
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

นายรัติพงศ ์ เทพสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์    ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2564 และได้มปีระกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม  2565 นั้น  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565  ได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างเพ่ือชี้แจงนโยบายการบริหารงานภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่ง และการประกาศเจตจำนง
ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุตริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  
จึงขอให้คำมั ่นที ่จะนำพา คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง    ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ทองทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   
เข้าร่วมประชุมจำนวน  53  คน 

ในการประชุมครั้งนี้ นายรัติพงศ์  เทพสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์    พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ไดแ้สดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและแสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม  
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65  เวลา 09.0๐ น. 
 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

 
รายชื่อผู้มาประชุม  จำนวน 53 คน 
๑. นายรัติพงศ์  เทพสุภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
2. นายอุดร  ดวงตา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
3. นายธรรมนูญ บุญเหมือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
4. นายวรโชต ิ  กันทะรส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
5. นายบดินทร์  หงษ์หิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
6. นายชลิต  สมรูป  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
7. นางสาววิลาวัณย์ เดชะคำแก่น นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ 
8. นายอมร  ประพัศรางค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
9. นายศุภลักษณ์ นาชัยเวียง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
10.นางเมธาพร  พรมปญัญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นายโชคสวัสดิ ์ ใจทัด  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
12. นางจิราพร  กิจพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
13. นางสาวพชรภัทร ประมวล  พนักงานจ้างทั่วไป 
14.นางสาวหนึ่งฤทัย บรรดิ  พนักงานจ้างทั่วไป 
15. นายนพดล  เกียรติยศ พนักงานจ้างทั่วไป 
16. นายสุเทพ  รุณรักษา พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17.นางฟองจันทร์ พรมมินทร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
18.นางปรานอม  ไชยวงศ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
19.นายถวิล  ไชยชมภู  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
20.นายนัทธพงศ์  มะโนธรรม พนักงานจ้างเหมาบริการ 
21.นายสุทธิชัย  เพชรรัตน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
22.นางสาวสาลิกา ทิพสุภา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
23.นางนงนุช  ศรีธิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
24.นางสาวอัญชลี สมบูรณ์  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 
25.นางสุภาพร  มหายศนันท์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
26.นางสาวปสุตา เทพดวงแก้ว นักวิชาการพสัดุชำนาญการ 
27.นางสาวกริชศิทร วิเศษญาดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
28. นางพรพินิจ  คำพลอย พนักงานจ้างทัว่ไป 
29.นางสาวสุวรรณ ี ไชยชมภู  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
30.นางสาวปรารถนา ดีน้อย  พนักงานจ้างทัว่ไป 
31.นางสาวมนทิรา อุปนันชัย พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32.นางสาวรุ่งทิวา มะโนจิตต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
33.นางสาวหรรษา กิ่งแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

/34.นางสาว... 
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34.นางสาวพัชรินทร์ จันทรา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
35.นายยุทธนา  ชูศรีโฉม  ผู้อำนวยการกองช่าง 
36.นายณฐัวิทย์  ทิพย์แก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ 
37.นายยุทธิไกร  คำทอน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
38.นายจักรพงค์  บรรดิ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
39.นายฐาปกรณ ์ ศรีโชติ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
40.นายศุภณัฐ  ดวงตา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
41.นายเทอดพงศ์ ไชยยา  พนักงานจ้างทั่วไป 
42.นางสาวอัญชลี เพชรรัตน์ พนักงานจ้างทั่วไป 
43.นายวสันต ์  จันต๊ะปัญญา พนักงานจ้างทั่วไป 
44.นางสาววัชรา  พรรณรังษี นักวิชาการศึกษาขำนาญการ 
45.นางพรสิน  คำภีระ  คร ู(ศพด.ตำบลแม่กรณ์) 
46.นางสมศรี  ท้าวคำหล่อ คร ู(ศพด.ตำบลแม่กรณ์) 
47.นางนภศร  สุภาพร  ครู (ร.ร.อบต.แม่กรณ์) 
48.นางสุภาพร  จะลอ  คร ู(ร.ร.อบต.แม่กรณ์) 
49.นางภาวิณ ี  จันทรา  ครู (ร.ร.อบต.แม่กรณ์) 
50.นางสาวปิยวรรณ ไชยเดช  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
51.นางสาวณฐมน ประมวล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 
52.นางสาวสไบพร กำแพงแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป 
53. นายเสกสรร  เทพสุภา  พนักงานจ้างทั่วไป   
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม จำนวน 10 คน 
1. นางสาวชุติณัชชา สุจาจริง  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
2. นางสาวดวงเดือน แก้วแปง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
3. นายณัฐกิตต์  จันทรา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
4. นางสุพรรณ  ไชยชมภู  พนักงานจ้างทั่วไป 
5. นางสาวอรพินท์ เทพสุภา  พนักงานจ้างทั่วไป 
6. นางสาวนิยาภรณ์ ทิพย์นพคุณ พนักงานจ้างทั่วไป 
7. นางสาวกนกวรรณ มะโนรพ  พนักงานจ้างทั่วไป 
8. นางสาวปวีณา ใจกาวิน  พนักงานจ้างทั่วไป 
9. นางสาวอัจฉรา วงค์ไชย  พนักงานจ้างทั่วไป 
10.นางสาวพัฒน์นรีพร  พรมโวหาร พนักงานจ้างทั่วไป 
   
เริ่มประชุมเวลา  09.15 น. 

- นายรัติพงศ์ เทพสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ กล่าวสวัสดี และเปิดประชุมผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28กุมภาพันธ์ 
2565  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกฯ  - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ มีการติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นในแต่

ละวัน จึงขอเน้นย้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนเฝ้าระวัง ป้องกัน และตระหนักถึงมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยครับ 

 - ต่อไปขอเชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงในหัวข้อต่อไปครับ 
ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
 
ปลัดฯ  - กล่าวสวัสดีผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมทั้งได้ชี้แจงในระเบียบวาระที่ 1 ดังนี้ 
 1. นโยบายนายกฯ งดรับของขวัญทุกเทศกาล  
   - เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2565 
 2. นิติกร ลาออก และรับโอน(ย้าย) นิติกร จาก อบต.แม่ข้าวต้ม 
   - เนื่องจากนางสาวชณัฐกานต์ กันทะเนตร นิติกร ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

แม่กรณ์ ได้ลาออกเพ่ือไปบรรจุรับราชการตำแหน่ง พนักงานไต่สวน สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. 
ซึ่งจะรับโอน (ย้าย) นิติกรจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มมารับตำแหน่งแทนโดยได้
เสนอเรื่องเข้า ก.อบต.พิจารณาแล้ว 

 3. ความคืบหน้าการเตรียมประเมิน ITA 2565 
   - ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการอนุมัติ IIT/EIT เรียบร้อยแล้ว ส่วน

กำหนดการกรอกข้อมูลแต่ละด้านจะมีปฏิทินแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 
 4. การเตรียมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2565 และสมัย

ที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2565 
   - สอบถามส่วนราชการใดมีเรื่องที่จะแจ้งในการประชุมสภาฯ ให้จัดเตรียมเอกสาร

เพ่ือนำเข้าที่ประชุมสภาฯ โดยส่งเอกสารได้ท่ีงานกิจการสภา 
 - สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ในระเบียบวาระที่ 1 ถ้าไม่มี กระผม

ขอมอบท่านนายกฯ กล่าวในระเบียบวาระที่ 2 ต่อไปครับ 
ประชุม  - รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุครั้งท่ีผา่นมา 

- รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ์ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

นายกฯ - สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่เกี่ยวกับสรุปรายงานการประชุมฯ ครั้ง
ที่ 1 ที่ผ่านมา ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือเห็นชอบครับ 

ทีป่ระชุม  - รับทราบและยกมือเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ปลัดฯ  1. การประเมิน ITA 2565 

- ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 ได้เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 

 
/งบประมาณ... 

 



 

- 4 - 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 ครั้ง ในวัน
พฤหัสบดีที่ 10 , 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่  1 : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT 

ตัวชี้วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที ่2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อำนาจ  
ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่  2 : แบบวัดการรับรู้ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT 

ตัวชี้วัดที ่6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ส่วนที ่3 : แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด OIT 

ตัวชี้วัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล  
• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหาร เงินงบประมาณ  
• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริม ความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต  
• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต  
• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ซึ่งในส่วนที่ 3 จะประกอบไปด้วยข้อคำถาม O1 - O43 ดังนี้ 
ข้อ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้าง สำนักปลัด 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร สำนักปลัด 
O3 อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน งานวิเคราะห์ฯ สป. 
O5 ข้อมูลการติดต่อ สำนักปลัด 
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O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 
O8 Q&A สำนักปลัด 
O9 Social Network สำนักปลัด 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี งานวิเคราะห์ฯ สป. 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน งานวิเคราะห์ฯ สป. 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งานวิเคราะห์ฯ สป. 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุกส่วน ทุกกอง 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ทุกส่วน ทุกกอง 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ทุกส่วน ทุกกอง 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักปลัด 
O17 E-Service ทุกส่วน ทุกกอง 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองคลัง 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน กองคลัง 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองคลัง 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กองคลัง 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กองคลัง 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กองคลัง 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กองคลัง 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ สป. 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ สป. 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ สป. 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งานการเจ้าหน้าที่ สป. 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สำนักปลัด 
O32 ช่องทางการรับฟงัความคิดเห็น สำนักปลัด 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ทุกส่วน ทุกกอง 
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) สำนักปลัด 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สำนักปลัด 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สำนักปลัด 
O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำนักปลัด 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักปลัด 
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O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 
6 เดือน 

สำนักปลัด 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สำนักปลัด 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
สำนักปลัด 

 - การดำเนินการในทางปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องศึกษาและทำความเข้าใจใน

การประเมนิ ITA 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น ควรแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริมการยกระดับผลการ

ประเมิน ITA โดยคณะทำงานดังกล่าวควรมาจากผู้แทนกอง/สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี
ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านต่าง ๆ  (ทำคำสั่งของ อบต.แม่กรณ์) 

 3. คณะทำงานฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกรอบเวลา โดยต้องนำผลคะแนนการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาพิจารณาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องจากการทำงานในปี
ที่ผ่านมาและร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนาการ
ดำเนินงาน ซึ่งต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ/วิธีการปฏิบัติงาน/แนวทางในการกำกับดูแลและ
รายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการประเมิน ระหว่างการ
ประเมิน และหลังการประเมิน 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
นายกฯ - ขอขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบ และขอฝาก

ทุกส่วน พนักงานทุกคนในการตอบข้อคำถามต่าง ๆ เพื่อให้คะแนนอยู่ในระดับทีด่ีขึน้  

-วันนี้กระผมและคณะผู้บริหารจะเชิญชวนพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ทุกท่านได้เข้า
ร่วมกันประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน   หลังจากปิดการ
ประชุมในวันนี้ขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันครับ 

- มีใครจะสอบถามอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มี ไประเบียบวาระที่ 3.2 ขอเชิญงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชี้แจงครับ 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
นักวิเคราะห์ฯ 3.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2565 
 - กำหนดจัดประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะพัฒนาฯ 

นำเข้าขอความเห็นชอบจากสภาฯ ได้แก่ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.10 , จัดซื้อครุภัณฑ์ 
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เครื่องอัดขยะ , เสียงตามสาย ปางก้อง ปางกลาง , เปลี่ยนแปลงแผนฯ ปรับปรุงระบบประปา 
ม.2 , โครงการของงานป้องกันฯ 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 

นายกฯ   - เชิญงานป้องกันฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.3 ครับ 
หน.งานป้องกันฯ  3.3 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 
   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

- จัดอบรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเป้าหมายเข้าร่วม 40 คน นำตัวแทนอาสา
ป้องกันไฟป่า ม.4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 เข้าร่วมอบรม ในภาคเช้า 
ทฤษฎี และภาคบ่าย ปฏิบัติ 
- อำเภอเมืองเชียงรายได้แจ้งภารกิจถ่ายโอนของไฟป่าให้บรรจุในแผนฯ ซึ่งต้องจัดทำ
โครงการจ้างอัตรากำลังพลในช่วงไฟป่า  
- ประกาศจังหวัดเชียงราย ห้ามเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 
2565 (60 วัน) 

นายกฯ - โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ เป็นโครงการที่ดีในช่วงฤดูแล้ง
นี้ และควรนำกำลังพล บ้านปางก้อง ปางกลาง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกฯ - ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ฝากให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลรถน้ำ รถกู้ชีพกู้ภัย ให้

พร้อมอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอาจมีการร้องขอจากพ่อแม่พ่ีน้องภายในตำบลของเรา 
 - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะดำเนินการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยให้งานป้องกันฯ เพื่อดูแล   พ่ี

น้องตำบลแม่กรณ์ เตรียมข้อมูลเข้าข้อบัญญัติฯ ปี 2566 
 - ไฟป่าและหมอกควัน ช่วงนี้อยู่ระหว่างห้ามเผา 60 วัน ฝากดูแลการคัดแยกขยะ 

- การต่อยอดโครงการบริหารจัดการขยะ/งานท่องเที่ยว บ้านปางก้อง ปางกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่
ต้นน้ำของตำบลแม่กรณ์ ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องของการบริหารจัดการขยะให้
ถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีการต่อยอด 
โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกผัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้าน ซึ่งการเดินทางอาจจะลำบากเล็กน้อย แต่ก็จะเขียนโครงการเสนอของบประมาณใน
การพัฒนาต่อไป และในวันที่ 3 มีนาคม 2565 จะดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้การปลูก
ผักและทำปุ๋ยหมักให้กับพ่อแม่พ่ีน้องบ้านปางกลาง 

 - งานจะเดินหน้าได้นั้นต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันในการทำงาน งานถึงจะประสบผลสำเร็จ 
ฝากทุกส่วนทุกกองปฏิบั ติหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านที่มาติดต่อราชการ 
ประสานงานด้วยความสบายใจ  

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
นายกฯ - ต่อไปขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด กล่าวถึงการขอทำลายเอกสาร เชิญครับ 
หน.สป. - การทำลายเอกสารที่พ้นระยะเวลาในการเก็บรักษา จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สำนักปลัด

และกองคลังได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการนำส่งหนังสือถึงนายอำเภอเมือง 
 

/โครงการ... 
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เชียงรายขอแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เมื่อได้รับ
คำสั่งแต่งตั้งฯ แล้วจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
นายกฯ - ต่อไปขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ 
ผอ.กองคลัง - กล่าวสวัสดีฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน  
 - สรุปผลการดำเนินงานของกองคลัง ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 ดังนี้ 
 1. การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว    แจ้ง

แต่ละกองที่ยังขาดตกบกพร่องสามารถแจ้งงานพัสดุได้ 
 2. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กองช่าง) จำนวน 4 โครงการ 
 3. งานจัดเก็บรายได้ฯ มีหนังสือแจ้งการจัดเก็บภาษีและมีผู้มาชำระบ้างแล้ว ในปีนี้จัดเก็บ 

100% ไม่ได้ลด 90% เหมือนปีที่ผ่านมา 
 4. การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านปางก้อง ปางกลาง ขณะนี้ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ซึ่ง

ได้ประสบความสำเร็จพอสมควร และจะดำเนินการอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก การปลูก
ผักปลอดสาร ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นักวิชาการเกษตรประจำตำบลแม่กรณ์เข้าร่วมบรรยาย 
และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จะมาร่วมบูรณาการ         ให้ความรู้กับ
ชาวบ้านในพ้ืนที่ รวมถึงได้ปรึกษาหารือที่จะปลูกต้นทองอุไรบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน 
ประมาณ 250 ต้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะได้ประสานงานกับกองช่างในการ
จัดหามาปลูกต่อไป 

 5. การนำขยะไม่มีมูลค่าออกจากตำบลแม่กรณ์ (Big Cleaning Day)โดยในแต่ละปี       จะ
กำหนดให้นำขยะไม่มีมูลค่าออกประมาณเดือนมีนาคม จึงขอเรียนถามผู้บริหารว่าในปีนี้จะทำ
ในช่วงเวลาใด 

นายกฯ - ให้ดำเนินการนำขยะไม่มีมูลค่าออกจากพ้ืนที่ ในช่วงเดือนมีนาคม เหมือนทุกปี ต่อไปขอ
เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

ประชุม - รับทราบ 
ผอ.กองช่าง - สรุปการดำเนินงานเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 
   1. เตรียมความพร้อมการจัดทำเอกสารเข้าแผนฯ จำนวน 5 โครงการ 
   2. ตรวจรับงานโครงการโซล่าเซลล์ หมู่ 5 เรียบร้อยแล้ว 
   3. การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ได้ดำเนินการเขียนแบบและจัดทำข้อมูลอยู่ระหว่าง 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และจะได้นำส่งอำเภอเมืองเชียงรายและทางหลวงชนบท 
ตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอนุมัติต่อไป 
4. การจัดตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน จะทำในลักษณะของรูปแบบตำบลหรือหมู่บ้าน  
ซึ่งอาจจะทำเป็นโมเดล 1 หมู่บ้านก่อน 

นายกฯ - ฝากกองช่างดำเนินการข้ึนทะเบียนทางหลวงทุกเส้นทางภายในตำบลแมกรณ์ของเรา 
 - คณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีทุกหมู่บ้าน แต่จะมีบางหมู่บ้านที่ยังไม่เข้มแข็ง ไม่มีผู้ดูแล 

ฝากทางกองช่างติดตามและจัดระบบใหม่ด้วย 
 - ต่อไปขอเชิญกองการศึกษาครับ 
 

/- รับทราบ... 
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ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
นางภาวินี - กล่าวสวัสดีฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน และรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
ครู ร.ร.อบต.แม่กรณ์ 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โดยไม่ใช้งบประมาณ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
   2. โครงการศึกษาดูงาน ไม่ใช้งบประมาณ ไร่บุญรอดฯ  
   3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ใช้งบประมาณพัฒนาผู้เรียน จำนวน 10,000 บาท 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 39 คน ณ เทศบาลตำบลนางแล วันที่ 1 เมษายน 2565 
4. ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 

ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 

นายธรรมนูญ  - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้อนุมัติโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ ์

รองนายกฯ - ขอให้งานที่รับผิดชอบรถกู้ชีพกู้ภัย จัดทำเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน แจ้งให้กับผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านด้วยครบั ขอบคุณครับ 

ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
ปลัดฯ - กล่าวถึงการประชุมกองทุน สปสช.ของตำบลแม่กรณ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565     

ที่ผ่านมา มีการพิจารณาโครงการจำนวนหลายโครงการ ซึ่งจะได้ประสานกับกองคลัง     เพ่ือ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เฝ้าระวัง ป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (ราคากลาง) 

 - กล่าวถึงตนเอง กรณีที่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและได้กักตัวที่ผ่านมานั้น จึงอยากให้ทุกคน
ระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ  

 - การประเมิน ITA ทุกส่วนงานต้องช่วยกัน ซึ่งถ้าได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ไม่สามารถสมัคร
เข้ารับการประเมินการบริหารจัดการที่ดีได้ 

ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
นายกฯ - โครงการ สปสช. ได้อนุมัติไปหลายโครงการแล้ว ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
 - โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพ่ือมอบให้กับกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ 

ถูกต้องตามระเบียบ 
 - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 จะนำเข้าแผนฯ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายจะดำเนินการขุดเจาะให้ฟรี ส่วนของวัสดุอุปกรณ์เราต้องจัดเตรียมให้ 
 - ฝากงานป้องกันฯ ดำเนินการจัดทำเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานรถกู้ชีพกู้ภัย 

และมอบให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 
 - หลังประชุมเรียบร้อยแล้วขอเชิญผู้บริหารและพนักงานทุกคนถ่ายรูปร่วมกัน 
 - ขอเชิญรองนายกฯ , เลขาฯ , ปลัดฯ , หน.สป. , ผอ.กองคลัง , ผอ.กองช่าง , นวก.ศึกษา , 

นักวิเคราะห์ฯ , นักวิชาการพัสดุ ร่วมประชุมต่อจากนี้ 
ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
นายกฯ - สอบถามแต่ละงานว่ามีใครจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ 
นายโชคสวัสดิ์ - ขออธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ กรณีได้รับการร้องขอ ดังนี้ 
 1. ผู้ป่วยหายแล้วพร้อมกลับเข้าบ้าน 
 2. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวครบแล้ว 
 
 

/3. ยังไม่พ่น... 
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 3. ยังไม่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อยู่ในช่วงกักตัว หรือ ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน 3 – 7 

วัน  
 4. และต้องได้รับคำสั่งจาก รพ.สต.ก่อนทุกครั้ง จึงฝากทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 
ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
นายกฯ - สอบถามแต่ละงานว่ามีใครจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วขอขอบคุณทุกท่าน และ

ขอปิดประชุมครับ 
ทีป่ระชมุ  - รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
 

  (นางจิราพร กิจพิทักษ์)     (นางสาววิลาวัณย์ เดชะคำแก่น) 
จพง.ธุรการชำนาญงาน / ผู้บันทึกการประชุม    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


