เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะเอียบ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ประจาเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ความสาคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้ นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ระบุว่า การประชุม
ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ลดความ
เสี่ยงการทุจริต พั ฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติ มิชอบดียิ่ง ขึ้น ช่ว ย
ยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ประจาเดือน มกราคม 2565
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
************************************
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ – สกุล
นายชุม
สะเอียบคง
นายประเสริฐ
แก้วกุฬา
นายสมบัติ
อืนต๊ะปัญญา
นายณัฐปคัลภ์
ศรีคาภา
นางสาวสุภาวดี
ธรรมไชยางกูร
นายสมศักดิ์
วงศ์เทพ
นายสุรชาติ
จะเฮิง
นางอาริศราพรดิ์
สะเอียบคง
นางรัตนา
ยะกุมาร
นางสาวทัศนีย์
นาระเดช
นางตุลารัตน์
แสงมณี
นางเกศวรางค์
เขม้นเขตวิทย์
นายวุฒิชัย
ตุ้ยดา
นายนฤพนธ์
ศรีคาภา
นางวิไลวรรณ
ดอนแก้ว
นางสาวอัมพร
กับปินะ
นางสาวธิติสรณ์
สายทอง
นายอนุสรณ์
ทองคา
นายจตุพล
ใจเฉลา
นางสาวสุภาพร
โพรงแก้ว
นางปัทมาภรณ์
สะเอียบคง
นางสาวศิริกานดา
อยู่สุข
นางวราภร
คาปวง
นางโสพิศ
คาปวง
นายพยับ
หม้อดี
นายรัชชานนท์
ยืนยง
น.ส.ไอศวรรณยา
ขัดศิริโฉมแจง
นางวราภรณ์
ศรีคาภา
นางสาวอชิรญาณ์
ศรีคาภา
นางปริยากร
สะเอียบคง
นายศุภักษร
ดอนแก้ว

ตาแหน่ง
นายก อบต.สะเอียบ
รองนายก อบต.สะเอียบ
รองนายก อบต.สะเอียบ
เลขานุการนายก อบต.สะเอียบ
ปลัด อบต.สะเอียบ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชานาญงาน
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจา)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป
พนักงานจดมาตรวัดน้า

ลายมือชื่อ
ชุม
ประเสริฐ
สมบัติ
ณัฐปคัลภ์
สุภาวดี
สมศักดิ์
สุรชาติ
อาริศราพรดิ์
รัตนา
ทัศนีย์
ตุลารัตน์
เกศวรางค์
วุฒิชัย
นฤพนธ์
วิไลวรรณ
อัมพร
ธิติสรณ์
อนุสรณ์
จตุพล
สุภาพร
ปัทมาภรณ์
ศิริกานดา
วราภร
โสพิศ
พยับ
รัชชานนท์
ไอศวรรณยา
วราภรณ์
อชิรญาณ์
ปริยากร
ศุภักษร

หมายเหตุ

/ที่.....

-2ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อ – สกุล
นายพีรพงศ์
มหัทธนบดี
นางสาวสุภิณ
ผัดขัน
นางกรกนก
สะเอียบคง
นางสาวสุพัตรา
สะเอียบคง
นางสาวอัมรา
อะเคอะ
นางสาวอัจชราภรณ์
ขันทะบุตร
นางสุวิมล
คงหมื่นไวย
นางสาวพิชญา
ขันทะรักษ์
นางสาวนิภาพร
แสนอุ้ม
นางสุกัญญา
ออมแก้ว
นายกิตติภพ
ขันทะรักษ์
นางสาวสลิลทิพย์
เสาวะระ
นายวินัย
มาสีแก้ว
นายกาพล
ขันคานันต๊ะ
นายสุริยา
มาสีแก้ว
นายทัตพงศ์
ชาวแพร่
นางสาวจิราภรณ์
ศรีคาภา
นางสาวชนกานต์
ขันทะบุตร
นายเชียร
สะเอียบคง
ผู้ไม่มาประชุม
นางวราภร
คาปวง
นางสาวชลดา
ขันทะรักษ์
นายเศกสิทธิ์
ศรีคาภา
นายอนวัช
ขันทะรักษ์

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลายมือชื่อ
พีรพงศ์
สุภิณ
กรกนก
สุพัตรา
อัมรา
อัจชราภรณ์
สุวิมล
พิชญา
นิภาพร
สุกัญญา
กิตติภพ
สลิลทิพย์
วินัย
กาพล
สุริยา
ทัตพงศ์
จิราภรณ์
ชนกานต์
เชียร

หมายเหตุ

กักตัวโควิด 19
กักตัวโควิด 19
กักตัวโควิด 19
กักตัวโควิด 19

ครู คศ.1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุมเวลา 15.00 น.
นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)

ระเบียบวาระที่ 1
นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)

ที่ประชุม

-เปิดประชุม กล่าวสวัสดีปีใหม่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ

ทุกท่านและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ได้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งในวาระนี้อีกวาระหนึ่ง อบต.สะเอียบ ก็มี
พนักงานหน้าใหม่หลายคน พนักงานที่อยู่ก่อนแล้วที่คุ้นเคยกันมาแล้วก็มีหลานคน ได้
เข้ามาดารงตาแหน่งในครั้งนี้ก็เนื่องจาก กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ประชาชน
บางส่วนได้ขอให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งบริหารตาบลสะเอียบให้พัฒนายิ่งขึ้น แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของตาบลสะเอียบ
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2…..

-3ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)

มติที่ประชุม
นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยกูร
(ปลัด อบต.สะเอียบ)

รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
- เห็นชอบ
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา /ถือปฏิบัติ
-มอบนโยบายการปฏิบัติงานงานให้เจ้าหน้าที่พนักงาน และลูกจ้าง
ปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความสุข อย่าได้แบ่งข้างได ข้างหนึ่ง ให้มีความกลมเกลียว
สมัครสมานสามัคคี รัก ใคร่ปรองดอง จะทางานการสิ่งใดขอให้แจ้งก่อนดาเนินการ
เน้นช่วยกันทางานเป็นทีม มีใจรักงาน และทางานด้วยความรวดเร็ว ไม่เกี่ยงงาน ถ้า
ใครทางานไม่เป็นไปตามนโยบายตักเตือนไม่ฟังก็จะมีการดาเนินการที่เด็ดขาด
-ต้องบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ไม่ต้องรอนั้นรอนี้ ไม่ว่า
งานของใคร ฝ่ายไหน ถ้าประชาชนมาใช้บริการต้องรับเรื่องไว้ก่อนและดาเนินการ
ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว มีเรื่องติดขัดงานใดให้โทรหานายกฯ ได้ทันที
เช่น งานเสียภาษีต่างๆ งานช่าง ฯลฯ จะทาให้ประชาชนเกิดความประทับใจในการ
มาใช้ บ ริ ก าร เวลา อบต. ขอความร่ ว มมื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ป ระชาชน
ผู้ประกอบการ ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
-จะดาเนินการงานสิ่งใดขอให้แจ้งก่อนดาเนินการจะทาให้เกิดความเสียหาย
ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าสานักปลัดจะทาโรงครัวหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย โดยการรับบริจาค
จากผู้ประกอบการโรงเหล้า ผู้ประกอบการสอบถามมาทางนายกฯ นายกฯ ไม่ทราบ
เรื่อง ข้อมูล อย่านี้ไม่ได้ถือว่าผิดระบบบังคับบัญชา แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก อภัย
ให้ แต่อย่างมีครั้งต่อไป
-ในอนาคตอาจให้พนักงานเลี้ยงหมู ในพื้นที่ว่างข้าง อบต. แต่ยังไม่ทราบว่า
จะทาได้หรือเปล่า ต้องลองศึกษาดูก่อน
-เห็นชอบ/รับทราบ/ถือปฏิบัติ
-พนักงานทั้งหมดตอนนี้มี 50 คน บวกคณะผู้บริหารอีก 4 คน รวมทั้งสิ้น
54 คน โดยให้มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทางทีมงานคณะ
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อประเด็นปัญ หาต่างๆ ในการทางานที่ผ่านมา เพื่อนาไป
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 3 ศูนย์ ที่อยู่ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เตรียมความพร้อมทุกมิติ
-เรียนท่านนายกฯ ขอเสนอให้มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เดือนละ 1 ครั้ง
หลังจากที่มีการประชุ มหัวหน้าส่วนราชการแล้วเพื่อจะได้แจ้ง เรื่อง/นโยบายการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้พนักงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ และให้หัวหน้า
ส านั ก ปลั ด ผู้ อ านวยการกองแต่ ล ะกอง พนั ก งานทุ ก ท่ า น ได้ แ จ้ ง เรื่ อ งปั ญ หา
อุปสรรคข้ อบกพร่อ งในการทางานที่ ผ่า นมาให้ที่ ประชุ มทราบเพื่อ ปรึ กษาหารื อ
พิจารณาแก้ไขปัญหา
/มติที่ประชุม.....

-4มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ให้มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เดือน 1 ครั้ง

นายนฤพนธ์ ศรีคาภา
(นักพัฒนาชุมชน)

-ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ ทางงานพัฒนาชุมชน จะมีเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงาน 1 คน ใช้งบประมาณการจ้างของจังหวัด ทางานเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เข้ารับการอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่ ที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหรือโรงพยาบาล

นายชุม สะเอียบคง

-เสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ่ ม เงิ น ออมทรั พ ย์ ข อง อบต.สะเอี ย บ นายกฯ
เดือนละ 1,000 บาท รองนายกฯ และเลขาฯ เดือนละ 500 บาท พนักงานเดือน
ละ 100 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานยามฉุกเฉิน มีปันผล (ดอกเบี้ย 1%)
และสามารถกู้ได้ยามฉุกเฉิน (มีดอกเบี้ย 1%) และเมือ่ คณะบริหารชุดนี้หมดวาระก็
จะคืนทุนพร้อมเงินดอกเบี้ยให้พนักงานทุกคน เหมือนคราวก่อนที่นายกฯ เคยได้เข้า
มาบริหาร

(นายก อบต.สะเอียบ)

นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
(ผู้อานายการกองคลัง)

-กลุ่มออมทรัพย์ของ อบต. ที่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มก่อนหน้านี้ ได้มีการคืนทุน
พร้อมดอกเบี้ย 1% ทั้งหมดครบทุกคนแล้ว ได้ดอกเบี้ยคนละหลายบาท

นายชุม สะเอียบคง

-ให้ นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นางตุลารัตน์ แสงมณี ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ นางเกศวรางค์
เขม้นเขตวิทย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รับผิดชอบบัญ ชี
เงินฝากออมทรัพย์สวัสดิการของพนักงาน อบต. จัดทาบัญชี และเก็บเงินออมทรัพย์
คณะผู้บริหารและพนักงานในแต่ละเดือน ใครจะปฏิบัติหน้าที่อะไรให้ไปตกลงกันเอง
โดยเริ่มต้นจากเดือนหน้าเป็นต้นไป (เดือน กุมภาพันธ์ 2565) นายกฯ จะออมก่อน
คนแรก 1,000 บาท และจะมีการตั้ง กฎการกู้ ระยะเวลาการกู้ การส่ง ใช้เงินกู้
ลาดับต่อไป
-เห็นชอบ/รับทราบ/ถือปฏิบัติ

(นายก อบต.สะเอียบ)

มติที่ประชุม
นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)

-ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน
การ ทุจ ริต และเป็ นกลไกในการสร้ างความตระหนัก ให้ หน่ วยงานภาครัฐ มีก าร
ดาเนินงาน อย่างโปร่ง ใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสใน การ ด าเนิ น ง านขอ งหน่ ว ยง านภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment :ITA)” นั้น จากผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment :ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลสะเอียบ พบว่าได้คะแนน 89.10 คะแนน มีค่าระดับอยู่ในระดับ A องค์การ
บริหารส่วนตาบลสะเอียบ จึง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการขับเคลื่อนและ
ยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ซึ่งจะทาให้ค่าดัชนีการับรู้การ
/ทุจริต (CPI)…..

-5ทุจริต (CPI) ของประเทศสูงยิ่งขึ้น โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด ตามคาสั่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ที่ 600/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุรชาติ จะเฮิง
ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ
1.3 นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง ผู้อานวยการกองคลัง กรรมการ
1.4 นางรัตนา ยะกุมาร
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ
1.5 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าสานักปลัด กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการจัดทา
รวบรวม ข้อมูล เอกสาร หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) อานวยความสะดวกส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ค ณะท างานและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การประเมิ น ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด
2. กากับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน อนุมัติ
การตอบแบบสอบถามการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารสาธารณะ (แบบ OIT) และกากับ
ติดตามการประเมินตามแบบ IIT ให้ได้จานวนตัวอย่างที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลาการในสัง กัดตอบแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
4. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มี ส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity
and Transparency Assessment : EIT)
2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน ได้แก่
2.1 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ
หัวหน้าสานักปลัด
มีหน้าที่กากั บดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน อนุมัติ
การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) และการดูแลควบคุม
เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) ได้แก่
3.1 นางตุลารัตน์ แสงมณี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มีหน้าที่ในการลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน ประสานงานในขั้น
ดาเนินการประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้องและตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(แบบ OIT)
4. คณะทางาน ประกอบด้วย
4.1 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ
หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
4.2 นางสาวทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) คณะทางาน
/4.3 นางเกศวรางค์.....
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มติที่ประชุม

4.3 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์ฯ (ปก.) คณะทางาน
4.4 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา
จพง.ป้องกันฯ (ชง.) คณะทางาน
4.5 นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว
นักวิชาการเงินฯ (ชก.) คณะทางาน
4.6 น.ส.อัมพร กับปินะ
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) คณะทางาน
4.7 น.ส.สุภาพร โพรงแก้ว
นักวิชาการศึกษา (ชก.) คณะทางาน
4.8 น.ส.ชลดา ขันทะรักษ์
ผช.จพง.ธุรการ
คณะทางาน
4.9 น.ส.อชิรญาณ์ ศรีคาภา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ คณะทางาน
4.10 นายอนวัช ขันทะรักษ์
ผช.จพง.ธุรการ
คณะทางาน
4.11 นางปริยากร ดอกสน
พนักงานจ้างทั่วไป คณะทางาน
4.12 น.ส.พิชญา ขันทะรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ คณะทางาน
4.13 น.ส.อัจฉราภรณ์ ขันทะบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ คณะทางาน
4.14 น.ส.นิภาพร แสนอุ้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ คณะทางาน
4.15 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) คณะทางาน/
เลขานุการ
มีหน้าที่
1. รวบรวมข้ อ มู ล รายชื่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภายนอกแต่ ล ะ
กระบวนงานบริการตามภารกิจที่ตนเอง รับผิดชอบ ส่งให้ Admin หน่วยงาน เพื่อ
นาเข้าระบบ ITAS ในการเตรียมการประเมินตามห้วงระยะเวลา
2. ประชาสั ม พัน ธ์ ร ายละเอี ย ดการเข้า ระบบ ITAS แก่
บุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
(EIT) ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการประเมินที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด
3. จัดเตรีย ม ประสานงานส่ง รายชื่ อบุ คลากรภาครั ฐ ที่
ปฏิบัติงานระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT)
4. จัดเตรียม ข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะขึ้นเว็บไซต์ อบต. ให้เป็นปัจจุบนั
5. รายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
6. ปฏิ บัติหน้า ที่อื่นตามที่นายกองค์ การบริ ห ารส่ว นตาบล
สะเอียบ มอบหมาย
-รับทราบ
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสะเอียบ
/นายชุม สะเอียบคง.....

-7นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)

-เชิญทางเลขานุการนาเสนอผลการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖4 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสะเอียบ ให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงผลการประเมินครับ

นางตุลารัตน์ แสงมณี
(นักทรัพยากรบุคคล)

-ขอนาเสนอผลการประเมิน ITA ของ ปี ๒๕๖4 ผลการประเมินปรากฏว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้คะแนน 89.10 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งถือ
ว่าผ่านการประเมินนะครับ ส่วนผลการประเมินแยกตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1
การป้องกันการทุจริต
93.75 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2
การปฏิบัติหน้าที่
92.84 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3
การใช้อานาจ
91.21 คะแนน
ตัวชีว้ ัดที่ 4
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
90.47 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
88.95 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6
การปรับปรุงการทางาน
87.95 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7
การเปิดเผยข้อมูล
87.28 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8
คุณภาพการดาเนินงาน
85.15 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9
การใช้งบประมาณ
84.72 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
84.54 คะแนน
โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ตัวชี้วัดที่ ๑ การป้องกันการทุจริต 93.75 คะแนน
คะแนนต่าสุดอยู่ที่ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.54 คะแนน
ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่ า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะเอียบ ได้คะแนนดีขึ้น คือ จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2564” ที่
กาหนดให้ ห น่ วยงานที่เ ข้ า รั บการประเมิ นร้ อ ยละ 80 จะต้ อ งมีผ ลคะแนน 85
คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี 2564 จานวน 89.10
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง
หน่ ว ยงานสามารถด าเนิ น การได้ ค่ อ นข้า งครบถ้ ว น และมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ดี ใ นการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุง
หรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคาถามทั้ง หมด ดังนั้น
หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดย
หากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถ
ยกระดับการดาเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่ง ใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล
รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มาก
ยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น
ได้แก่
1. แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของหน่ ว ยงาน / เป็ น กิ จ กรรมหรื อ การด าเนิ น การที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ ยงตามข้ อ
O36 / เป็นการดาเนินการในปีที่รับการประเมิน
/2. แสดงการดาเนินการ…..

-82. แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
ร่ ว มวางแผน ร่ ว มด าเนิ น การ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ ร่ ว มติ ด ตาม
ประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดาเนินการในปีที่รับการประเมิน
3. แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลา ดาเนินการ เป็นต้น
4. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
5. แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดย
ควรแสดงตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างที่
ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจา
6.ส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น
7. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
8. เพิ่มการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
9. เพิ่มมาตรการกากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
การทางานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
10. ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
11. ส่งเสริมการทางานที่คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก
12. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากขึ้น
13. เพิ่มการกากับ ติดตาม ถ้ามี การขอยืมทรั พย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
14. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง
15. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น
16. เพิ่มมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
/17. เปิดโอกาส…..
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มติที่ประชุม

17. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
18. เพิ่มกลไกกากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
-รับทราบ
-การขับเคลื่อนการส่งเสริคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้ ดี
ขึ้นสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี 2565

นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)

-ตามที่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปี ๒๕๖4 มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดาเนินงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ จึงต้องขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยนาผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นที่บกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน นาไปกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖5 โดยขอมอบหมายทุ ก ส่ ว นงานและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบดังนี้
๑.การปรับปรุงระบบการทางาน โดยทุกส่วนทุกฝ่ายต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน และการให้บริการเปิด
โอกาสให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ จึง
มอบหมายให้ทุกกอบดาเนินการปรับปรุงการทางานให้ดียิ่งขึ้น กาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินงานของแต่ละงานให้มีความครอบคลุม และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานการให้บริการโดยมอบหมายให้สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน
เข้าร่วมพัฒนาและปรับปรุงการทางานได้ดียิ่งขึ้น
๒. การดาเนินงานให้มีความโปร่งใส มอบหมายทุกสานัก กอง นาหลัก
ความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้ง
ระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ดัง นั้น
การทางานให้มีค วามโปร่ ง ใส มี การเปิดเผยข้อ มูล ข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์อ ย่า ง
ตรงไปตรงมา ด้ วยภาษที่ เข้ าใจง่าย เพื่ อประชาชนจะได้เข้ าถึง ข้อมู ลข่า วสารได้
โดยสะดวกและช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทางาน
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดังนี้
3.1 มาตรการด้านความโปร่งใส
3.1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
- จัดทาแผนงาน/โครงการ
- ดาเนินการโครงการ
/4.2 ให้ดาเนินการ…..

-103.1.2 ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส
ดังนี้
- ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
ระยะเวลา 30 วันทาการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก
- ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.1.3 การดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ดังนี้
- ประกาศเผยแพร่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะโครงการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
- ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการ
- ประกาศเผยแพร่ วิ ธี ก ารค านวณราคากลางแต่ ล ะ
โครงการ
- ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
ซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ
- ประกาศเผยแพร่ ผลการจัด ซื้อ จั ดจ้ างแต่ ล ะโครงการ
พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
- ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 1.4.2 น าผลการวิ เคราะห์ การจัด ซื้ อจั ด จ้า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 25645
3.1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
- มีข้อมูลอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
- มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่า น
หมายเลขโทรศัพท์ หรือระบบ Call Center
- มีการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานทาง
สื่อต่างๆ
3.1.6 มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการ
ของหน่วยงาน ดังนี้
- มี ก ารก าหนดช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นและขั้ น ตอน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
/- มีการกาหนด.....

-11- มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน
- มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรี ยน พร้อม
ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ
3.2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิด
3.2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจานงที่จะมุ่งนาหน่วยงานให้
มีการดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หาก
หน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
3.2.2 ผู้ บ ริ ห าร จะต้ อ งสนั บ สนุ น งบประมาณหรื อ การ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
3.2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเต็มใจ เต็มความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความสาคัญกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว
3.2.5 ผู้บ ริหาร ข้า ราชการ พนักงาน จะต้องมีส่ วนในความ
รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตน
3.2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อม
รับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.3.1 ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ พนั ก งาน ไม่ เ รี ย กรั บ เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการอานวยความสะดวก
3.3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อานาจหน้าที่ เพื่ อ
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
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 าเนิ น การ การอนุ มั ติ ต่ า ง ๆ จะต้ อ งไม่ มี ก าร
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอานาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง
3.4 มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร
3.4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอด
พฤติกรรมการทางานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ
3.4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่
เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งไม่ เ พิ ก เฉยและพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การตรวจสอบ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย
/4.4.3 ผู้บริหาร…..

-113.4.3 ผู้บ ริห าร ข้ าราชการ พนั กงาน จะต้ องไม่ ทนและไม่
ยอมรับต่อการกระทาการทุจริตทุกรูปแบบ
3.4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่นาวัสดุ อุปกรณ์
และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว
3.4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระทาการใด
ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3.4.6 ให้มีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดาเนินการอย่างมี
อิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้ บริหารหรือผู้มีอานาจ และสามารถยับยั้ง หรือป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.8 ให้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนี้
- ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- ให้มีการจั ดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติง านเพื่อป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
- ให้มีการปรับปรุง ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
ระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.4.9 ให้มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน ดังนี้
- ให้มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนามาปรับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ให้ มี ก ารด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.4.10 ให้ มี ก ารร่ ว มกลุ่ ม เพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารงานใน
หน่วยงาน ดังนี้
- ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อการ
บริหารงานอย่างโปรงใส
- ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
3.5 มาตรการด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3.5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่
ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง
/4.5.2 สร้างแรงจูงใจ…..

-123.5.2 สร้ า งแรงจู ง ใจ เพื่ อ รั ก ษาเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
ความสามารถบนพื้นฐานของความดี
3.5.3 ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม การสั ม มนา
การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
3.5.4 การใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความจาเป็ น
คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
3.5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
3.5.6 ให้คาแนะนา และร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
3.5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมีความพร้อมอย่างสม่าเสมอ
3.5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็น
มาตรฐาน และยึดความถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
3.5.9 ต้องปฏิบัติง านโดยยึดหลั กความเป็นธรรม เท่าเทียมกั น
3.5.10 ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
- ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ที่เป็นปัจจุบัน
- ให้ จั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามคู่ มื อ หรื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับผลผลิตและ
ผลลัพ ธ์ของการปฏิ บัติง านมี การเปรี ยบเที ยบขั้ นตอน กระบวนการปฏิบัติ ง านที่
กาหนดไว้ ในคู่ มือ กับ การดาเนิน งานที่เ กิด ขึ้ นจริง ตลอดจนปั ญ หาอุป สรรคและ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
3.5.11 ให้มี การปฏิ บั ติง าน การบริ การ ตามภารกิ จหลั กด้ ว ย
ความเป็นธรรม ดังนี้
- ให้มีการแสดงขั้ นตอนการปฏิบัติง านตามภารกิจหลั ก
และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน
- จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
3.6 มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
3.6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรม และโปร่ง ใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบ
3.6.2 นาประกาศนโยบาย 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 นี้ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://saaeab.go.th และช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ
/4.6.3 ให้ผู้บริหาร.....
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มติที่ประชุม

3.6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจานงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ในคราวประชุมภายในหรือการประชุมประจาเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
4. มาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ดังนี้
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
1. ช่องทางร้องเรียน
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลสะเอียบ
- ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 054-662122 , หมายเลข
โทรสาร 054-662122 ต่อ 108
- ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลสะเอียบ
- ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ www.saaeab.go.th ,เพจ
เฟสบุ๊ ค องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสะเอี ย บ, ไลน์ อบต.สะเอี ย บ,อี เ มลล์
Saeab53@gmail.com
2.ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ขั้ น ตอนที่ 1 ศู น ย์ ป ระสานงานรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ตามข้อที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์
เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้ น ตอนที่ 3 สรุ ป ความเห็ น เสนอและจั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ พิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ หรือเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน)
ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ประสานงานรับเรื่องราว/ร้อ งทุก ข์
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบรับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่ องร้องเรีย น
เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 8 จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
-เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่

เรื่องอื่นๆ
/นายชุม สะเอียบคง…..

-14นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)
นางตุลารัตน์ แสงมณี
(นักทรัพยากรบุคคล)

มติที่ประชุม

-เชิญเลขานุการแจ้งกรอบการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖5 ครับ
-ค่ะ ขอแจ้งกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖5 จะดาเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และนาเข้าข้อมูลในการประเมิน วันที่ 1
ม.ค. – 28 ก.พ. 65
2. เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) วันที่ 1
มี.ค. – 31 พ.ค. 65
3. เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) วันที่ 1
มี.ค. – 31 พ.ค. 65
4. เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) วันที่ 1 มี.ค. – 30
เม.ย. 65
5. ให้คะแนน OIT วันที่ 1 - 31 พ.ค. 65
6. ชี้แจงเพิ่มเติม OIT วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 65
7. ยืนยันแบบวัด OIT วันที่ 16 - 30 มิ.ย. 65
8. สรุปผลและจัดทารายงานผลการประเมิน วันที่ 1 - 31 ก.ค. 65
9. ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน วันที่ 1 – 31 ส.ค. 65
-รับทราบ

นายชุม สะเอียบคง
(นายก อบต.สะเอียบ)

-การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุง ผล
การประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการ
บริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

ปิดประชุมเวลา

17.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางตุลารัตน์ แสงมณี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ

(ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายชุม สะเอียบคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียยบ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะเอียบ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ในการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล
สะเอียบ ทุกฝ่าย ทุกระดับ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ต้องดาเนินไปด้วยความ
ชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสัง คม ที่จะต้อง
ร่วมมือกันดาเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริ ยะ อุตสาหะ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน

คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
นายชุม สะเอียบคง
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2565
วันที่ 10 มกราคม 2565
*************************

เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (พร) 0002/ว859 ลง
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้ง รับรองการได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย นายประเสริ ฐ แก้ ว กุ ฬ า รองนายก นายสมบั ติ อิ น ต๊ ะ ปั ญ ญา รองนายก
นายณัฐปคัลภ์ ศรีคาภา เลขานุการนายก ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะเอียบ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ขออนุญาตต่อท่ านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะเอียบที่เคารพ ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แห่งนี้
โดยได้จั ดทานโยบายในการพั ฒนาตาบลสะเอีย บ เป็นเอกสารแจกให้สมาชิก สภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบลทุกคน ที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 กาหนดไว้ว่า ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ดาเนินไปด้วยความเป็นธรรม
โปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้อง และยั่งยืนดังนี้
นโยบายการบริหาร
1. ด้านการศึกษา
1.1 เน้นจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ
1.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทั้ง การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ด้านการสาธารณสุข
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
/2.2 ร่วมมือกับ…..

-22.2 ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในการป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น โรคโค
วิด – 19 โรคติดต่อเรื้อรังและการบริหารจัดการเรื่องขยะ
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน สังคม และผลิตภัณฑ์ OTOP โดยคานึงถึงปัจจัยพื้นฐานใน
การดารงชีวิต ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เช่น การฝึกอบรมงานอาชีพแก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน
3.2 ให้ ความช่ว ยเหลือด้ านสุ ขภาพ และเบี้ยยั ง ชีพ ผู้สู ง อายุ คนพิก าร ผู้ด้อ ยโอกาส ดาเนิน งาน
บรรเทาสาธารณภัย (อป.พร.) ได้ตรงกับความต้องการและอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่
เด็ก – เยาวชน เป็นคนดีของสังคมและห่างไกลยาเสพติด
4. ด้านพัฒนาการเกษตรและการปศุสัตว์
4.1 ส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี – เพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ การเลี้ยงสุกร
ป้องกันและควบคุมโรคระบาด ครอบคลุมทั่วตาบลสะเอียบ
4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าชี พ แก่ เ กษตรกรแขนงต่ า งๆ ติ ด ต่ อ
ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตรกรรม
5. ด้านที่ดินอยู่อาศัย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสานต่อโครงการ กัน
แนวเขตพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทากิน ออกจากอุทยานแห่งชาติแม่ยม และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ตามโครงการสะเอียบโมเดล
6.2 ตลอดถึงการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย ในฤดูฝน
6.3 ไฟฟ้าส่องสว่าง - โซล่าเซลส์ บนท้องถนนทั่วหมู่บ้าน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้มีแหล่งน้า เพื่อการอุปโภคบริโภค และทาการเกษตร ที่เพียงพอ
7. ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน และประเพณี อันดี
งามและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างทั่วถึง
8. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
8.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาและการออกกาลังกายของเยาวชน ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ โดยใช้สนามกีฬาที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป
9. ด้านการเมืองและการปกครอง
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยให้ความรู้และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นการปกครองของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน
10. พัฒนาการด้านการท่องเที่ยว
10.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวช่องทาง
ธรรมชาติ
ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ที่
เคารพทุกท่านที่ได้ให้เวลากระผม แถลงนโยบายในการพัฒนาตาบลสะเอียบ ด้านหลักๆ ทั้ง 10 ด้าน
/ซึ่งกระผมพร้อม…..

-3ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริห ารองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย ทุก
ระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาตาบลนั้น ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันดาเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ
อุตสาหะตลอดเวลา 4 ปี
ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่าน
ด้วยความเคารพ โปรดกรุณา ให้ข้อเสนอแนะ และนาปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หาก
มีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทาเพื่อตาบลสะเอียบ ทั้งนั้น เราจะนาข้อชี้แนะและ
ประเด็ น ปั ญ หา พร้ อ มข้ อ มู ล ที่ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว เหล่ า นั้ น มาด าเนิ น การแก้ ไ ข และจะพั ฒ นาจนสุ ด ก าลั ง
ความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหาคาตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
มี ห ลากหลาย ในต าบลและพวกเรา จะตั้ ง ใจท างาน โดยยึ ด ถื อ ผลประโยชน์ ข องพี่ น้ อ งประชาชน และ
ผลประโยชน์ ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสาคัญ ร่วมกัน เพื่อจะนาพามาสู่ความสาเร็จ
ความเจริญรุ่งเรืองของตาบล รวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ
นายชุม สะเอียบคง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ

“สะเอียบมั่นคง จริงใจ เข้าถึง พึ่งได้”

