
                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  

ที่  ลบ 8๒๔๐๑/ 162                         วันที่       29 มีนาคม 2565  

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
           อบต.ทุ่งท่าช้าง ประจำปี 2565 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 

 ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ทุ่งท่าช้าง ประจำปี 2565 โดยมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเส ริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปี 2565 ดังต่อไปน้ี 
 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินการ 

1.การพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ และทำ
การประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการบริการ 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 

มค-มี.ค. 
2565 
 
 
 
 
มค-มี.ค. 
2565 
 
 
 
 

1.จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ITA 
2565 โดยมอบหมายให้         
นายภาณุมาศ  มาสี รวบรวม
คู่มือการให้บริการประชาชน
และนำเข้าข้อมูลทางเวปไซด์
และสื่อโซเชียล อบต.ทุ่งท่าช้าง 
2.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม ตาม
หลักสูตรต่างที่ๆที่กรมหรือ
สถาบันจัดฝึกอบรม  
 

2.การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือ
ให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่โดย
เน้นที่การบริการ
เป็นหลัก 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 

มค-มี.ค. 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กพ. 
2565 
 
 

1.จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ITA 
2565 โดยมอบหมายให้         
นางสาวนฤมล  สีภูมิ 
ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตือน
ภัยเหตุไฟไหม้น้ำท่วม เพื่อให้
ทันต่อเหตุการเสมอ และเป็น
ผู้ตอบข้อซักถามเบื้องต้น เช่น 
การแจ้งเหตุต่างๆ 
2. พ.อ.อ.สรัล  ตระกูลคล้อยดี
จัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อ
เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วน



 
 

ร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชุน 

3.มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการที่ถูกต้อง 
 
 

จัดทำคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการ  
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

15 มี.ค 2565 
 
 
 

1.นางสาวจิราภรณ์ ทองดี
จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการและประชุมชี้แจงให้
พนักงานทราบ ในการประชุม
ประจำเดือนของพนักงาน ใน
วันที่ 15 มีนาคม 2565 
 

 
4.ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 
 
 
5.จัดประชุม
พนักงานเพื่อชี้แจง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
รณรงค์ให้ความรู้
เรื่องการประเมิน
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
จัดประชุม
ประจำเดือน
พนักงานเพื่อชี้แจง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
รวมถึงผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาศ 

 
สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
 

 
ม.ค-ก.ย. 
2565 
 
 
 
 
 
15 มี.ค. 
2565 

 
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตทำการณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจสร้างขวัญกำลังใจใน
องค์กร วันที่ 21 มีนาคม 
2564 
 
จัดประชุมประจำเดือนพนักงาน
เพื่อชี้แจงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายไตรมาศ  
 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    

     ลงชื่อ     
        (นายภาณุมาศ  มาสี) 

     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

       
            (นางสาววิไลลักษณ์  เกษยา) 

                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                 หัวหน้าสำนักปลัด 
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               (นายณฤพน  พรมมานอก) 
              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 

           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
 

 .  
       (นายวินัย  แป้นซื่อ) 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง



 
 

บันทึกรายงานการประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
    ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   วันอังคารที่  15 มีนาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ    ห้องประชุมสภาฯ ชั้น  ๒  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 

ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
นางรสริน อินทร์วิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายน้อย เถื่อนถ้ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายสมหมาย ใจหาญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายณฤพน  พรมมานอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษา

ราชการแทน  ปลัดอบต. 
 

   
สำนักปลัด   

นางสาววิไลลักษณ์  เกษยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
รักษาราชการแทน  หัวหน้าสำนักปลัด 

 

นางสาวนฤมล  สีภูมิ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ  
นางจำเนียร  เทศโล นักการภารโรง  
นางสาวจิราภรณ์  เถื่อนถ้ำ พนักงานจ้างเหมา  
นายธรณินทร์  หมั่นเพียร พนักงานจ้างเหมา  
นางสาวราตรี  แก้วโสตร พนักงานจ้างเหมา  
นายโอภาส  ผ่อนปรน พนักงานจ้างเหมา  
นางพันธ์  บุญไทย พนักงานจ้างเหมา  
นายไสว  มีดวงจันทร์ พนักงานจ้างเหมา  
   
แผนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
พ.อ.อ.สรัล  ตระกูลคล้อยดี เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
นางสาวสุวิมล  สุขผล พนักงานจ้างเหมา  
นายเทอดศักด์ิ  ทับทิมโต พนักงานจ้างเหมา  
   

แผนงานการศึกษา   
นายภาณุมาศ  มาสี นักวิชาการศึกษา  
นางสาวจำเนียร  ติดต่อ  ครู (คศ. ๒)  
นางจาฏพัทจ์  ศรีสุข ครู (คศ. ๑)  
นางทรรศนีย์  เทศโล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  
นางวิไลพร  ล่ำสัน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  
นางสาววชัราภรณ ์ ทองดี พนักงานจ้างเหมา  
นางสว่าง  ดีสุภาพ พนักงานจ้างเหมา  



 

 
เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
นายก อบต              นายวินัย แป้นซื่อเปิดประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระ  ดังต่อไปน้ี       
ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานฯ                เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ในตำบลทุ่งท่าช้างกำลังระบาดอย่างหนักในทุกพื้นที่ ขอให้

ทุกท่าน  เว้นระยะห่างในการประชุม รวมถึงการสังเกตุอาการตนเองในกรณีเป็นผู้
สัมผัสเสี่ยงสูงและงดรับประทาอาหารร่วมกันภายในองค์กร  

 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว ประจำเดือนมกราคม วันจันทร์ที่  17  มกราคม   
๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  (43 เสียง)      

                            

 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
กองคลัง   
สิบเอก อมเรศ  วงษ์เจริญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
นางธัญญรัตน์  ทับทิมโต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
นางจตุพร  รสฉ่ำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
นางสาวรัชนีรมณ์  ศรีเพ็ง พนักงานจ้างเหมา  
นายวิรัชญา  คำแก้ว พนักงานจ้างเหมา  
นางสาวศศิวิมล  อาจภักดี พนักงานจ้างเหมา  
นางสาวทิพย์สุดา  เทศโล พนักงานจ้างเหมา  
นายกฤษชัย  สุขลักษณ์ พนักงานจ้างเหมา  
   
กองสวัสดิการสังคม   
นางสาวสุธีมนต์  คนมั่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
นางสาวจิราภรณ์ ทองดี นักพัฒนาชุมชน  
นางสาวอัญชลี  งามเลิศ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
นายกิตติภพ  กระตุดเงิน พนักงานจ้างเหมา  
นางสาวพาฟัน  คงภักดี พนักงานจ้างเหมา  
   
กองช่าง   
นางสาวดวงนภา  เทศโล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
นายอรรถพล  ผ่อนปรน พนักงานจ้างเหมา  
นายเผด็จ  บุญสขุ พนักงานจ้างเหมา  
นางสาววิจิตรา  คำแก้ว พนักงานจ้างเหมา  
นางสาวเฉลิมขวัญ  มีโครต พนักงานจ้างเหมา  
นายดนัย  ชากะจะ พนักงานจ้างเหมา  
   



รก.ผอ.กองคลัง       นางสาวจิราภรณ์ ทองดี  ชี้แจงรายละเอียดฐานะการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ท่าช้าง ณ    วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  ตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถ
นำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สรุปคงเหลือเงินสะสม
ตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้  

 
รก.ผอ.กองคลัง       นางสาวจิราภรณ์ ทองดี ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการยืมทรัพย์สินทางราชการ ตาม 

รายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 
 1.เขียนใบยืมทรัพย์สินทางราชการ เช่น เคร่ืองพ่นหมอกควัญ,เตียงสำหรับผู้ป่วย 
 2.เสนอเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 3.ผู้มีอำนาจอนุมัติ  
 4.เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนคุมใบยืม 
 5.ครบกำหนด นำส่งคืน 
นายภาณุมาศ        นายภาณุมาศ  มาสี ขอรายงานความก้าวหน้ากรณีได้รับคำสั่งให้รวบรวมข้อมูลการ 
มาสี ให้บริการประชาชน และนำเข้าข้อมูลในเวปไซด์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
 
พ.อ.อ.สรัล กระผม ขอรายงานความก้าวในเรื่องของการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู ่บ ้าน เพื่อ

ปรับปรุง   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2565 จำนวน 10 หมู่ โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการโควิดครับ .ในส่วนของแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ผมได้ติดประกาศหน้าบอร์ด อบต.ทั้งนี้หากท่านใด สงสัยหรือไม่เข้าใจ
ตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับ 

นางสาวนฤมล   ดิฉัน ขอรายงานความก้าวหน้าเรื่องการประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้
นำเข้าข้อมูลทางเวปไซด์ อบต และเฟสบู๊ค อบต เรียบร้อยแล้วค่ะ ทั่งน้ีท่านสามารถเข้าไป
ดูได้ในเวปไซด์นะคะ และในวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ ้นไป 
ดำเนินการตอบแบบประเม ินผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายในหน่วยงานให้ด้วย ตาม
แบบสอบถามที่ให้ไปนะคะ 

                        ตามนโยบายขอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในปีน้ี ต้องการยกระดับของจังหวัดลพบุรี ให้ทุก 
ท้องถิ่นผ่านการประเมินไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านอ่าแบบสอบถามให้ละเอียด หากมีข้อ
สงสัยหรือไม่เข้าใจนส่วนไหนขอให้สอบถามได้เลยนะคะ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ค่ะ ส่วนกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื ่องการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จะดำเนการในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันนะคะ 

ที่ประชุม              รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องอื่น ๆ    
              

ประธานฯ         มีท่านใดเพิ่มเติม (มี/ไม่มี)    
ที่ประชุม          ไมม่ี /ม ี     

      ประธานฯ        กล่าวปิดประชุม     เวลา ๑2.๐๐ น. 



 
 
                                          (ลงชื่อ).................. ..................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมฯ                                                        
                                                          (นายภาณุมาศ  มาสี) 
                                                นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 

                                               
                                          (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                 

               (นายณฤพน  พรมมานอก) 
              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
 


