
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                          

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

วันท่ี  23 มิถุนายน  2563    เวลา  09.30  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    
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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   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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   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 

 

 

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    09.30 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล  นายก องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  ประธานที่

ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นายบุญช ู สากุล 1.การปรับแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. 

นายกฯ อบต. 2.การจัดการมูลฝอยติดเชือ้ในสถานการณแ์พร่ระบาด COVID-2019 

 3.การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดรอ้นในสถาการณ์ COVID-2019 

   4.การให้ความช่วยเหลือคนเร่รอ่นไม่มทีี่อยู่อาศัยและคนตกงานที่มาจาก 

   จังหวัดอื่นและไม่สามารถเดินทางกลับภูมลิ าเนาได้ 

5.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก

กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

6.การจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล (ศปก.ต.) 

7.แจง้เตอืนพายุฤดูร้อน 

วาระที่ 2  เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

   - ไม่ม ี

วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา เรื่องแรก ระบบการท างานในองค์กรท้องถิ่น มี 3 ระบบ 

ปลัด อบต. 1.ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ อบต . 

รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ อบต. ให้

เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด หรือ

ตามที่นายก อบต. มอบหมาย 

 2.ผู้บริหาร นายก อบต.ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล คณะผู้บริหาร ท าตามนโยบายของผูบ้ริหาร 

 3.ฝ่ายสภา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง

ราชการ  

 การท างานทุกส่วนต้องช่วยกัน เพื่อพร้อมรับการตรวจ เมื่อขอความช่วยเหลือในการ

ท างานใหอ้ านวยความสะดวก ไม่ใหม้ีปัญหาและอุปสรรค   

นายบุญชู  สากุล ตั้งแต่ท่านปลัดเข้ามาท างาน และผมอยู่มาเป็นเวลา 6 ปีกว่า มีความสุข ชื่นชม ดีใจกับ 

นายก อบต. ลูกหลานทุกคน ผมท างานเข้าปีที่ 7  จากที่ท่านปลัดอ าเภอย้ายไป ท่านผอ.กองช่าง 

ท่านปลัดย้ายมา วันนีม้ีเรื่องร้องเรียนเข้ามา 

        นายเฉลิมศลิป์... 
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นายเฉลิมศลิป์ เทพจันทรา เป็นเรื่องวินัยนะครับ หลายเรื่องค่อนข้างชัดเจน ใหเ้ป็นตามกระบวนการแต่ท่านนายกฯ 

ปลัด อบต. ท าความเข้าใจกับเรา ที่ผ่านมาใหเ้ราปรับทัศนคติใหม่นะครับ 

 เรื่องงานที่เราต้องท า 

1.โครงการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดตุ้มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในวันที่  24-26 

มิถุนายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มเข้าร่วมช่วยอ าเภอเมืองชัยภูมิ 

เพราะอ าเภอไม่ทราบว่าต าบลกุดตุ้มเป็นใครบ้าง ออกค าสั่งเข้าร่วม 50 คน 

ท่านนายก ปลัดฯต้องไป การเดินทางไปด้วยตนเอง มีค่าเดินทางให้นะครับ   

2.การเปิดประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 29 

มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณามีความจ าเป็นต้องเปิดประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม เพื่อปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม

ศาสตร์พระราชาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ระหว่างวันที่ 29 

มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน ณ ห้อง

ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม สิ้นปีงบประมาณเหลืออีก 3 เดือน 

เวลาท าจริงๆ 2 เดือน งบประมาณที่ท าไปได้กี่เปอร์เซ็นแล้วหรือกองไหนท า

ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้ว เพราะต้องน าเข้าชีแ้จงต่อสภาฯ น าปัญหาและอุปสรรค

ที่เราต้องด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด งบประมาณ ปี 64 ด าเนินการยื่น

ในสภา วันที่ 15 สิงหาคม 2563 รวบรวมข้อมูลจัดท างบประมาณ ปี 64 ตั้ง

งบประมาณมรีะเบียบอะไรบ้าง มีแผนตรงไหน   

3.เรื่องศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนผู้สูงอายุ  เปิดวันที่  15 

กรกฎาคม 2563 กรรมการโรงเรียนตั้งเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนจ านวน 134 

คน สถานที่ศูนย์ฯบรรจุนักเรียนได้ ประมาณ 100 คน ที่เหลือแยกชั้นเรียนอยู่

ตามร่มไม้ ศูนย์เรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มเป็นศูนย์เรียนรู้

แห่งแรกของอ าเภอเมืองขัยภูมิ ได้น าทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม สาธารณสุข

ปกครอง อดีตรองศาสตราจารย์ดร.เข้ามาร่วม ดร.โกวิท ค าพิทักษ์ เป็นที่

ปรึกษา  อายุเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 58-59 ปี ทุกคนช่วยกัน แนะน าดี 

สนับสนุนส่งเสริมนะครับ สังคมบ้านเราเป็นสังคมผู้สูงอายุ ผมกล้าพูด 

เพราะผมท ามา 2-3 ต าบล แล้วครับ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไป

ด้วยความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็น  

 

        ทรัพยากร... 
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ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วันที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อม

ถอยแล้ว แต่ท่านก็ยังพร้อม และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่น 

ช่วยดูแลบุตรหลาน ขณะที ่พ ่อแม่ออกไปท างาน ช่วยดูแลบ้า นเรือน 

ผู้สูงอายุบางท่าน ยังช่วยหุงหาอาหารต่าง ๆ ช่วยท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ตามก าลังของท่านได้ นอกจากนั้น ยังช่วยให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพการงาน ด้านการด าเนินชีวิต ด้านครอบครัว 

ด้านสังคม และอื่น ๆ ผู้สูงอายุบางท่านมีทักษะในวิชาชีพบางด้าน เช่น 

ช่างไม้ ช่างแกะสลัก ท าอาหารไทย ขนมไทย เย็บปักถักร้อย ดอกไม้ 

ดนตรี ฯลฯ ท่านก็จะถ่ายทอดให้แก่บุตรหลาน และผู้ที ่สนใจเพื ่อด ารง

วิชาชีพนั้นสืบไป  

ด้านสวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 

5 ประเภทคือ 

1. ผู้สูงอายุที่สามารถท างานเลี้ยงตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น  

2. ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้ว เลี้ยงตนเองด้วยเงินบ าเหน็จที่เก็บได้  

3. ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้ว เลี้ยงตนเองด้วยเงินบ านาญ 

4. ผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวบุตรหรือญาติ ต้องพึ่งพาเขาเพียงบางส่วน

หรือโดยสิ้นเชิง 

5. ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งบริการของรัฐหรือเอกชน ถ้าปราศจากบริการนี้แล้ว 

จะท าให้มีชีวิตที่ล าบาก        

นายประมวล อาสาสู้ เรียนท่านนายกฯท่านเลขาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รักทุกท่าน ผมได้รับ 

รองนายกฯ  ต าแหน่ง 2 ปีแล้ว ท่านนายกฯได้มอบให้ผมดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน  

ผมสั่งให้ท างานอะไรก็ไม่ท า      

นายบุดดา เขตบ ารุง กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านรองฯ เจ้าหน้าที่ที่รักทุกท่านผมมีข้อสรุปเรื่อง  

เลขานายกฯ ร้องเรียนความประพฤติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม เป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมายเมื่อมีข้อร้องเรียนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อย

แล้ว จึงรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ สรุปการประชุมนะครับ 1.มี

อาชีพที่มั่นคง 2. โครงสร้างพื นฐาน 3.ใหก้ารศึกษาให้ทัดเทียม ส าหรับวันนี 

ขอบคุณพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน ความจริงคือความจริง เมื่อผมเป็น

ข้าราชการผมก็ถูกร้องเรียนเหมือนกัน หนังสือเอกสารของทางราชการ

ออกจากนายกฯ เป็นผู ้อนุมัติ เพราะเอกสารไปถึงจังหวัดส่งถึงผู ้ว ่าฯ 

หนังสือร้องเรียนไม่มีชื่ออ้างเป็นสมาชิก ฉีกทิ ง (เมื่อก่อน) 

        นางลัดดาวัลย์.. 
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นางลัดดาวัลย์ ศิลป์ดี ส่วนเรื่องการจัดเก็บขยะอยากให้เจ้าหน้าที่ขยะไปเก็บขยะทุกอาทิตย์ค่ะ 

หัวหน้าส านักปลัด 

นายศุภชัย พรประภา ได้ครับผมจะไปเก็บขยะทุกอาทิตย์ครับ 

พนักงานขับรถฯ 

นายประมวล อาสาสู้ ปัจจุบันสับเปลี่ยนเวียนกันไปเก็บครับ 

รองนายกฯ 

นายศุภชัย พรประภา จัดเก็บเอง 2 คนครับ 

พนักงานขับรถฯ 

นางลัดาวัลย์ ศิลป์ดี เรื่องการอ านวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนทั ง 5 แห่ง 

หัวหน้าส านักปลัด  และต้องจัดทีมงานฉีดพ่นน  ายาฆ่าเชื อโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเช ือไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19)  

นายบุญชู สากุล ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกกอง เข้าเดือนที่ 2 ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยให้ทุกคน  

นายกฯ เซ็นชื่อเข้า-ออก ไปราชการที่ไหนเข้าเช้า-บ่าย ขอให้เป็นมาตรฐาน การ

ลาของพนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้ลาก่อนล่วงหน้า 2 วัน ไม่ใช่ลาแล้วค่อย

เขียน ฝากทุกกองให้เป็นระบบเราไม่เป็นอย่างที่เขาพูดแต่งชาวบ้านเขา

เล่าให้ฟัง  

จ.อ.สุวิจักขณ์ จันบุญมี ผมขอฝากเรื่องการเข้าไปตอบแบบสอบถาม ITA ทุกท่านอย่าลืมนะครับ 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ และเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ขอฝากด้วยนะครับ ครูศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทั ง 3 ศูนย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีสูบน  า

ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรที่สถานีสูบน  าของตนเองนะครับ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม เรื่องงบประมาณ  

ปลัด อบต. ทรัพย์สินไม่ตรงกัน ที ่ท าการประกาศในระบบ  ประชาสัมพันธ์ไม่เก ิน              

5 ล้าน ท าเรื่องกันงบประมาณไม่มีอ านาจชะลอ เรื่องใดไม่มั่นใจให้น ามา

ปร ึกษาก ่อน  ไม ่ม ีการร ับ ไม ่ม ีหน ้าที ่ป ร ึกษาก ันก ัน เง ิน ได ้เง ิน เด ือน 

ค่าตอบแทน ชะลอไม่ได้ตัดเงินลดไม่ได้  มีอะไรอีกไหมครับ 

นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ ท าหนังสือหารือไปชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีไม่จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายให้ชะลอเงิน

ขาดบัญชี คืนภายใน 1 ปี ขอ 

ผอ.กองคลัง อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 เรื่องทีส่อง การประเมนิประสิทธิภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น”  

 (สถ.- อปท) หรอื “Local Performance Assessment” (LPA) ประจ าปี 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม รับการตรวจประเมนิในวันที่ 24 กรกฎาคม  

       2563 ณ หอ้งประชุม... 



- 8 - 

 

2563 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

 การประเมนิ มีทั้งหมด 5 ด้าน     

1.ด้านการบริหารจัดการ 

2.ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา    

3.ด้านการบริหารการเงนิและการคลัง 

4.ด้านบริการสาธารณะ 

5.ด้านธรรมาภิบาล 

   ซึ่งแตล่ะดา้นขอแตง่ตัง้ให้เป็นผูร้ับผิดชอบดังนี้    

   ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ผูไ้ด้รับมอบหมายประกอบด้วย 

   1.1 นางลัดดาวัลย์ ศลิป์ดี หัวหนา้ส านักปลัด 

   1.2 นางสาวฐิติภรณ์ แตง่เมอืง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

   1.3 นางอรัญญา  ตัง้ใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

1.4 นางสาวณัฐธีรกานต์  แก้วอุดร ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ด้านที่ 2 ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ผูท้ี่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 

   2.1 นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

   2.2 นางประภาพร  สทิธิวงศ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

   2.3 นางสาวสุพัตรา  แตง่ถิ่น คนงานทั่วไป  

  ดา้นที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงนิและการคลัง  ผู้ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 

   3.1 นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

   3.2 นางสุรัชยา  โอวาทวงษ์ นักวิชาการเงนิและบัญชีช านาญการ 

   3.3 นางสาวณฐกมล พรมกุดตุ้ม เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชปีฏิบัติงาน 

3.4 นางสาวสุรีรัตน์  ศรีครไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

   3.5 นายชัชชัย  ละลมชัย เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  

3.5 นางศิรพิรรณ  จันทร์นวล ผูช่้วยเจ้าพนักงานพัสดุ    

ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ 

   4.1 นายวิเชยีร  วงษ์ชัย  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

   4.2 นางลัดดาวัลย์  ศิลป์ดี หัวหนา้ส านักปลัด    

4.3 นายหัสดินฐ์ สรณ์ภัสกุล หัวหนา้ส่วนการศึกษาฯ 

   4.4 นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม   

4.5 พ.จ.อ.ทวี แตง่แดน  นักจัดการงานทั่วไป    

4.6 จ.อ.สุวจิักขณ์  จันบุญมี เจ้าพนักงานป้องกันฯ  

       4.7 นายอาทิตย์... 
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4.7 นายอาทิตย์  ด ารงพันธ์ นายชา่งโยธาช านาญการ 

4.8 นายมนตรี เนตตาวงษ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   

4.9 นายวรวิทย์  ศรจี าปา ผูช่้วยนักสังคมสงเคราะห์ 

4.10 นายวสันต์ พันสาง  นักวิชาการเกษตร 

ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล 

5.1 พ.จ.อ.ทวี  แตง่แดน  นักจัดการงานทั่วไป 

ให้ผู้รับผดิชอบตามค าสั่งนี ้มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูล ตาม 

เกณฑ์การประเมินในแบบตรวจประเมินแยกตามหมวดฯทั้งนี้ให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่

เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมตามแบบการ ตรวจฯ เป็นแฟ้ม พร้อมน าเสนอให้เรียบร้อยก่อนตรวจ แล้ว

รายงานผลใหท้ราบ 

  คณะท างานประเมินชุดที่ 3  

  1.นายอังกูร โรจน์วริิยางกูร      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ด้านที่ 1 และ 5 

  2.นางสาวสิรวิรรณ์  นิยมโภค    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ สถ.จ.ชย. ด้านที่ 2 

  3.นางสาวจุฑารัตน์ คลังเกษม    นักวิชาการเงนิและบัญชีช านาญการ สถ.จ.ชย.    ด้านที่ 3 

  4.นายชาญชัย  หงส์ไทย        ท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์    ด้านที่ 4 

ที่ประชุม -ที่ประชุมรับทราบ  

เรื่องที่สาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภ า ค รั ฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็ น ก า ร ป ร ะ เมิ น ที่ มี

จุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน

หนว่ยงานภาครัฐ  

องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 

 ๑. ความโปร่งใส  (Transparency) ประเมินจากความคิด เห็นของประชาชน

ผูร้ับบริการ หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหนว่ยงาน

ภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐาน

ของขอ้เท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ๒. ความรับผดิชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน   

ผูร้ับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน

ภาครัฐ  

๓. การทุจริตคอรร์ัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณโ์ดยตรง 

 

        ของประชาชน... 
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ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน

ภาครัฐ  

๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่ 

ภายในหนว่ยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence 

Base) บนพืน้ฐานของ ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๕. คุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 

ภายในหนว่ยงานภาครัฐที่มตี่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน    

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

   - ไม่มี   

ประธาน ขอขอบคุณเจ้าหนา้ที่ทุกท่านปีนี้ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรดน้ าด าหัวและงาน  

แข่งขันกีฬาฯ เพราะช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

เพื่อควบคุมป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสฯ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มจงึได้

งดกิจกรรมต่างๆ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่   หากไม่มี

ขอขอบคุณเจ้าหนา้ที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม 

  ปิดประชุม  12.00 น. 
 

(ลงช่ือ)  อรัญญา ตั้งใจ     ผูจ้ดรายงานการประชุม 

            (นางอรัญญา  ตั้งใจ) 

   เจ้าพนักงานธุรการ 

   

(ลงชื่อ) เฉลิมศลิป์ เทพจันทรา ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา)       

                                            ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


