
           การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 

 

1. การประชุมพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด ประจ าเดือนตุลาคม 2563    ประจ าปี   
งบประมาณ 2564 

         เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายเทอดไทย ไฝชอบ นายกเทศมนตรี
ต าบลกุดแฮด เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด  ไดเ้ตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564  ซึ่ง
นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮดและปลัดเทศบาลต าบลกุดแฮด ได้มีแนวทางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ใน
การประชุม ชี้แจงให้พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ยึด
แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลกุดแฮด  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า  ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อ านวยความสะดวก  และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลัก 10  ประการ ดังนี้ 

  (1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  (4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์     
ทับซ้อน 
  (5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  (6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
2564 เทศบาลต าบลกุดแฮด เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  

         

         ภาพกิจกรรม.... 
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    การประชุมพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563       
 ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดแฮด ต าบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
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       ระเบียบวาระการประชุมพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด 

        วันที่  9   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563      

    ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดแฮด  ชั้น  2       

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  ทบทวนการการแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ต าบลกุดแฮด เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน (ค าสั่งที่1/2559 ลว 7 
มกราคม 2559  เรื่อง คณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ มีผล
บังคับใช้ถึงปัจจุบัน) 

   1.2 ทบทวนการประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน 
   เทศบาลต าบลกุดแฮดและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลกุดแฮด   

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา     

          - 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ในการท างานในปีงบประมาณ  
  2564 และการรายงาน  ปัญหาอุปสรรค สรุปผลการปฏิบัติงานใน 
  ปีงบประมาณ 2563  ที่ผ่านมา 

3.2 การจัดกิจกรรม /โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี)     

   4.1 การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 
  ณ วัดศรีจันทราราม  บ้านกุดแฮดสามัคคี  ต าบลกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
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     ระเบียบวาระการประชุมพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด 
    วันที่   9   เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕63    

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดแฮด   อ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. นายเทอดไทย   ไฝชอบ  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
2. นายศรีพล     ศรีมุกดา ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
3. นายเหง่า        ทุมลา  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
4. นายนิธงชัย      พรมศรี ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
5. นายเหรียญทอง  กุดวงค์แก้ว    ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
6. นายบุญเพ็ง      ฮังกาสี ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล              
7. นายศิวกร       พงษ์สิทธิศักดิ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   

 8. นายนิโรจน ์   สวนาการณ์ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
9. นางแววตา   อิทธิฤกษ์มงคล ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   

 10. นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีดา ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ     
11. นางสาวนันท์นภัส วันสวสัดิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ     
12. นางทิชากร    สวนาการณ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
13 .นายเกษมศักดิ์  ตุพิลา ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ            
14. นางสุรีย์วรรณ  เฮืองศรี  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

 15. นางจารุณี    แก้วก่า    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 16.จ่าเอกชัยณัฏฐ์  บุพพิริยะกิจต าแหน่ง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน  

17. นางนัดณภา    ข่วงทิพย์ ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน 
18.นายมาโนช ฆารพันธ์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
19. นายมนัสเทพ  ศรีมุกดา    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
20. นางสาวกุหลาบ จ าวงศ์ลา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 21 . นายธณศักดิ์   กาญจนเกตุ ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน            
22. นางสาวฐิตา    ดาบพิมพ์ศรี ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                
23. นางสาวกัลยารัตน์   สมรับ   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
24. นางสาวรัชนู   จอมค าสิงห์    ต าแหน่ง   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ    
25. นางวนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ต าแหน่ง คนงานทั่วไป       
26 .นายถาวร  กุดวงศ์แก้ว ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์     
27. นายพิคธิยา  ศรีมุกดา ต าแหน่ง           ภารโรง    

 28. นายพนา    วัยเหนิดลื้อ ต าแหน่ง           พนักงานดับเพลิง 
 29. นายสุพิน    ศรีมุกดา  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 
 30. นายบุญยัง  ศรีมุกดา  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 
 31. นายศักดิ์ชัย  พองพรหมต าแหน่ง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
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32. นายเอกชัย  ศรีมุกดา     ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมา 
 33. นายสวัน   แสนสงครามต าแหน่ง ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายเทอดไทย ไฝชอบ นายกเทศมนตรีต าบล
กุดแฮด  ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด   ใน
วันที่  9  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63   ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1  ทบทวนการการแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาลต าบล กุดแฮดเพื่อความโปร่งใสในการท างาน 

นายเทอดไทย ไฝชอบ    ตามท่ีเทศบาลต าบลกุดแฮด ได้มีค าสั่งที่ 1/2559 ลงวนัที่ 7  มกราคม  2559  
นายกเทศมนตรีฯ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮดเพ่ือความโปร่งใสใน
การท างาน   (มีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน)   ประกอบด้วย  
    

       1. นายบุญเพ็ง   ฮังกาสี  ปลัดเทศบาลต าบล    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายนิโรจน์  สวนาการณ์  หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
3. นางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล   ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
4    นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีดา  นิติกรช านาญการ   คณะท างาน 

                          5.   นางนัดณภา   ข่วงทิพย์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ คณะท างาน 
     6.  นางสุรีย์วรรณ  เฮืองศรี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญงาน     เลขานุการ 

  1.2 ทบทวนการประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบล
  กุดแฮดและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลกุดแฮด 

นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี  ตามท่ีส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัด 
   สกลนคร แจ้งเรื่องปลัดเทศบาลการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
   (2561-2565) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส ลดปัญหา
   การทุจริต บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซ่ึงเทศบาลต าบลกุดแฮด ได้มีการ
   ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เน้นย้ าให้พนักงานทุกคนได้ตระหนัก
   เห็นความส าคัญในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน พึงยึด
   ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา           -- 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ในการท างานในปีงบประมาณ 
2564 และการรายงาน  ปัญหาอุปสรรค สรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 
ที่ผ่านมา 

นายเทอดไทย ไฝชอบ เนื่องจากเดือนตุลาคม 2563 นี้ เป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2564 ดังนั้น  
  วัตถุประสงค์ในการประชุมวันนี้ ก็เพ่ือให้ทุกกอง ส านัก ได้สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวม 
  แลกเปลี่ยนหรือเสนอปัญหา เสนอความคิดเห็นต่างๆ ในการบริหารงานที่ต้องการให้ผู้บริหาร
  ได้ทราบ   

นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี ในระยะเวลาการด าเนินงานที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด 
  เราไดม้ีการประชุม ติดตามการท างานในทุกเดือนอยู่แล้ว ในวันนี้ หาก กอง /ส านัก ใดมเีรื่อง
  ที่จะน าเสนอให้ที่ประชุม ก็น าเสนอได้ครับ ในส่วนงานกองการศึกษา ซึ่งผมรักษาการ อยู่ 
  ในตอนนี้คือ มีเรื่องการประสานการขอใช้สถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว และการ
  ก่อสร้าง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองสองหาง 

นายศิวกร    พงษ์สิทธิศักดิ์ เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
ผอ.กองช่าง ส าหรับงานกองช่าง ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ คืองานก่อสร้าง
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แจ้งทางผู้บริหารทราบแล้ว 
  ทางเทศบาลต าบลกุดแฮด ได้พยายามติดตามผู้รับจ้างเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่ 

นายนิโรจน์  สวนาการณ์  ในส่วนการด าเนินงานของส านักปลัดเทศบาล ในห้วงที่ผ่านมา  จากการแพร่ระบาด
  ของเชื้อหัวหน้าส านักปลัด โควิด 19 ที่เกิดข้ึน  ท าให้โครงการฝึกอบรม หรือการจัด 
  กิจกรรมต่างๆ ต้องงดไป แต่เราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนโครงการ ที่สามารถ  
  ด าเนินการได้โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะงานสาธารณสุข ที่ 
  ต้องประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกุดแฮด  
  อสม. และหน่วยงานราชการในอ าเภอ ในการสนับสนุนงบประมาณ จัดหา วัสดุ  
  อุปกรณ ์เพ่ือดูแลสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน 

นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล  เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านค่ะ ใน
ส่วนกองคลังผอ.กองคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ เป็นไปตามแผนด าเนินงาน   (จากนั้น การเงิน ได้
   ชี้แจงรายรับ – รายจ่าย สถานะการเงินไตรมาสที่ 4/2563) ให้ที่ประชุมได้ทราบ 
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นายเทอดไทย ไฝชอบ จากทีห่ัวหน้าส านัก/ผอ.กอง ได้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบ เห็นการท างานของทุกท่าน
  ในปีที่ผ่านมา ทุกคนตั้งใจ รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี บางครั้งอาจมีปัญหา มี
  ความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่เราก็สามารถแก้ไข ปัญหาและท างานนั้นให้บรรลุเป้าหมายไปได้  ใน
  ปีงบประมาณ 2564 ที่ก าลังย่างเข้ามาก็ขอเป็นก าลังใจให้ทุกคนได้มี ความตั้งใจมุ่งมั่น 
  อุตสาหะท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่แก่ ชุมชน  สังคม ประเทศชาติ ด้วย
  ความสุจริต เที่ยงตรง 

 3.2 การจัดกิจกรรม /โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  

นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี   จากที่เทศบาลต าลบลกดุแฮได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  
  (2561- 2565 ) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส ลดปัญหาการ
  ทุจริต ตามนโยบาย  ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนั้นในส่วน
  งานกฎหมาย ของ เทศบาลต าบลกดแฮด จึงมีกิจกรรมที่เราต้องต้องขับเคลื่อนตามแผน 
  ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5 ปี (2561 - 2565) รายละเอียด เชิญทาง นิติกร เป็นผู้
  ชี้แจง ครับ 

นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา  ตามท่ีเทศบาลต าบลกุดแฮดได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2561 
นิติกร   - 2565)โดยมีโครงการตามแผนแต่ละมิติ ที่บรรจุในแผน รวมทั้งสิ้น 84 โครงการ 
    แยกเป็น มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
   มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต    
   มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

 ดังนั้น ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564  มีกิจกรรมที่เราต้องด าเนินการ คือ 

1. กิจกรรมการแสดงเจตจ านงของผู้บริหาร                 
2. การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ( 9 

ธันวาคม        วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล)    
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เนื่องในวัน

มาฆบูชา  10 ก.พ. 2564 
4. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ฯลฯ 

        ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีผู้รับผิดชอบหลัก คือ นิติกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในและ    นักจัดการงานทั่วไป ซึ่งในการประชุมวันนี้ ผมขอทบทวนแจ้งให้พนักงานเทศบาล ได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลกุดแฮด  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า   



       

     -8- 
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก  และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10  ประการ ดังนี้ 

  (1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  (4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์     
ทับซ้อน 
  (5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  (6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร     
  (10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา
  ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี จึงขอฝากเน้นย้ า แนวปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ 
  ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่เราทุกคนได้ตระหนัก และพึงปฏิบัติอย่าง
  เคร่งครัด  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี)     

   4.1 การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 
นายเทอดไทย  ไฝชอบ  ด้วยอ าเภอกุดบาก ได้แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน 
   สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรม
   นาถบพิตร ในวันที่  13  ตุลาคม 2563 ณ วัดศรีจันทราราม  กิจกรรมมีการ 
   ท าบุญตักบาตร และการฟังธรรมเทศนา ดังนั้น รูปแบบการจัดเตรียมสถานที่ และ
   ขั้นตอนทางศาสนา ยังคงคล้ายปีที่ผ่านมา จึงมอบหมายส านักปลัดและกองช่างใน
   การน าเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งาน 
   ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
    

 

  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมผมขอปิดประชุมและขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการ
ประชุมในวันนี้ 
 
 ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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ลงชื่อ                 ผู้จดรายงานการประชุม 

           (นางนัดณภา ข่วงทิพย์) 
           

                  
 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบรายงาน
การประชุม 

           (นายนิโรจน์  สวนาการณ์) 
              หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 
      

ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม 

                (นายบุญเพ็ง   ฮังกาสี) 
                ปลัดเทศบาลต าบลกุดแฮด 
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   2.  การประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด เพื่อให้ทุกคน
  ได้พึงตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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  3.  การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร   
   (9 ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล) 

  เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเทอดไทย ไฝชอบ นายกเทศมนตรี
ต าบลกุดแฮด ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง
ค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  (9 ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล)   ณ ลานหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตระหนักถึงความส าคัญของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้แนวคิด “เทศบาลต าบลกุดแฮด ร่วมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ”  ยึดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  มุ่งมั่น  ตั้งตนในความดี   ท า
หน้าที่ข้าราชการสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ แน่วแน่
แก้ไขปัญหาของชุมชนยืนหยัดเพ่ือสิ่งที่ถูกต้อง ไม่คดโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มก าลังความสามารถ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด  เทศบาลต าบลกุดแฮด   โทร 0 4278 4178 
 

ที ่ สน 56001/ -                  วันที ่  4   ธันวาคม   2563 
 

เรื่อง  การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร (9 ธันวาคมวันต่อต้าน 
 คอร์รัปชันสากล) 
............................................................................................................................. 
 

แจ้ง   หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด 

  เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั้นสากล (International Anti-
Corruption Day) เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการน าป้าย
สัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “เทศบาลต าบลกุดแฮด ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติ
มิชอบ”             
 ดังนั้น จึงเชิญชวนคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮดทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ลานหน้าส านักงานเทศบาลต าบล
กุดแฮด  เวลา 08.30 น.      เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ยึดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ มุ่งมั่น ตั้งตนในความดี   ท าหน้าที่ข้าราชการ
สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ แน่วแน่แก้ไขปัญหาของชุมชนยืน
หยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง ไม่คดโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
 

   

                                                         
     
   

   (นายเทอดไทย ไฝชอบ) 
                                                              นายกเทศมนตรีต าบลกุแฮด 
 

 

      .......................................ส านักปลัด    
      .........................................กองคลัง 
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