต าบล  

ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจา้งมีมาตรฐานทาง  

1. คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในด้าน

ศีลธรรม  ความโปร่งใส  การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และการ

พัฒนาตนเองได้ 

 

2.เพื่อให้ผู้บริหาร... 
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2. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง

ของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่

ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

3. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

กุดตุ้ม พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์  สุจรติ  และมีความรับผดิชอบ 

4. เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่ น  พึ งปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการด้ วยความอุตสาหะ เอาใจใส่  

ระมั ดระวั งรักษาประโยชน์ ของทางราชการ  อย่ างเต็ มก าลั ง

ความสามารถ เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงาน  ด้วยความสุภาพ

เรียบร้อย  รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่กลั่นแกล้งกัน 

5. เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พึงต้อนรับให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และการ

สงเคราะห์  แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน               

โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดขี่

หรอืข่มแหงประชาชนผู้มาติดตอ่ราชการ 

6. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจา้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พึงพัฒนา ทักษะความรู ้ความสามารถ และตนเองใหท้ันสมัยอยู่เสมอ  

7. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม รู้จักการท างานเป็นทีม เกิด

ความรักสามัคคีภายในองค์กร 

10.พัฒนาจติใจ พัฒนาตนเองให้มจีติสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ 

    เสริมสรา้งสังคมแหง่คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น 

    พลเมอืงด ีสร้างประโยชนใ์ห้แก่ครอบครัวประชาชน ประเทศชาติ สร้าง  

    จติส านึกในการกระท าความดีรูจ้ักการให้ การเสียสละ บ าเพ็ญ       

    สาธารณประโยชน์ร่วมกันของพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า   

    พนักงานจา้ง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

ที่ประชุม  - รับทราบ   

  
 
          นายเฉลิมศิลป์... 
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นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  เรื่องที่สอง วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ปลัด อบต. - ส าหรับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้

ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ทางราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการ ควร

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรอืผูอ้ื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผดิทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ที่ประชุม                    -ที่ประชุมรับทราบ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา เรื่องที่สาม การจัดท าบุญเข้าพรรษา ในวันที่  6 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง 

ปลัด อบต. เป็นวันส าคัญทางศาสนาของคนไทยเรา พากันไปท าบุญตักบาตรที่วัดเป็น

ประจ าทุกปี เพื่อเป็นการ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีแห่เทียน

พรรษาของไทย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมท า

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยกัน สร้างความรักความสามัคคีของคน

ในชุมชน และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้กับเด็ก

และเยาวชน  ได้ถือปฏิบัติสืบไป องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มของเราได้

ตระหนักว่า  วันเข้าพรรษาเป็นวัน ส าคัญของคนไทยชาวพุทธทุกคน อยาก

ให้พนักงานส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง เห็นความส าคัญในการ

อนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาร่วมท าบุญถวายเทียนพรรษา

ด้วยกัน ส าหรับปัจจัยให้เจ้าหน้าที่รับบริจาคเพื่อเป็นถวายทานให้แต่ละวัด                       

ให้ลัดดาวัลย์ ศลิป์ด ีรับผิดชอบรับเงนิบริจาคท าบุญกันนะครับ                                                                                    

ที่ประชุม - รับทราบ  

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา เรื่องทีส่ี ่กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ 

ปลัด อบต. เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช  2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดตุ้มได้จัดกิจกรรมโครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 

กิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เราท าความดีด้วยหัวใจ ร่วมสร้าง

ฝายมีชีวิต ตามแนวพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 

กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม

ศาสตร์พระราชา หมู่ที่ 10 ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อฟื้นฟูป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งช่วยเก็บรักษาชะลอน้ า อนุรักษ์

แหลง่ต้นน้ าล าธารและสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน การแต่งกาย 

        เครื่องแบบ... 
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เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน(สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน) ติด

บัตรจิตอาสาฯ เสื้อเหลือง พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิก อบต.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ  

ที่ประชุม  -ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่ม ี    
ประธาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ

เจ้าหนา้ที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม  12.00 น. 

 
 
 
 (ลงช่ือ)  อรัญญา ตัง้ใจ ผูจ้ดรายงานการประชุม 

  (นางอรัญญา  ตั้งใจ) 
          เจา้พนักงานธุรการ 
 
 
(ลงชื่อ) เฉลิมศลิป์ เทพจันทรา ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายเฉลิมศลิป์ เทพจันทรา) 
          ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


