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วันที่ ๑๘ มกราคม 2565 นายนพดล เมืองคําบุตร นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก เปนประธานการ
ประชุมพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมสุก ประจําป 2565 ครั้งที่ ๑/2565
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ประเด็นการจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

ซึ่งในการเปดเผยครั้งนี้ นายนพดล เมืองคําบุตร นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หวังวาจะเปนการชวย
ยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ สงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลแมสุก ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผล
การประเมิน ITA มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ชวยยกระดับการบริหารจัดการดีย่งิ ขึ้นใหมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสตอไป
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รายงานการประชุมพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
.............................................
ผูเขาประชุม
๑. นายนพพล
เมืองคําบุตร
๒. นายประสาร ประทันยะ
๓. นายเตา
มณีวรรณ
๔. นายศรศักดิ์
สายแปง
๕. นายธัญญา
แสนมโนวงค
๖. นางจามจุรี
สุมา
๗. นายอินทร
ฟุมฟองฟู
๘. นายไพโรจน กําลังมาก
๙. นายสมบัติ
กันไว
๑๐. น.ส.อัญชลี
นวลอนงค
๑๑. นางธิติญา
สูตรเลข
๑๒. นายสรไกร
จินดามณี
๑๓. น.ส.กรรณิการ มีมานะ
๑๔. น.ส.พิชัญญา ปนไชย
๑๕. นางสาวสาลินี ศักดิ์ทอง
๑๖. นายพรชัย
โลมากูล
๑๗. น.ส.กาญประภา วงคจีนา
๑8. น.ส.สุคนธทิพย งามเริง
19. นางบัวผัน
อยูสบาย
20. นางปวีณสมร ทิแหลม
๒1. นางภัทรวดี
พงกาสอ
๒2. น.ส.ศิรัญยภัทร แตมดื่ม
๒3. นางชนชม
อภิวงค
๒4. นางขวัญยุพิน วิเชียรดี
๒5. นางศรีประภา ไหวคิด
26. นางเกษสุนีย อัดจริง
27. นางเปรมฤทัย ทานันไชย
28. น.ส.จุฑามาศ นาใส
29. นางพรพิมล มีแกว
๓0. นายสวาท
สูตรเลข
๓1. นายธวัช
ราหุรักษ

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นายชางโยธาชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดแู ลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ํา)
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๓2. นายสุวฒ
ั น
๓3. นายเทพฤทธิ์
34. นางจันทรแกว
35. น.ส.ดวงพร
๓6. นายนิคม
37. น.ส.วารุณี
38. น.ส.กชพรรณ
39. น.ส.เวณิกา
๔0. นายอาคเนย
41. นางสาวอรดา
42. นายอุดร
43. นายอรรถพล
44. นายนิวัติ
ผูไมเขาประชุม

สูตรเลข
แตมคู
สูตรเลข
บุญทวี
แตมลึก
โลมากูล
สูตรเลข
มณีวรรณ
มีแกว
ตัดรัก
อยูสบาย
ทําไว
ดีมาก

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
ผูชวยนายชางโยธา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานประจํารถขยะ
คนสวน
พนักงานขับรถยนต

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายนพดล เมืองคําบุตร ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
กลาวทักทายทีป่ ระชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑.๑ ผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นายนพดล เมืองคําบุตร :ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
นายก อบต.แมสุก ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ ดังนั้น
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินฯดังกลาว จึงขอแจงผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment:ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมูลตามสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง
การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesssment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย องคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ไดร ะดั บ คะแนน ๘๘.๘๖ ระดั บ ผลการประเมิ น A เปรี ยบเที ยบกั บ เกณฑ ผ าน ตอ ง
ขอขอบคุ ณทุ ก ท า นที่ ไ ด ให ความร วมมื อในการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร งใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ประชุม
: รับทราบ
๑.๒ ประกาศแจงขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลแมสุก (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
นายนพดล เมืองคําบุตร :ดวยกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๗๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
นายก อบต.แมสุก 2563 แจงวา สํานักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อ
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ที่ประชุม

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ไดมีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวัน ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดั ง นั้ น องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลแม สุก จึ งได จั ดทํ า ประกาศ เรื่ อง
แจงขยายกรอบเวลาแผนปฎิ บัติการปองกันการทุจ ริตขององคการบริหารส วนตําบลแมสุก
(พ.ศ.๒๕๖๐-2564) ให ใช ต อ ไปจนถึ งวั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ไดจัดสงใหทุกทานไดรับทราบ
: รับทราบ

๑.๓ มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ
นายนพดล เมืองคําบุตร :เพื่ อ ให ก ารเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารของทางราชการองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม สุ ก
นายก อบต.แมสุก มีความถูกตอง ครบถวนชัดเจน และเปนปจจุบัน ซึ่งทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารได โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพตามที่ไดประกาศเจตจํานงสุจริตตอบุคลากรและ
สาธารณชน จึงกําหนดมาตรการในยการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ ดังนั้นจึงขอให
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ศึกษาและปฎิบัติตามประกาศฯ ดังกลาว
ที่ประชุม
: รับทราบ
๑.4 หลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฎิบัตเิ กี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิด
การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก
นายนพดล เมืองคําบุตร :ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสุกไดจัดทําประกาศ หลักเกณฑ มาตรการและแนวทาง
นายก อบต.แมสุก ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจ ริ ตขององคก ารบริ ห ารส วนตํา บลแม สุก เป นไปตามอํ า นาจหน าที่ให สอดคลองกับ
ยุท ธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ จึงกําหนดหลักเกณฑ
มาตรการ และแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ าหน าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแม สุก.แมสุก ดังรายละเอี ยดประกาศฯ
ที่ไ ด จัด ส งให ทุ กท า นแล ว นั้ น ดั งนั้ น จึ ง ขอให ทุ ก ท า นศึ กษาและถื อ ปฎิ บั ติ ต ามประกาศฯ
ดังกลาวโดยเครงครัด
ที่ประชุม
: รับทราบ
๑.๕ มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
นายนพดล เมืองคําบุตร :เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก เปนไปตามหลักธรรมมานายก อบต.แมสุก ภิบาลมีความโปรงใส ตรวจสอบได องคการบริหารสวนตําบลแมสุกไดออกประกาศ เรื่อง
มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ดังนั้นจึงขอแจงใหทุกทานไดทราบ
รายละเอียดตามประกาศที่จัดสงใหทุกคน
ที่ประชุม
: รับทราบ
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๑.๖ มาตรการปองกันการรับสินบน
นายนพดล เมืองคําบุตร :ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสุก ไดจัดทําประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
นายก อบต.แมสุก เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน การใช
อํานาจหนาที่การเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกร
ธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ดังนั้นจึงขอแจ งประกาศใหทุกทานได
รับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม
: รับทราบ
๑.๗ นโยบายการงดรับและการใหของขวัญ (No Gift Policy)
นายนพดล เมืองคําบุตร :ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสุก ไดจัดทําประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
นายก อบต.แมสุก
เรื่อง ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสุก เรื่อง นโยบายการงดรับและการใหของขวัญ
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ งานของ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม สุ ก เป นไปตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวย การให หรือรับของขวัญของเจ าหนาที่ ของรัฐ พ.ศ. 2544 กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพยสินหรือ
ป ร ะ โ ย ช น อื่ น ใ ด ข อ ง เ จ า ห น า ที่ ข อ ง รั ฐ ต า ม ม า ต ร า 1 0 3 ค า นิ ย ม ห ลั ก
และวั ฒนธรรมองคกรขององคการบริ หารส วนตํ าบลแม สุก รวมทั้ งสอดคลองกั บ ตั วชี้ วัดที่
10 การป องกั น การทุ จ ริ ต ตั ว ชี้ วั ด ย อ ยที่ 10.1 การดํ า เนิ น การเพื่ อ ป อ งกั น การทุ จ ริ ต
เจตจํานงของผูบริหาร ขอ O34 นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) และนโยบายการ
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชันทุกรูปแบบ นายกองคการบริหารสวนตําบลแม สุก จึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอที่ 1 ใหผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ครู และบุคลากร
ทางการศึกษางดการรับของขวัญหรือของกํานัลจากบุคคล หรือหนวยงานภายนอก
ขอที่ 2 การใหของขวัญแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสามารถใหไดตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมหรือมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมสามารถกระทําไดโดยไมขัดตอกฎหมายที่
เกี่ยวของ
ขอที่ 3 งดการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดในทุกกรณีเวนแตกรณีที่หลีกเลี่ยงไมไดให
ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขอที่ 4 สงเสริมการอวยพรดวยบัตรอวยพร หรือใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการใหของขวัญ
ขอที่ 5 แจงนโยบายการงดรับและการใหของขวัญใหผูมีสวนไดสวนเสีย รับทราบผานชองทางตางๆ
ใหทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม
: รับทราบ
นายนพดล เมืองคําบุตร :มาตรการตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ไดจัดทําขึ้นขอใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
นายก อบต.แมสุก บนเว็บไซตหลักขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก เพื่อเปนการเผยแพรใหประชาชนไดรับ
ทราบตอไป
ที่ประชุม
: รับทราบ
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นายนพดล เมืองคําบุตร :กระผมหวังวาการประชุมครั้งนี้จะเปนการชวยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/สงเสริมให
นายก อบต.แมสุก องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ลดความเสี่ยงทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA
มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ชวยยกระดับการบริหารจัดการดีย่งิ ขึ้นใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสตอไป จากมาตรการตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลแมสุกได
จัดทําขึ้น มีทานใดจะซักถามหรือไม
นายนพดล เมืองคําบุตร :มีทานใดจะชี้แจงหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม เมื่อไมมีจึงขอปดปดประชุม
นายก อบต.แมสุก องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ลดความเสี่ยงทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA
ปดการระชุมเวลา ๑๕.๕๐น.
(ลงชื่อ) อัญชลี นวลอนงค ผูบ ันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอัญชลี นวลอนงค)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(ลงชื่อ) ไพโรจน กําลังมาก ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน กําลังมาก)
หัวหนาสํานักปลัด

(ลงชื่อ)

ธัญญา แสนมโนวงค ผูต รวจรายงานการประชุม
(นายธัญญา แสนมโนวงค)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสุก

รับรองรายงานถูกตองแลว
(ลงชื่อ)

นพดล เมืองคําบุตร

(นายนพดล เมืองคําบุตร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ

