
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าเดือน มกราคม 2565 
วันที่ 14 มกราคม 2565  เวลา 15.00 น. 

ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
************************************ 

 

ท่ี ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชุม  สะเอียบคง นายก อบต.สะเอียบ ชุม  

2 นายประเสริฐ แก้วกุฬา รองนายก อบต.สะเอียบ ประเสริฐ  

3 นายสมบัติ อืนต๊ะปัญญา รองนายก อบต.สะเอียบ สมบัติ  

4 นายณัฐปคัลภ์   ศรีค าภา เลขานุการนายก อบต.สะเอียบ ณัฐปคัลภ์    

5 นางสาวสุภาวดี   ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ สุภาวดี    

6 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์  

7 นายสุรชาติ   จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรชาติ    

8 นางอาริศราพรด์ิ   สะเอียบคง ผู้อ านวยการกองคลัง อาริศราพรด์ิ    

9 นางรัตนา ยะกุมาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัตนา  

10 นางสาวทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ทัศนีย์  

11 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตุลารัตน์  

12 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ เกศวรางค์  

13 นายวุฒิชัย    ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน วุฒิชัย     

14 นายนฤพนธ ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ ์  

15 นางวิไลวรรณ   ดอนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ วิไลวรรณ    

16 นางสาวอัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัมพร  

17 นางสาวธิติสรณ์ สายทอง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ธิติสรณ์  

18 นายอนุสรณ์    ทองค า นายช่างโยธาช านาญงาน อนุสรณ์    

19 นายจตุพล   ใจเฉลา นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจ า) จตุพล  

20 นางสาวสุภาพร   โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ สุภาพร  

21 นางปัทมาภรณ์   สะเอียบคง ครู คศ.2 ปัทมาภรณ์    

22 นางสาวศิริกานดา   อยู่สุข ครู คศ.2 ศิริกานดา    

23 นางวราภร    ค าปวง ครู คศ.1 วราภร     

24 นางโสพิศ   ค าปวง ครู คศ.1 โสพิศ    

25 นายพยับ    หม้อดี พนักงานขับรถยนต์ พยับ    

26 นายรัชชานนท์   ยืนยง พนักงานดับเพลิง รัชชานนท์    

27 น.ส.ไอศวรรณยา   ขัดศิริโฉมแจง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานท่ีพัสดุ ไอศวรรณยา    

28 นางวราภรณ์   ศรีค าภา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วราภรณ์    

29 นางสาวอชิรญาณ์ ศรีค าภา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อชิรญาณ์  

30 นางปริยากร   สะเอียบคง คนงานท่ัวไป ปริยากร    

31 นายศุภักษร   ดอนแก้ว พนักงานจดมาตรวัดน  า ศุภักษร    

 
/ท่ี..... 
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ท่ี ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

32 นายพีรพงศ์    มหัทธนบดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา พีรพงศ์     

33 นางสาวสุภิณ ผัดขัน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สุภิณ  

34 นางกรกนก   สะเอียบคง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กรกนก  

35 นางสาวสุพัตรา   สะเอียบคง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) สุพัตรา  

36 นางสาวอัมรา อะเคอะ ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) อัมรา  

37 นางสาวอัจชราภรณ์ ขันทะบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ อัจชราภรณ์  

38 นางสุวิมล คงหมื่นไวย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวิมล  

39 นางสาวพิชญา ขันทะรักษ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ พิชญา  

40 นางสาวนิภาพร แสนอุ้ม พนักงานจ้างเหมาบริการ นิภาพร  

41 นางสุกัญญา ออมแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ สุกัญญา  

42 นายกิตติภพ   ขันทะรักษ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กิตติภพ    

43 นางสาวสลิลทิพย์   เสาวะระ   พนักงานจ้างเหมาบริการ สลิลทิพย์    

44 นายวินัย   มาสีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ วินัย    

45 นายก าพล   ขันค านันต๊ะ   พนักงานจ้างเหมาบริการ ก าพล    

46 นายสุริยา   มาสีแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ สุริยา  

47 นายทัตพงศ์   ชาวแพร่ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทัตพงศ์    

48 นางสาวจิราภรณ์   ศรีค าภา   พนักงานจ้างเหมาบริการ จิราภรณ์    

49 นางสาวชนกานต์  ขันทะบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ ชนกานต์  

50 นายเชียร สะเอียบคง พนักงานจ้างเหมาบริการ เชียร  

 ผู้ไม่มาประชุม     

51 นางวราภร    ค าปวง ครู คศ.1   กักตัวโควิด 19 

52 นางสาวชลดา ขันทะรักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   กักตัวโควิด 19 

53 นายเศกสิทธิ์    ศรีค าภา พนักงานขับรถยนต์   กักตัวโควิด 19 

54 นายอนวัช    ขันทะรักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   กักตัวโควิด 19 
  

 เปิดประชุมเวลา  15.00  น. 
   นายชุม  สะเอียบคง   -เปิดประชุม กล่าวสวัสดีปีใหม ่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
   (นายก อบต.สะเอียบ)   ทุกท่านและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี  
 

  ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายชุม  สะเอียบคง    -ได้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งในวาระนี อีกวาระหนึ่ง อบต.สะเอียบ ก็มี  
 (นายก อบต.สะเอียบ)  พนักงานหน้าใหม่หลายคน พนักงานท่ีอยู่ก่อนแล้วท่ีคุ้นเคยกันมาแล้วก็มีหลานคน ได้

เข้ามาด ารงต าแหน่งในครั งนี ก็เนื่องจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ประชาชน
บางส่วนได้ขอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งบริหารต าบลสะเอียบให้พัฒนายิ่งขึ น แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของต าบลสะเอียบ 

 

ที่ประชุม       รับทราบ 
 

  /ระเบียบวาระท่ี 2….. 
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ระเบียบวาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
   เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา /ถือปฏิบัติ 
นายชุม  สะเอียบคง    -มอบนโยบายการปฏิบัติงานงานให้เจ้าหน้าท่ีพนักงาน และลูกจ้าง  
(นายก อบต.สะเอียบ)   ปฏิบัติงานหน้าท่ีด้วยความสุข อย่าได้แบ่งข้างได ข้างหนึ่ง ให้มีความกลมเกลียว 

สมัครสมานสามัคคี รักใคร่ปรองดอง จะท างานการส่ิงใดขอให้แจ้งก่อนด าเนินการ 
เน้นช่วยกันท างานเป็นทีม มีใจรักงาน และท างานด้วยความรวดเร็ว ไม่เกี่ยงงาน ถ้า
ใครท างานไม่เป็นไปตามนโยบายตักเตือนไม่ฟังก็จะมีการด าเนินการท่ีเด็ดขาด 

-ต้องบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ไม่ต้องรอนั นรอนี  ไม่ว่า
งานของใคร ฝ่ายไหน ถ้าประชาชนมาใช้บริการต้องรับเรื่องไว้ก่อนและด าเนินการ
ประสานผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว มีเรื่องติดขัดงานใดให้โทรหานายกฯ ได้ทันที 
เช่น งานเสียภาษีต่างๆ งานช่าง ฯลฯ จะท าให้ประชาชนเกิดความประทับใจในการ
มาใช้บริการ เวลา อบต. ขอความร่วมมือ ขอความอนุ เคราะห์ประชาชน 
ผู้ประกอบการ ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  

-จะด าเนินการงานส่ิงใดขอให้แจ้งก่อนด าเนินการจะท าให้เกิดความเสียหาย 
ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าส านักปลัดจะท าโรงครัวหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย โดยการรับบริจาค 
จากผู้ประกอบการโรงเหล้า ผู้ประกอบการสอบถามมาทางนายกฯ นายกฯ ไม่ทราบ
เรื่อง ข้อมูล อย่านี ไม่ได้ถือว่าผิดระบบบังคับบัญชา แต่ครั งนี ถือว่าเป็นครั งแรก อภัย
ให้ แต่อย่างมีครั งต่อไป  

-ในอนาคตอาจให้พนักงานเลี ยงหมู ในพื นท่ีว่าวข้าง อบต. แต่ยังไม่ทราบว่า
จะท าได้หรือเปล่า ต้องลองศึกษาดูก่อน  

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ/รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

นายชุม  สะเอียบคง   -พนักงานทั งหมดตอนนี มี 50 คน บวกคณะผู้บริหารอีก 4 คน รวมทั งสิ น 
(นายก อบต.สะเอียบ)   54 คน โดยให้มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน  

จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เดือนละ 1 ครั ง เพื่อทางทีมงานคณะ
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อประเด็นปัญหาต่างๆ ในการท างานท่ีผ่านมา เพื่อน าไป
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด รวมทั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 3 ศูนย์ ท่ีอยู่ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เตรยีมความพร้อมทุกมิติ 
 

นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยกูร  -เรียนท่านนายกฯ ขอเสนอให้มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  
(ปลัด อบต.สะเอียบ)  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เดือนละ 1 ครั ง       

หลังจากท่ีมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแล้วเพื่อจะได้แจ้งเรื่อง/นโยบายการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้พนักงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ และให้หัวหน้า
ส านักปลัด ผู้อ านวยการกองแต่ละกอง พนักงานทุกท่าน ได้แจ้งเรื่องปัญหา 
อุปสรรคข้อบกพร่องในการท างานท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบเพื่อปรึกษาหารือ 
พิจารณาแก้ไขปัญหา  

 

/มติท่ีประชุม..... 
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มติที่ประชุม   -เห็นชอบ ให้มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า   
    พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เดือน 1 คร้ัง 
 

นายนฤพนธ์  ศรีค าภา    -ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี  ทางงานพัฒนาชุมชน จะมีเจ้าหน้าท่ีมา 

(นักพัฒนาชุมชน)   ปฏิบัติงาน 1 คน ใช้งบประมาณการจ้างของจังหวัด ท างานเกี่ยวกับการดูแล   
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เข้ารับการอบรมก่อนปฏิบัติหน้าท่ี ท่ี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือโรงพยาบาล  
 

นายชุม  สะเอียบคง   -เสนอให้มีการจัดตั งกลุ่มเงินออมทรัพย์ของ อบต.สะเอียบ นายกฯ      
(นายก อบต.สะเอียบ)   เดือนละ 1,000 บาท รองนายกฯ และเลขาฯ เดือนละ 500 บาท พนักงานเดือน 
   ละ 100 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานยามฉุกเฉิน มีปันผล (ดอกเบี ย 1%)  
   และสามารถกู้ได้ยามฉุกเฉิน (มีดอกเบี ย 1%) และเมือ่คณะบริหารชุดนี หมดวาระก็ 

จะคืนทุนพร้อมเงินดอกเบี ยให้พนักงานทุกคน เหมือนคราวก่อนท่ีนายกฯ เคยได้เข้า
มาบริหาร 
 

นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง  -กลุ่มออมทรัพย์ของ อบต. ท่ีได้มีการจัดตั งกลุ่มก่อนหน้านี  ได้มีการคืนทุน 
(ผู้อ านายการกองคลัง)  พร้อมดอกเบี ย 1% ทั งหมดครบทุกคนแล้ว ได้ดอกเบี ยคนละหลายบาท  
 

นายชุม  สะเอียบคง   -ให้ นางวิไลวรรณ  ดอนแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ      
(นายก อบต.สะเอียบ)   นางตุลารัตน์  แสงมณี ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นางเกศวรางค์ 

เขม้นเขตวิทย์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รับผิดชอบบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์สวัสดิการของพนักงาน อบต. จัดท าบัญชี และเก็บเงินออมทรัพย์
คณะผู้บริหารและพนักงานในแต่ละเดือน ใครจะปฏิบัติหน้าท่ีอะไรให้ไปตกลงกันเอง
โดยเริ่มต้นจากเดือนหน้าเป็นต้นไป (เดือน กุมภาพันธ์ 2565) นายกฯ จะออมก่อน
คนแรก 1,000 บาท และจะมีการตั งกฎการกู้ ระยะเวลาการกู้ การส่งใช้เงินกู้ 
ล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ/รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

นายชุม  สะเอียบคง   -ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(นายก อบต.สะเอียบ)   (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน   

การ ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงาน อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่ ง ใส ใน  การด า เนิน ง านของหน่ วยง านภาครั ฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment :ITA)” นั น จากผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเอียบ พบว่าได้คะแนน 89.10 คะแนน มีค่าระดับอยู่ในระดับ A องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงแต่งตั งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนและ
ยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ซึ่งจะท าให้ค่าดัชนีการับรู้การ 
 

/ทุจริต (CPI)….. 
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ทุจริต (CPI) ของประเทศสูงยิ่งขึ น โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น2 ชุด ตามค าส่ัง
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ี 600/2564 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
ประกอบด้วย   
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต.        ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสุรชาติ  จะเฮิง               ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ  
 1.3 นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง    ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
 1.4 นางรัตนา  ยะกุมาร        ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ      กรรมการ 
          1.5 นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ      หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ   
                มีหน้าท่ี 
                1. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการจัดท า 
รวบรวม ข้อมูล เอกสาร หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) อ านวยความสะดวกส่งเสริม 
สนับสนุน ให้คณะท างานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประเมินให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  
                2. ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน อนุมัติ
การตอบแบบสอบถามการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารสาธารณะ (แบบ OIT) และก ากับ
ติดตามการประเมินตามแบบ IIT ให้ได้จ านวนตัวอย่างท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  
                3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลาการในสังกัดตอบแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  
                  4. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มี ส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT)  
 

2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน ได้แก่ 
2.1 นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

            มีหน้าท่ีก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน อนุมัติ
การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) และการดูแลควบคุม
เรื่องอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) ได้แก่ 
3.1 นางตุลารัตน์  แสงมณี           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                      มีหน้าท่ีในการลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน ประสานงานในขั น
ด าเนินการประเมินกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(แบบ OIT) 
 

4. คณะท างาน ประกอบด้วย 
 4.1 นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด           คณะท างาน 
 4.2 นางสาวทัศนีย์  นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.)  คณะท างาน   
  

/4.3 นางเกศวรางค์..... 
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            4.3 นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์ฯ (ปก.)    คณะท างาน 
    4.4 นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา               จพง.ป้องกันฯ (ชง.)  คณะท างาน 
   4.5 นางวิไลวรรณ  ดอนแก้ว       นักวิชาการเงินฯ (ชก.)  คณะท างาน 
   4.6 น.ส.อัมพร  กับปินะ     เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.)  คณะท างาน 
   4.7 น.ส.สุภาพร  โพรงแก้ว         นักวิชาการศึกษา (ชก.)  คณะท างาน 
   4.8 น.ส.ชลดา  ขันทะรักษ์           ผช.จพง.ธุรการ  คณะท างาน 
   4.9 น.ส.อชิรญาณ์  ศรีค าภา        ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  คณะท างาน 
   4.10 นายอนวัช  ขันทะรักษ์        ผช.จพง.ธุรการ  คณะท างาน 
   4.11 นางปริยากร  ดอกสน     พนักงานจ้างท่ัวไป  คณะท างาน 
   4.12 น.ส.พิชญา  ขันทะรักษ์        พนักงานจ้างเหมาบริการ  คณะท างาน 
   4.13 น.ส.อัจฉราภรณ์  ขันทะบุตร  พนักงานจ้างเหมาบริการ  คณะท างาน 
   4.14 น.ส.นิภาพร  แสนอุ้ม          พนักงานจ้างเหมาบริการ  คณะท างาน 

4.15 นางตุลารัตน์  แสงมณี     นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)  คณะท างาน/  
                                                                    เลขานุการ 

                  มีหน้าท่ี  
                  1. รวบรวมข้อมูลรายช่ือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแต่ละ
กระบวนงานบริการตามภารกิจท่ีตนเอง รับผิดชอบ ส่งให้ Admin หน่วยงาน เพื่อ
น าเข้าระบบ ITAS ในการเตรียมการประเมินตามห้วงระยะเวลา  
                   2. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่
บุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก 
(EIT) ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการประเมินท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  
                   3. จัดเตรียม ประสานงานส่งรายช่ือบุคลากรภาครัฐ ท่ี
ปฏิบัติงานระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT)  
                            4. จัดเตรียม ข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะขึ นเว็บไซต์ อบต. ให้เป็นปัจจุบนั 
                   5. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
                            6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ มอบหมาย 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 
  - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเอียบ 

 
/นายชุม  สะเอียบคง..... 
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นายชุม  สะเอียบคง   -เชิญทางเลขานุการน าเสนอผลการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖4 ขององค์การ 
(นายก อบต.สะเอียบ)   บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงผลการประเมินครับ 
 

นางตุลารัตน์  แสงมณี   -ขอน าเสนอผลการประเมิน ITA ของ ปี ๒๕๖4 ผลการประเมินปรากฏว่า 
(นักทรัพยากรบุคคล)   องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้คะแนน 89.10 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งถือ 

ว่าผ่านการประเมินนะครับ ส่วนผลการประเมินแยกตามเกณฑ์ตัวชี วัดมีดังนี  
ตัวชี วัดท่ี 1 การป้องกันการทุจริต  93.75  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 2 การปฏิบัติหน้าท่ี   92.84  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ   91.21  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 4 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  90.47  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  88.95  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 6 การปรับปรุงการท างาน  87.95  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูล  87.28  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 8 คุณภาพการด าเนินงาน  85.15  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 9 การใช้งบประมาณ  84.72  คะแนน 
ตัวชี วัดท่ี 10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.54  คะแนน 
โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ท่ีตัวชี วัดท่ี ๑ การป้องกันการทุจริต 93.75 คะแนน 

คะแนนต่ าสุดอยู่ท่ีตัวชี วัดท่ี ๑๐ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.54 คะแนน 
ผลการประเมินข้างต้น ชี ให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะเอียบ ได้คะแนนดีขึ น คือ จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2564” ท่ี
ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 
คะแนนขึ นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 89.10 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง 
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ด าเนินการตามตัวชี วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนท่ีต้องปรับปรุง
หรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5 - 15 ของตัวชี วัดหรือข้อค าถามทั งหมด ดังนั น 
หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดท่ียังคงเป็นปัญหา โดย
หากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถ
ยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล 
รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มาก
ยิ่งขึ นในปีต่อๆ ไป  ทั งนี  ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ น 
ได้แก่ 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียงใน
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ี
สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ 
O36 / เป็นการด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

 

/2. แสดงการด าเนินการ….. 
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2. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

3. แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง กับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทาการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนินการ เป็นต้น  

4. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถ
เข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

5. แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดย
ควรแสดงต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย 
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างท่ี
ครอบคลุมทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 

6.ส่ง เสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ น 

7. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 

8. เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

9. เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใน
การท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

10. ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

11. ส่งเสริมการท างานท่ีค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก 

12. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากขึ น 

13. เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบติังาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

14. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
15. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดี

ขึ น 
16. เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เพื่อปอ้งกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 

/17. เปิดโอกาส….. 
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17. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ น 
 18. เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

  -การขับเคลื่อนการส่งเสริคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้ดี
ขึ้นสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี 2565 

 

นายชุม  สะเอียบคง   -ตามท่ีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
(นายก อบต.สะเอียบ)   หน่วยงานภาครัฐประจ าปี ๒๕๖4 มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐ
   องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงต้องขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสโดยน าผลการวิเคราะห์ท่ีเป็นประเด็นท่ีบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดย 
เร่งด่วน น าไปก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 โดยขอมอบหมายทุกส่วนงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบดังนี  

๑.การปรับปรุงระบบการท างาน โดยทุกส่วนทุกฝ่ายต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการ ขั นตอนการด าเนินงาน และการให้บริการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึง 
มอบหมายให้ทุกกองด าเนินการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ น ก าหนดขั นตอนการ 
ด าเนินงานของแต่ละงานให้มีความครอบคลุม และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานการให้บริการโดยมอบหมายให้ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการภาคประชาชน
เข้าร่วมพัฒนาและปรับปรุงการท างานได้ดียิ่งขึ น 

๒. การด าเนินงานให้มีความโปร่งใส มอบหมายทุกส านัก กอง น าหลัก
ความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั งมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั ง
ระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ี ดังนั น 
การท างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา ด้วยภาษท่ีเข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวกและช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างาน 
 3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ดังนี้ 
                   3.1 มาตรการด้านความโปร่งใส     

3.1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละขั นตอน ดังนี     
  - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  
  - จัดท าแผนงาน/โครงการ   

- ด าเนินการโครงการ 
/4.2 ให้ด าเนินการ….. 
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 3.1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส  
   ดังนี    

   - ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื อจัดจ้าง ภายใน 
ระยะเวลา 30 วันท าการหลังจากวันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
    - เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง 
เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้ซื อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก   

   - ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน       

3.1.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื อจัดจ้าง 
แต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์และส่ืออื่น ๆ ดังนี   
   - ประกาศเผยแพร่การจัดซื อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด    

- ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ 
ตัดสินผลการจัดซื อจัดจ้าง แต่ละโครงการ     
   - ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละ
โครงการ    

    - ประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเบื องต้นในการ
ซื อหรือจ้างแต่ละโครงการ       
   - ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
พร้อมระบุวิธีการจัดซื อจัดจ้าง และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซื อจัดจ้าง  
  3.1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้าง ดังนี     
   - ให้มีการวิ เคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 1.4.2 น าผลการวิเคราะห์การจัดซื อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25645 

3.1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน  ดังนี   
   - มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน 
   - มีข้อมูลอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือส่ืออื่นๆ      
   - มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์  หรือระบบ Call Center    
   - มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทาง
ส่ือต่างๆ       

3.1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการ
ของหน่วยงาน ดังนี        
   - มีการก าหนดช่องทางการร้อง เรียนและขั นตอน 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  

/- มีการก าหนด..... 
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    - มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน   

    - มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ                                    
            - มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อม
ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่าน
เว็บไซต์หรือส่ืออื่นๆ 
  3.2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิด 
      3.2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจ านงท่ีจะมุ่งน าหน่วยงานให้
มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หาก
หน่วยงานนั นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
      3.2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ นในหน่วยงาน 
      3.2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเต็มใจ เต็มความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      3.2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
     3.2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความ
รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตน 
     3.2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อม
รับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
           3.3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
     3.3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการอ านวยความสะดวก 
     3.3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ี เพื่อ
เอื อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
     3.3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญา โครงการ หรือสัมปทาน  ใด ๆของหน่วยงาน 
     3.3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้อง
เชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ 
     3.3.5 การด าเนินการ การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มีการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 
  3.4 มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 
      3.4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอด
พฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
      3.4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตท่ี
เกิดขึ น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะด าเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

/4.4.3 ผู้บริหาร….. 
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      3.4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่
ยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ    

        3.4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ 
และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
      3.4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระท าการใด 
ๆ ท่ีเป็นการเอื อประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง    
      3.4.6 ให้มกีารจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ี
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั งการทุจริตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ           

       3.4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินการอย่างมี
อิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ และสามารถยับยั งหรือป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.4.8 ให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ดังนี        

    - ให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน    

                    - ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน    

         - ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 
   - ให้มีการปรับปรุงขั นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
ระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    3.4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน ดังนี       

     - ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อน ามาปรับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

   - ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

     3.4.10 ให้มีการร่วมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานใน
หน่วยงาน ดังนี   

    - ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เพื่อการ
บริหารงานอย่างโปรงใส  

      - ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส 
       3.5 มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน   
  3.5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั ง โยกย้าย เล่ือนระดับ การเล่ือน
ขั นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่
ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง  
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   3.5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานด้วย
ความสามารถบนพื นฐานของความดี   

   3.5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม    
  3.5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น 
คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  3.5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่ส่ังงานในเรื่องส่วนตัว    

   3.5.6 ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมาย
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา    

   3.5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมีความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ   
  3.5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั นตอน อย่างเคร่งครัด เป็น
มาตรฐาน และยึดความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 
  3.5.9 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน
  3.5.10 ให้มีการปฏิบั ติงานตามคู่มือ  หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี  
   - ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ท่ีเป็นปัจจุบัน 
   - ให้ จัดท ารายงานผลการปฏิบั ติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบขั นตอน กระบวนการปฏิบัติงานท่ี
ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานท่ีเกิดขึ นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  3.5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วย
ความเป็นธรรม ดังนี       
       - ให้มีการแสดงขั นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน 
   - จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจหลัก 
      3.6 มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน   
  3.6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรม และโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี  ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้รับทราบ 
  3.6.2 น าประกาศนโยบาย มาตรฐาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ฉ บั บ นี  เ ผ ย แ พ ร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://saaeab.go.th และช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ  
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  3.6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
ในคราวประชุมภายในหรือการประชุมประจ าเดือน ในการท่ีจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
 4. มาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ดังนี ้

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
1. ช่องทางร้องเรียน 
  - ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะเอียบ 
  - ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 054-662122  , หมายเลข

โทรสาร 054-662122 ต่อ 108 
   - ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วน

ต าบลสะเอียบ 
   - ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ www.saaeab.go.th ,เพจ

เฟสบุ๊ค อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลสะเอียบ , ไลน์  อบต.สะเอียบ ,อี เมล ล์ 
Saeab53@gmail.com 

2.ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
   ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่อง

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ตามข้อท่ี 1 

   ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์
เนื อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ พิจารณาลงนาม 

   ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอ
แต่งตั งคณะกรรมการ/คณะท างานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

   ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ท่ีอยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) 
ทราบเบื องต้นภายใน 15 วัน 

   ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบรับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

   ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน 
เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 

   ขั้นตอนที่ 8 จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่   เร่ืองอื่นๆ 
 
 
 

/นายชุม  สะเอียบคง….. 
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นายชุม  สะเอียบคง   -เชิญเลขานุการแจ้งกรอบการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖5 ครับ 
(นายก อบต.สะเอียบ)    
 

นางตุลารัตน์  แสงมณี   -ค่ะ ขอแจ้งกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖5 จะด าเนินการ 
(นักทรัพยากรบุคคล)  ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2565 ดังนี  
    1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และน าเข้าข้อมูลในการประเมิน วันท่ี 1 

ม.ค. – 28 ก.พ. 65 
2. เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) วันท่ี 1 

มี.ค. – 31 พ.ค. 65 
  3. เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) วันท่ี 1 

มี.ค. – 31 พ.ค. 65 
 4. เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) วันท่ี 1 มี.ค. – 30 
เม.ย. 65 

5. ให้คะแนน OIT วันท่ี 1 - 31 พ.ค. 65 
6. ชี แจงเพิ่มเติม OIT วันท่ี 1 - 15 ม.ิย. 65 
7. ยืนยันแบบวัด OIT วันท่ี 16 - 30 มิ.ย. 65 
8. สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมิน วันท่ี 1 - 31 ก.ค. 65 
9. ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน วันท่ี 1 – 31 ส.ค. 65 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

นายชุม  สะเอียบคง   -การประชุมครั งนี หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม 
(นายก อบต.สะเอียบ) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ลดความเส่ียงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผล

การประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ น ช่วยยกระดับการ
บริหารจัดการดียิ่งขึ นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา   17.30  น. 
 
 

      (ลงช่ือ)                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางตุลารัตน์ แสงมณี) 

                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 
 
 

     (ลงช่ือ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

 

                                                 (ลงช่ือ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                 (นายชุม  สะเอียบคง) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียยบ 



เมื่อวันศุกร์ ท่ี 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชุม  สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
 

     
 

      
 

     
      

   ในการนี  นายชุม  สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ระบุว่า การประชุม
ครั งนี หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ลดความ
เส่ียงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ น ช่วย
ยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


