
ระเบียบวาระการประชุมประจ า เดือน พฤศจิกายน  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันที่ 3  พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพทะเล  
------------------------------------------------ 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    .......................................................................................... 
    ..........................................................................................    

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม  
    -รายงานการประชุมครั้งท่ี1/2564 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 
     
ระเบียบวาระที่ 3  ติดตามผลการด าเนินงานแต่ละส่วนราชการ 
 3.1 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
      3.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
      3.1.2 การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
      3.1.3 การจัดท าควบคุมภายใน 
      3.2 ส านักปลัด 
      3.2.1 การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น  
      3.2.2 การประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.2.3 การแสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 3.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      3.3.1 การให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะภายในเทศบาลต าบลโพทะเล 
      3.3.2 การให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประชุม 

พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพทะเล 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพทะเล 
--------------------------------------------  

ผู้มาประชุม 
 1.นายสิทธิศักดิ์  ศรีสง่า  นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล 
 2.ด.ต. ธภิณภัฎฐ์  ขจรกล่ินสมฐวี รองนายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล 
 3.นายปรินทร  รอดอินทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล 
 4.นายปัญญา  มะณีย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล  
 6.ส.ต.ท. ณรงค์  มีศาสตร์  หัวหน้าส านักปลัด   
 7.จ่าเอกกวี  จันดี           ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
 8.นางสรัลญา  เฮงตระกูล ผู้อ านวยการกองคลัง 
 9.นายทศพร  ดิษบรรจง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 10.นางพึงพิศ  เอี่ยมแก้ว        นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
 7.นางสาวสายสุนีย์ ปิลานนท์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 8.นางสาวเมญาพร เท่ียงตรง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 9.นางสาวพัชรียา หมื่นยงค์ นักวิชาการการศึกษา 
 10.นางนาตยา  วงค์หิรัญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 11.นางสาวส าเริง เผ่าสวัสด์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 12.นายอัศฎา  บุญเพ็ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
 13.นางอุไรพร  กะระมล ครู คศ.2 
 14.นางมาลี  ศรีแจ่มดี ครู คศ.1 
 15.นายวิเชียร  กล่ินโท  พนักงานขับรถยนต์ 
 16.นางสาวชลธิชา พร้อมทองค า ลูกจ้างประจ า 
 17.นางสาวอนงค์ จันต๊ะ  พนักงานจ้าง 
 18.นางวัชรี  ศรีอินทร์ พนักงานจ้าง 
 19.นางจ านง  โฉมงาม  พนักงานจ้าง 
 20.นายคมเพชร แก้วค า   พนักงานจ้าง 
 21.นายบุญรักษ์ ทองเลิศ   พนักงานจ้าง 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
เมื่อท่ีประชุมพร้อม  นายสิทธิศักด์ิ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล       

ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสิทธิศักด์ิ ศรีสง่า  -ไม่มี 
นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล   
ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 

 

ระเบียบวาระที่ 3   3.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     

นายสิทธิศักด์ิ ศรีสง่า   
นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการปูองกัน
การทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  

    Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและ         
    ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์        
    ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
    (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและ     
    ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการปูองกัน   
    การทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวัง  
     ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
    การพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ       
    ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
  บัดนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลคะแนน
ภาพรวมของเทศบาลต าบลโพทะเลได้ออกมาแล้ว เพื่อวิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลต าบลโพทะเลและเพื่อเป็นการเตรียม      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ขอใหห้ัวหน้ากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แจ้งผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลโพทะเล เพื่อน า
ผลคะแนนในแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข 
รวมถึงประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของเทศบาลต าบลทุ่งน้อยและเพื่อเป็นการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความ
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โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

จ่าเอกกวี  จันดี     
 ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของเทศบาลต าบล   
โพทะเล คะแนนภาพรวมหน่วยงาน ได้คะแนน 88.31 คะแนน  ระดับผลการ
ประเมิน ระดับ A (85.00-94.99) ซึ่งแยกคะแนนสูงสุด-ต่ าสุด รายตัวชี้วัด ดังนี้ 

  1.การปูองกันการทุจริต  คะแนน 100.00 
  2.การปฏิบัติหน้าท่ี  คะแนน 88.38 
  3.ประสิทธิภาพการส่ือสาร คะแนน 89.52 
  4.การใช้อ านาจ   คะแนน 85.15 
  5.การใช้งบประมาณ  คะแนน 79.44 
  6.การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 82.44 
  7.การปรับปรุงการท างาน  คะแนน 81.87 
  8.คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนน 90.74  
  9.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนน 81.23 
  9.การเปิดเผยข้อมูล  คะแนน 85.48 
  ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 
      หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
     การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 88.31 
     คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A  
     หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนว 
     ปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA 
     โดยมีบางส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของ 
     ตัวชี้วัดหรือข้อค าถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อ
     น าไปสู่การพัฒนาในจุดท่ียังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไข 
     ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงาน จะสามารถยกระดับ
     การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล 
     รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน
     ได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหาร
     จัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ 
     ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การ
     บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีท่ีผ่าน
     มา - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด  
     ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค  
     ข้อเสนอแนะ เป็นต้น – แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือ
     การปฏิบัติงานของหน่วยงาน - แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อย 
     ประกอบด้วย ท่ีอยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่
     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนท่ีต้ังหน่วยงาน – แสดงข้อมูลของ 
     ผู้บริหาร สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
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     ของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล 
     ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ใน
     กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมท้ังฝุายการเมือง และ
     ฝุายข้าราชการประจ า – ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น -  
     ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการ
     ใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน – ส่งเสริม
     การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สิน
     ของราชการท่ีถูกต้อง - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การ 
     ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม – เพิ่ม
     การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
     ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน – ส่งเสริมกลไกการ 
     ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง - 
     สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความ
     มั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกปูองผู้กระท าการร้องเรียน โดย
     หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
นายสิทธิศักด์ิ ศรีสง่า  
 นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล  ตามท่ีผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลโพทะเล และข้อเสนอแนะ ไป
แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -2580) ได้น าผลการประเมิน 
ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก 

                                        (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดค่าเปูาหมายให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ ์(85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเพื่อเป็นการเตรียมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงขอให้ทุกท่านน าผลการประเมินในแต่ละ
ตัวชี้วัด  มาวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นท่ีจะต้อง
พัฒนา  ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลต าบล
โพทะเลต่อไป โดยให้วิเคราะห์รายตัวชี้วัดไปเลย ขอใหผู้้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน แจ้งรายละเอียดผลการประเมินฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบและช่วยกัน
วิเคราะห์ ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน 

จ่าเอกกวี  จันดี     
 ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  ประเด็นการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 

and Trasparency Assessment:IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อในตัวช้ีวัดท่ี1-ตัวช้ีวัดท่ี 
5 ประกอบด้วย 

 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (ได้คะแนน88.38) ประกอบด้วย          
ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้
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     I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ     
    ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใดคะแนนท่ีได้ 79.45 
     I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ      
    ท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
    คะแนนท่ีได้ 75.86 
     I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน            
    ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไรคะแนนท่ีได้ 78.58 
     I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปนี้ จากผู้        
    มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
    คะแนนท่ีได้ 100.00 
     I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
    โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท      
    ท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับส่ิงดัง ต่อไปนี้       
    หรือไม่ คะแนนท่ีได้ 100.00 
     I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก
    หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
    หรือไม่  คะแนนท่ีได้ 96.40 

     1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (ได้คะแนน 79.44) ประกอบด้วย
    ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้
     I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ
    ท่าน มากน้อยเพียงใดคะแนนท่ีได้ 55.00 
     I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
    มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 81.23 
     I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
    พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 95.51 
     I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น       
    ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  คะแนน    
    ท่ีได้ 97.30 
     I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
    รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 82.03 
     I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ    
    การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใดคะแนนท่ีได้  
    65.57 

     ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (ได้คะแนน 85.15) ประกอบด้วยข้อค าถาม
    จ านวน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 
     I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
    เพียงใด คะแนนท่ีได้ 79.46 
     I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ 
    ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 72.30 
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     I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
    ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้  
    70.46 
     I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
    มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 93.73 
     I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมี      
    ความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 98.22 
      I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
      มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 96.72 

     ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ได้คะแนน 81.23)  
    ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 
     I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็น
    ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 97.32 
     I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน   
    ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 71.35  
     I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร     
    ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนญุาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 
    80.38 
      I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
    โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด คะแนน   
    ท่ีได้ 91.03 
     I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน    
    ของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 68.70 
     I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน   
    ของราชการ เพื่อปูองกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
    มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได้ 78.57 
     ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ได้คะแนน 82.44)  
    ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 
     I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
    การทุจริต มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 86.59 
     I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ คะแนนท่ีได้ 
    94.59 
     I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย 
    เพียงใด คะแนนท่ีได้ 78.54 
     I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต           
    ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 82.74 
     I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ      
    ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปูองกันการทุจริต      
    ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใดคะแนนท่ีได้ 78.54 
     I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
     ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  คะแนนท่ีได้ 73.65 



     | 8 

 

    2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity  
   and Trasparency Assessment:EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อในตัวชี้วัดท่ี 6 –   
   ตัวชี้วัดท่ี 8 ประกอบด้วย 
     ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (ได้คะแนน90.74)  ประกอบด้วย
    ข้อค าถามจ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี ้
     E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน    
    ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใดคะแนนท่ีได้ 92.30 
     E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับ  
    ผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 87.87 
     E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
    ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
    คะแนนท่ีได้ 84.57 
     E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
    ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ส่ิงดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ  
    อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ คะแนนท่ีได้ 100.00 
     E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
    ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 88.97 
     ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ได้คะแนน 89.52) ประกอบด้วย
    ข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี ้
     E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้     
    มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 88.45 
     E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชน
    ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 79.03 
     E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น 
    เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่คะแนนท่ีได้ 100.00 
     E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
    เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 80.13 
     E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต   
    ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หรือไม่ คะแนนท่ีได้ 100.00 
     ตัวชีวั้ดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  (ได้คะแนน 81.87) 
    ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี ้
     E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ        
    การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 76.77 
     E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน            
    การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได้ 75.63 
     E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
    การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ คะแนนท่ีได้ 90.00 
     E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
    ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน/      
    การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใดคะแนนท่ีได้ 81.23 
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     E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ 
    ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใดคะแนนท่ีได้ 85.70 
     3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
    Trasparency Assessment:OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อในตัวชี้วัดท่ี 9 - ตัวชี้วัดท่ี 
    10 ประกอบด้วย 
     ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ได้คะแนน 65.48) ประกอบด้วย       
    ข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี ้
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
     O1 โครงสร้างหน่วยงาน   คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O2 ข้อมูลผู้บริหาร คะแนนท่ีได้ 00.00 องค์ประกอบไม่ครบ 
     O3 อ านาจหน้าที  คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O4 แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คะแนนท่ีได้ 00.00 ไม่ใช่อีเมล์ของ 
     หน่วยงาน 
     O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง คะแนนท่ีได้ 00.00 ลิงค์ข้อมูลไม่ได้เป็นลิงค์ 
     เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O8 Q&A   คะแนนท่ีได้ 100.00  
     O9 Social Network   คะแนนท่ีได้ 100.00 
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
     O10 แผนด าเนินงานประจ าปี คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  
     คะแนนท่ีได้ 100.00  
     O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คะแนนท่ีได้ 100.00  
     O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  
     คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O17 E–Service   คะแนนท่ีได้ 100.00 
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
     O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O19 รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
      คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
      คะแนนท่ีได้ 100.00 
                                                                                                        O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน   
     คะแนนท่ีได้ 100.00  
     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  
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      คะแนนท่ีได้ 00.00 องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบ 
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O26 การด าเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  
     คะแนนท่ีได้ 100.00  
     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
     คะแนนท่ีได้ 100.00  
     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี   
     คะแนนท่ีได้ 00.00 องค์ประกอบไม่ครบ 
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
     O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต  
     คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจ าปี  
     คะแนนท่ีได้ 100.00  
     O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คะแนนท่ีได้ 100.00 
     ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ได้คะแนน 91.67) 
     O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร  คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O36  การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O37  การด าเนินการเพื่อจัดการ ความเส่ียงการทุจริต  คะแนนท่ีได้  
     100.00  
     O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   คะแนนท่ีได้ 100.00    
     O39  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจ าปี   คะแนนท่ีได้ 100.00
     O40  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการปูองกันการทุจริต          
     รอบ 6  เดือน คะแนนท่ีได้ 100.00    
     O41  รายงานผลการด าเนินการปูองกันการทุจริตประจ าปี  
     คะแนนท่ีได้ 100.00  
     O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     คะแนนท่ีได้ 100.00 
     O43  การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
     ภายในหน่วยงาน คะแนนท่ีได้ 100.00  

      

นายสิทธิศักด์ิ ศรีสง่า   
 นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล  จากท่ีผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แจ้งผลการประเมิน ฯ  
     และทุกท่านได้วิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข  
     รวมถึงประเด็นท่ีจะต้องพฒันาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ  
     วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ จึงขอให้ทุกท่านน าข้อบกพร่องหรือ  
     จุดอ่อนน าไปปรบัปรุงแก้ไข และรักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   
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     มาตรการที่ได้ก าหนดไว้เพื่อการประเมินฯในปีถัดไปและรายงาน 
     ความก้าวหน้าให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
จ่าเอกกวี  จันดี     
 ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  3.1.2 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
      3.1.3 การจัดท าควบคุมภายใน 
      ผมขออนุญาตสรุปเนื้อหาวาระ 3.1.2และ3.1.3 เลยเพราะ       
     เป็นเรื่องท่ีต้องท าต่อเนื่องกัน  
      พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี 
     การายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐ
     จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 
     โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด” 
      1. การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นว่าส่ิงท่ี
     อนุมัติ อนุญาต ไปว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
     ส่ังการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ และคุ้มค่า
     หรือไม่ เป็นการสอบทานก่อนท่ีหน่วยอื่นมาตรวจไม่ใช่ตรวจก่อนท่ีจะ 
     เบิกจ่าย และการให้ค าปรึกษา  อย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระซึ่งจัดให้ 
              มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้หน่วยงานของรัฐบรรลุ    
     ถึงเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
     ประสิทธิผล ของกระบวนการบริหาร ความเส่ียง การควบคุมและการ 
              ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ (อ านาจในการตัดสินใจเป็นของผู้ตรวจสอบฯ) 
      1.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
          1.1.1 ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์
     ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ณ วันท่ี  
     13 พฤศจิกายน 2561 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค 
     0409.2/ว123 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
       1.1.2 ประกาศฯ แก้ไข ฉบับท่ี 2 ณ วันท่ี  7 ตุลาคม  2562 ตาม

 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค 0409.2/ว118 ลงวันท่ี 9 
 ตุลาคม  2562 

      2.การควบคุมภายใน หมายความว่ากระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้
     ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝุายบริหาร และบุคลากรของ        
     หน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า      
     การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการ 
     ด าเนินงาน ด้านรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ 
     ข้อบังคับซึ่งเป็นหน้าท่ี ของทุกคนในองค์กร ทุกคนมีหน้าท่ีวางระบบ 
     ควบคุมภายในของตนเอง ตามกฎหมายจัดต้ัง ค าส่ังแบ่งงาน ในแต่ละส่วน 
     ราชการ/รายบุคคล แผนปฏิบัติราชการ แผนด าเนินงาน บันทึกข้อตกลงท่ี
     ท ากับนายก/ปลัด/หน.ส่วนราชการ แต่ละคนต้องไปดูว่ามีปัญหาในการ
     ท างานในต าแหน่งของตัวเองหรือไม่ ปัญหาท่ีจะท าให้งานของตัวเองไม่ 
     ส าเร็จตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ถ้ามีส้ินเดือนกันยายนของทุกปี
     เขียนลงใน ปค.5 ก็จะน าเข้าสู่คณะกรรมการของแต่ละกอง เพื่อรวบรวมไป
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     ให้คณะกรรมการระดับองค์กรต่อไป (อ านาจในการตัดสินใจเป็นของแต่
     ละส านัก/กอง) 
     2.1 ขอบเขตการใช้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบ
     การควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของงาน 
     และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอ
     และเหมาะสม รวมท้ังมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) หรือ O เพื่อ
     ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากร 
     การดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
     การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 
                 2.2.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) หรือ R เพื่อการ
     รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา โปร่งใส  
                  2.2.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  
     (Compliance Objectives) หรือ c เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
     และข้อบังคับหรือมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
     2.3 องค์ประกอบของการควบคุม 
          2.3.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
        2.3.2 การประเมินความเส่ียง 
          2.3.3 กิจกรรมการควบคุม 
            2.3.4 สารสนเทศและการส่ือสาร 
          2.3.5 การติดตามประเมินผล 
     2.4 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานข้อรัฐ 
     ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามท่ี
     หน่วยงานก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการายงานตาม ข้อ 8 
     แบบ ปค.1 แบบ ปค.4  แบบ ปค.5  แบบ ปค.6  ตามข้อ 9 การจัดส่งให้
     ผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันส้ิน 
     ปีงบประมาณหรือส้ินปีปฏิทิน 
     ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง (คกก. ท่ีท า 
     หน้าท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน) ค าส่ังใน
     ระดับองค์กรให้จัดท าทุกปี ค าส่ังระดับกอง ถ้ามีการแบ่งงานกันใหม่ให้ 
     จัดท าค าส่ังใหม่ 
     3.การบริหารความเสี่ยง 
     3.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
               3.1.1 ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ามาตรฐานและ 
     หลักเกณฑ์ปฏิบั ติการบริหารความเ ส่ียงส าหรับหน่วยงานของรั ฐ           
     พ.ศ.2562 ณ วันท่ี  18 มีนาคม 2562 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
     ด่วนมาก ท่ี กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 
     3.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
     บริหารความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562   หน่วยงานของรัฐ
     ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ กรณีมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติ 
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     โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลัง พิจารณาเสนอความเห็น 
     พฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้อง ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี    
     3.3  การบริหารความเส่ียงองค์กร คือ กระบวนการบริหารจัดการ 
     เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
     ของรัฐสามารถด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึง 
     เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ       
     ในการด าเนินงานตามแผน ฯ เป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กร หรือ    
              ความเส่ียง (ปัญหา) ท่ีน่าจะเกิดขึ้น ในการด าเนินงาน ตามโครงการ/ 
              กิจกรรมในอนาคตท่ีอาจจะท าให้โครงการ/กิจกรรม ไม่ประสบ 
     ความส าเร็จวัตถุประสงค์และตามเปูาหมาย ท่ีก าหนด (อ านาจในการ 
               ตัดสินใจเป็นของฝุายบริหาร) 
     3.4 หลักเกณฑ์ฯ  
      ข้อ 2. จัดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง โดยใช้มาตรฐาน 
     กระทรวงการคลัง  
      ข้อ 3. ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลัง
     ก าหนดและสามารถน าคู่มือ หรือแนวทางอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้ 
     ถือปฏบิัติตามหลักเกณฑ์  
      ข้อ 4. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝุายบริหาร และ
     บุคลากรท่ีมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการ 
     บริหารจัดการความเส่ียง ท้ังนี้ ไม่ควรเป็น ผู้ตรวจสอบภายใน 
       ข้อ 5. ผู้รับผิดชอบมีหน้าท่ี ดังนี้  
     (๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
     (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง  
     (๓) จัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
     (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
      ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
     เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
      ข้อ 7 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กากับดูแลฝุายบริหาร 
     ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงให้
     เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีก าหนดไว้ 
      ข้อ 8 ให้ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหวา่งการปฏิบัติงาน
     หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ท้ังสองวิธีร่วมกัน กรณีพบ 
     ข้อบกพร่องท่ีมีสาระส าคัญให้รายงานทันที 
      ข้อ 9 ให้จัดท ารายงานเสนอเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
      ข้อ 10 สามารถก าหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการ 
     รายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
      ข้อ 11 กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ จัดส่งรายงานและ
     รายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
     กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าว 
     ด าเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
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      ข้อ 12. กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ขอท าความตกลงกับ 
     กระทรวงการคลัง 
      ข้อ 13. หน่วยงานของรัฐท่ีได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างการ 
     บริหารจัดการความเส่ียงให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือ
     ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเส่ียงฉบับนี้ในรอบระยะเวลา
     บัญชีถัดไป 
     3.5 หลักการและแนวคิด  
      3.5.1 COSO  คือองค์กรพิเศษท่ีประกอบด้วยคณะกรรมการจาก
     สมาคมต่าง ๆ ทีมร่วมประชุมเป็นคณะท างานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
     ควบคุมภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา 
      3.5.2วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบริหารโอกาสและควบคุมความเส่ียง 
     เครื่องมือนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์:- 
     -ด้านกลยุทธ์ Strategic Risk ( S ) 
     -ด้านการด าเนินงาน Operational Risk ( O ) 
     -ด้านรายงาน Reporting Risk  ( R ) 
     -ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด Compliance Risk (  C ) 
      3.5.3 หลักการและแนวคิดส าคัญในการบริหารความเส่ียง 
     ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทาง ดังนี้  
     -การก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
     -การด าเนินงาน 
     -การบริหารความเส่ียง 
     มี 5 องค์ประกอบอยู่ในควบคุมภายใน 
          1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
          2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
      3.การระบุเหตุการณ์ท่ีเส่ียง 
        4. การประเมินความเส่ียง 
           5.การตอบสนองต่อความเส่ียง 
      6.กิจกรรมการควบคุม 
      7.การส่ือสารและระบบสารสนเทศ 
          8.การติดตามประเมินผล 
      3.5.4 แนวความคิดเพิ่มเติม  ISO 31000 เป็นอีกมาตรฐานหนึ่ง
     ท่ีได้รับความนิยมและเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันมีหลายองค์กรของ  

                       ไทยโดยเฉพาะภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการน ามาใช้ทดแทน
     แนวของ COSO หรือน ามาแก้ไขจุดอ่อนของ COSO เพื่อให้การบริหาร
     ความเส่ียงมีประสิทธิภาพขึ้น 
     3.6 กระบวนการปฏิบัติงานบริหารจัดการความเส่ียง 
      1.คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
      2.การวิเคราะห์และระบุความเส่ียง 
      3.การประเมินความเส่ียง 
      4.จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
      5.ติดตามและประเมินผล 
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      6.ทบทวน/ปรับปรุง แผนบริหารความเส่ียง 
     3.7 กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
          กระบวนการท่ี 1 ศึกษาท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ การด าเนินการ
     ตามยุทธศาสตร์ มีกระบวนการหลัก/กิจกรรมอะไรที่สนับสนุนแต่ละ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาหมายตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการตาม
     กระบวนการ/กิจกรรมดังกล่าวอย่างไร  RM-1 (ลอกมาจากแผนพัฒนา
     เทศบาล) 
          กระบวนการท่ี 2 การระบุความเส่ียง  ระบุท้ังจากปัจจัยภายในและ
     ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมและครบถ้วน
     ท้ัง 4 ประเภท  
     -ด้านกลยุทธ์ Strategic Risk ( S ) 
     -ด้านการด าเนินงาน Operational Risk ( O ) 
     -ด้านรายงาน Reporting Risk  ( R ) 
     -ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด Compliance Risk (  C ) 
     RM-2 (ช่อง 1- 6) 
          กระบวนการท่ี 3 การระบุความเส่ียง   วัดระดับความรุนแรงโดย 
     ประเมินโอกาสและผลกระทบความเส่ียง RM-2 (ช่อง 7- 9) วัดระดับความ
     รุนแรงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง (ปัญหา) เพื่อ
     วัดระดับความรุนแรงของความเส่ียงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 
     เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการเลือกวิธีการที่สามารถรองรับความเส่ียงได้
     อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
      การประเมินความเส่ียง ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเส่ียงนั้น มีโอกาสท่ี
     จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบต่อองค์กร
     รุนแรงเพียงใด และน ามาจัดล าดับว่า ปัจจัยเส่ียงใดมีความส าคัญมากน้อย
     กว่ากัน เพื่อจะได้ก าหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเส่ียงเหล่านั้น ได้อย่าง 
     เหมาะสม  
     •ประเมินผลกระทบ (Impact) X ประเมินโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)  
     •ค านวณระดับความเส่ียง (Risk Exposure)เพื่อจัดล าดับความเส่ียง 
     -หากความเส่ียงอยู่ในล าดับท่ี 1-4 ไม่ต้องน ามาจัดท าแผนบริหารความ
     เส่ียง 
     -หากความเส่ียงอยู่ในล าดับท่ี 5-9 ให้พิจารณาว่าจะน ามาจัดท าแผน 
     บริหารความเส่ียงหรือไม่ก็ได้แต่จะต้องน าไปจัดท าควบคุมภายใน 
     -หากความเส่ียงอยู่ในล าดับท่ี 10-25 ให้พิจารณาน ามาจัดท าแผนบริหาร
     ความเส่ียง  
          กระบวนการท่ี 4 การจัดการความเส่ียง   วิเคราะห์หาวิธีการจัดการ
     ความเส่ียงท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือ
     ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้
     รวมท้ังก าหนดขั้นตอนของการน าไปปฏิบัติในรายละเอียดและผู้รับผิดชอบ
     ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน RM-2 (ช่อง 10- 12) ซึ่ง RM-2 (ช่อง 7- 9) 
     จะเป็นตัวก าหนดว่าจะมี (10)  หรือไม่ 
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          กระบวนการท่ี 5 การติดตามผลการด าเนินการตามแผนการบริหาร
     ความเส่ียง  หลังจากท่ีมีการก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงและน าไป
     ปฏิบัติแล้วจ าเป็นต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบว่าข้ันตอน
     การจัดการความเส่ียงและวิธีปฏิบัติท่ีก าหนดไว้มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
     โดยสม่ าเสมอหรือไม่เพียงใด แบบ RM-3 แบบรายงานผลตามแผนบริหาร
     ความเส่ียง รายไตรมาส 
นายสิทธฺศักด์ิ ศรีสง่า  
นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล  จากท่ีผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้สรุปการจัดท า 
     ควบคุมภายในและการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการ
     และรวบรวมให้กับเลขานุการฯของกรรมการแต่ละชุดเพื่อจัดท าแผนบริหาร
     ความเส่ียงและการจัดท าควบคุมภายในขององค์กรต่อไป 
 
ส.ต.ท. ณรงค์ มีศาสตร์   
หัวหน้าส านักปลัด   3.1.4 การจัดท าแบบประเมินผลการปฏบิัติงานของข้าราชการหรือ

 พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
      ตามประกาศ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
     ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม
     ท่ีส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 
     3.1 แก้ไขการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยก าหนดให้มีการประเมินในแต่ละรอบ 
     ไม่น้อยกว่า 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
     3.2 ก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น น า 
     วิสัยทัศน์ท่ีเสนอไว้มาใช้ในการประเมิน 
     3.3 แก้ไขการประเมินสมรรถนะ โดยก าหนดให้ต าแหน่งบริหารท้องถิ่น
     และอ านวยการท้องถิ่น ต้องประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะผู้บริหาร       
     ส่วนต าแหน่งวิชาการและท่ัวไปต้องประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
     ประจ าสายงาน และแบบประเมินผู้ท่ีบรรจุใหม่ 
     3.4 แก้ไขแบบประเมิน โดยให้มีการประเมิน 2 ช้ัน คือประเมินตนเองและ
     ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานหรือตัวบ่งช้ีประกอบการ
     ประเมินด้วย ขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดได้จากประกาศและแนะน า
     แนวทาง ปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเริ่มใช้ต้ังแต่รอบการประเมิน รอบ 2 
     เม.ย. – ก.ย.64 เป็นต้นไป      
     3.5 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินท า 
     ข้อตกลงกันในต้นรอบ ครั้งท่ี 1 เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 2 เดือนเมษายน  
   ซึ่งขณะนี้ส้ินรอบการประเมนิครั้งท่ี 2 แล้วจึงขอให้ทุกส่วนราชการ

 ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาและส่งผลการประเมินให้งานการเจ้าหนี้ท่ีและใน
 รอบการประเมินครั้งท่ี 1 ก็ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
 และพนักงานจ้าง   ท าข้อตกลงตามแบบประเมิน ฯ กับผู้บังคับบัญชา 

     3.1.6 การประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   การประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามข้อส่ัง

 การของนายกรัฐมนตรีในรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. 
 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2560 ให้ก าหนดแนวทางการประเมินผลผู้น า
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 องค์กรเพิ่มจากการประเมินปกติประจ าปี ส านักงาน ก.พ.ร.ร่วมกับกรม
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินผู้บริหาร
 องค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ขึ้น      

      กรอบการประเมิน ผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 9  
     ประเด็น ประกอบด้วย  

    (1) การลดพลังงาน  
    (2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
   (๓) การก ากับดูแลคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ  
   (๔) ภาวะผู้น า  
   (๕) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ  
   (๖) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ  
   (๗) การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  
   (๘) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   (๙) การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

 

     ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความรวมถึงข้าราชการ/พนักงานส่วน 
     ท้องถิ่นที่ได้ท าหน้าท่ีแทนผู้บริหารท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น 
      จึงขอความร่วมมือให้แต่ละส่วนราชการจัดเตรียมเอกสารรับ     
     การประเมิน ฯตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้องแล้วรวบรวมให้ส านักปลัดเทศบาล
     เพื่อเตรียมรับการประเมินต่อไป 
นายสิทธิศักด์ิ ศรีสง่า  
นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล  จากท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจงไปแล้วนั้นก็ขอให้แต่ละกองจัดท า 
    และรวบรวมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและห้วงเวลาท่ีก าหนดต่อไป 
จ่าเอกกวี จันดี   
 ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 
 รักษาราชการการแทน 
 ผอ.กองสาธารณสุขฯ  3.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       3.2.1 การให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะภายในเทศบาลต าบล    

 โพทะเล 
   ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับโลกท่ีต้องร่วมมือกันแก้ไขและพยายาม

 ขจัดปัญหา  ซึ่งเห็นได้จากนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 (คสช.)  มีความเห็นชอบและผลักดันให้การแก้ปัญหาดังกล่าวประสบ
 ความส าเร็จ จึงได้ก าหนดให้ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ  
 และระดับท้องถิ่นต่างเร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยความร่วมมือ    
 ของทุกภาคส่วน 

      มลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีทวีความ
     รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมเมืองท่ีมีการขยายตัวของเมืองสูง
     ตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนา         
     ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
     การจัดการขยะมูลฝอยท้ังภาครัฐ และ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น      
     ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น เนื่องจาก
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     การ ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาด        
     ความพร้อม ท้ังด้านงบประมาณ บุคลากรท่ีช านาญ ความพร้อมในการ 
     บริหารจัดการ เป็นผลท าให้การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
     เทศบาลต าบลโพทะเลซึ่งเป็นองค์กรๆ หนึ่งและเป็นผู้รับผิดชอบในการลด 
     การคัดแยกขยะ จะต้องท าเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชน และประชาชน 
     วันนี้ผมจึงจะมาให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติในการจัดการขยะในส านักงาน 
     เทศบาลต าบลโพทะเลและน าความรู้ไปใช้ท่ีบ้านไปบอกญาติพี่ น้อง  
     ประชาชน ให้มีส่วนร่วมต่อไป 

                                                              ประเภทของขยะมูลฝอย 
      1) ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลายคือ ขยะท่ีเน่าเสียและ 
     ย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้     
     เศษอาหารใบไม้เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก 
     ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 
      2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ 
                                                                                               หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว  
     กระดาษกระป๋องเครื่องด่ืมเศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ 
     กล่องเครื่องด่ืมแบบ UHT เป็นต้น 
       3) ขยะทั่วไปหรือ มูลฝอยทั่วไปคือขยะประเภทอื่นนอกเหนือ 
     จากขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลาย
     ยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เช่น ห่อพลาสติกใส่
     ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอกพลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
     ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหารโฟมเป้ือนอาหาร ฟอยล์เป้ือนอาหาร ซองหรือ
     ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อนเป็นต้น 
      4) ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือมูลฝอยท่ีปนเป้ือน 
     หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี ้

    1. วัตถุระเบิดได้ 
    2. วัตถุไวไฟ 
    3. วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
    4. วัตถุมีพิษ 
    5. วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
    6. วัตถุกัมมันตรังสี 
    7. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
    8. วัตถุกัดกร่อน 
    9. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
    10. วัตถุอย่างอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรืออาจ

     ท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
     ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนท่ีภาชนะท่ีใช้บรรจุสารก าจัด 
     แมลงหรือวัชพืชกระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
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     การคัดแยกขยะมูลฝอย 
      ทุกส่วนราชการควรมีการคัดแยกขยะและท้ิงขยะให้ถูกต้องกับถัง
     ขยะท่ีจัดเตรียมไว้ให้ โดย 
     1. คัดแยกขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิล 
     ออกจากขยะย่อยสลายขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 
     2. เก็บกักขยะท่ีท าการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยก 
     ประเภทท่ีก าหนด 
     3. เก็บกักขยะท่ีท าการคัดแยกแล้วในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก        
     มีแสงสว่างเพียงพอไม่กีดขวางทางเดิน อยู่ห่างจากสถานท่ีประกอบอาหาร 
     ท่ีรับประทานอาหารและแหล่งน้ าด่ืม 
     4. ให้เก็บกักขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชัดเป็น 
     สัดส่วนแยกต่างหากจากขยะอื่นๆเพื่อปูองกันการแพร่กระจายของสารพิษ 
     หรือการระเบิด 
     2. เร่ือง 5 ข้อควรปฏิบัติช่วงการระบาดโควิด-19 
     การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่ากังวล 
     เนื่องจากจ านวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชน
     จึงควรปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
     19 อย่างเร่งด่วน ดังนี ้
     1.ซึ่งจะท าให้เช้ือแพร่กระจายอยู่บ้านให้ได้มากท่ีสุด เพื่อหยุดยั้งการ 
     เดินทาง 
     2.ผู้ท่ีฉีดวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มไม่ควรประมาทและการ์ดตก เนื่องจากมี
     โอกาสติดเช้ือ มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ 
     3.หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็น 
     ช่วงเวลาท่ีมีโอกาสรับเช้ือโรคโควิด-19 สูงมากท้ังในท่ีท างาน โรงพยาบาล 
     หรือในบ้าน 
     4. ควรรับประทานอาหารต่างเวลาหรือเว้นระยะระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 
     เปิดประตุหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ไม่รับประทานอาหารในห้องแอร์ เพื่อ
     ลดโอกาสการแพร่เช้ือโรค 
     5.ผู้ท่ียังไม่ได้รับวัคซีนปูองกนัโรคโควิด-19 ถือเป็นผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง ควร
     รับวัคซีนให้เร็วท่ีสุดเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค เป็นการลดโอกาสการติด
     เช้ือ ลดอาการปุวย อาการปุวยรุนแรงและลดโอกาสการเสียชีวิตลงได้ 
     หากมีอาการไช้ ปวดเมื่อยตามตัวหรือเหนื่อยง่าย ควรพบแพทย์ทันทีหรือใน
     กรณีท่ีไม่สามารถไปตรวจได้ควรดูแลตนเองและแยกกักตัวเพื่อลดการแพร่
     ระบาด 
นายสิทธิศักด์ิ ศรีสง่า   
 นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล  จากท่ี ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ให้ความรู้ในการลดคัดแยกขยะ และ 5 ข้อ
     ควรปฏิบัติช่วงการระบาดโควิด-19ไปแล้วนั้นก็ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติและ
     น าความรู้ไปขยายในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ด้วยนะครับ  
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ระเบียบวาระที่  4                    เร่ืองอื่นๆ  
นายสิทธิศักด์ิ ศรีสง่า   
 นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล   - มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอื่น อีกหรือไม ่
 ที่ประชุม  - ไม่มี 
        - กล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  12.00    น. 

 

 

         

 
  (ลงช่ือ) จ่าเอก        กวี จันดี                   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                (กวี จันดี) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

 
  (ลงช่ือ)           สิทธิศักดิ์ ศรีสง่า 

                         (นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า) 
                                                ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล 
 


