ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
เรื่อง การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับตามคาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้
กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมา
ภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐ บาล
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทาแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว และเพื่อให้
ทุก หน่ ว ยงานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาขาว ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ต่อไป
เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติ
ข้อมูล ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขาขาว จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖1 –พ.ศ.๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาขาว จัดทาขึ้นโดยเป็นไปตาม คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่
สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
ให้ส อดคล้องตามแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่ าว และ
กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ช าติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้ดาเนินการจัดทาตามแนวทางดังกล่าว และสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสั ตย์
สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงดาเนินการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
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บทนา
ในปัจจุบัน การคอร์รัปชั่นเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งของมนุษย์ มันไม่เพียงทาลายทั้งชีวิตความเป็นอยู่
และชุมชนของผู้คน แต่มันยังทาให้ประชาชนเกิดความเจ็บแค้น ซึ่งจะนาไปสู่สังคมที่ไม่มีเสถียรภาพและเต็มไป
ด้วยความขัดแย้งรุนแรง จากการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index) ไม่
มีประเทศใดในโลกที่ขาวสะอาดหมดจด และสองในสามของประเทศในโลกได้คะแนนความโปร่งใสน้อยกว่า
50 (จากคะแนนเต็ม 100) อันบ่งชี้ว่าการคอร์รัปชั่นกาลังเป็นปัญหาร้ายแรง
ประเทศไทยก็หนีปัญหาดังกล่าวไม่พ้น และดูเหมือนว่าสภาพปัญหาจะหนักหน่วงรุนแรงขึ้นทุกวัน โดย
จากการสารวจ Global Corruption Barometer 2013 พบว่านักลงทุนจากต่างประเทศกังวลกับปัญหา
คอร์รัปชั่นในประเทศไทยมากที่สุด ขณะที่คนไทยหนึ่งในหกคนยอมรับว่าเคยจ่ายสินบน ขณะเดียวกัน การ
คอร์รัปชั่นก็ส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยมีการคาดการณ์ว่าการคอร์รัปชั่นสร้างความเสียหาย
ให้กับประเทศราว 1 แสนล้านบาทต่อปี และมันยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ประเทศสูญเสี ยการลงทุนจาก
ต่างประเทศราว 6,000 ล้านบาทในช่วงปี 2550-2555
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทา
แผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ ป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจ มีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ผลการวิเคราะห์การทุจริต โดยใช้เทคนิค SWOT analysis สรุปคือ
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
ความเสี่ยงด้าน
ผลการวิเคราะห์การทุจริต โดยใช้เทคนิค SWOT analysis สรุปคือ
1.จุดแข็ง STRENGTH - S
1.องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีงบประมาณ, มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่มีความรู้
2.หน่วยงานให้ความสนใจในการป้องกันทุจริต
3.ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจถึงผลเสียหายที่เกิดจากจากการทุจริต
4.ฝ่ายการเมืองมีเอกภาพ ,มีสมาชิกสภาที่คอยตรวจสอบ
5.มีสายบังคับบัญชาที่สั้นและรวดเร็ว
6.มีการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม
7.มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง
8.ออกกฎระเบียบข้อบังคับตาบลของตนเองได้
9.มีงบประมาณเป็นของตนเอง
10.มีบุคลากรและพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน
11.มีเครื่องมือที่เพียงพอ มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย
2.จุดอ่อน WEAKNESSES - W
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด จาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด คุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
3.โอกาส OPPORTUNITIES - O
1.ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง
2.ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนป้องกันการทุจริต
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4.มีเทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้ในการดาเนินการตามแผน
4. อุปสรรค TREAT - T
สรุปได้ ดังนี้
1) โอกาส มีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต จากการ บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง

2.หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม ๑๑ ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดาเนินการ
จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดย
จะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิช อบก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
สร้ า งความเสี ย หายแก่ ป ระชาชนโดยเฉพาะนั กลงทุน ในระยะเฉพาะหน้ า จะเน้น การปรั บปรุ งหน่ ว ยงาน
ให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกั นการแทรกแซงจากนักการเมืองและ
ส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในภาครัฐ
ทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้ง
จะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน
อีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการ
ปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวล
เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
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ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว และมีประเด็นยุทธศาสตร์ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้
๑. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๔. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
๑. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาของเทศบาล
๒. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่
๓. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์
๑. การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๓. มีขั้นตอนการให้พิจารณาใบอนุญาตของราชการที่แจ้งระยะเวลาในการให้บริการและขั้นตอนที่ชัดเจน,มีการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กลยุทธ์
๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน
๒. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๑. การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่หน่วยตรวจสอบกาหนด
๒. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๓. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

3.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ให้มีการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาราชการ ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริต
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรของ อบต.เขาขาว ทั้งฝ่าย
การเมืองฝ่ายข้าราชการประจา และประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

4.เป้าหมาย
๑. บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๒. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่นๆ

5.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑. ป้องกันทุจริต
๒. ใช้งบประมาณที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่า
๓. ใช้เป็นหลักในการทางานด้านต่างๆ
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ส่วนที่ ๒

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติ

ภาระกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ที่ ๑
การสร้าง
สังคมที่
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น

1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1.1.2 โครงการบันทึกความดีพนักงานบริหารส่วนตาบล
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
1.1.4 โครงการธรรมะกับการทางาน

1.2 สร้างความสานึกและ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น

1.2.1 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษีของท้องถิ่น
1.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.3.3 โครงการ วันทองถิ่นไทย
1.2.4 โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้า
1.2.5 โครงการงานวันเกษตรตาบลเขาขาว (เกษตรแฟร์)
1.2.6 โครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้าสาธารณะและ
แหล่งน้าธรรมชาติ
1.2.7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
1.2.8 โครงการประชาสัมพันธ์และควบคุมป้องกันไฟป่า
1.2.9 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
1.2.10โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นาใน
ศาสนพิธี

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
80,000.40,000.30,000.30,000.100,000.
300,000.50,000.70,000.10,000.280,๐๐๐.
50,000.-

หมายเหตุ

-7 มิติ

ภาระกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ที่ ๑
1.3 การสร้างจิตสานึกและ 1.3.1 โครงการนักเรียนปลอดภัยมีวินัยจราจร
การสร้าง
ความตระหนักแก่เด็กและ
สังคมที่
เยาวชน
1.3.2 โครงการ “รณรงคประชาสัมพันธการปองกัน
ไม่ทนต่อการ
การทุจริต”
ทุจริต
1.3.3 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ต้านยา
เสพติด
1.3.4 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน
และประชาชน ระดับตาบล

รวม

จานวน

18 โครงการ

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท
5,000.2,000.260,000.280,000.-

1,587,000.-

หมายเหตุ

-8มิติ
ที่ ๒
การบริหาร
ราชการ
เพื่อป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจานงค์ทาง
การเมือง ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.1.1 กิจกรรม ประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น

2.2 มาตรการสร้างความ
2.2.1 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
โปร่งใสในการปฎิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหาร
2.2.2 มาตรการ/กิจกรรม : การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2.2.3 โครงการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการ จัดซื้อ
จัดจาง
2.2.4 กิจกรรมจัดทาและพัฒนาคู่มือการออก
ใบอนุญาต ให้บริการประชาชน
2.2.5 กิจกรรมจัดให้มีแผนผัง ระยะเวลา ขั้นตอนการ
ขออนุญาต ต่างๆ
2.2.6 โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
ดาเนินการสารวจประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
2.2.7 ส่งเสริมมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

25,000-

หมายเหตุ

-9-

มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.3.1 ส่งเสริมมาตรการออกคาสั่งมอบหมาย
หน้าที่ของ นายก , ปลัด , และหัวหน้าส่วน
ราชการ

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

2.3.2 ส่งเสริมมาตรการ “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี"

-

2.3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

-

2.3.4 ส่งเสริมมาตรการการออกคาสั่งมอบหมาย
ของนายกอบต. ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วน
ราชการ

-

2.3.5 ส่งเสริมมาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

-

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-10มิติ

ภาระกิจตามมิติ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน /บุคลากรใน
การดาเนินกิจการการ
ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.4.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 การจัดการในกรณีได้ 2.5.1 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบพบการทุจริต
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ของอบต.เขาขาว
2.5.2 กิจกรรมการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
2.5.4 มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดย
มิชอบ
รวม
จานวน 20 โครงการ

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ

-

-

25,000.

ไม่ใช้
งบประมาณ

-11มิติ

ภาระกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2562
หมายเหตุ

ที่ ๓
การส่งเสริม
บทบาท
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานได้ทุก
ขั้นตอน

3.1.1 โครงการทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร
3.1.2 โครงการเสียงตามสายและเตือนภัยประจา
หมู่บ้าน ในตาบลเขาขาว
3.1.3 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
3.1.4 กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.
3.1.5 ชื่อ กิจกรรม“การดาเนินการต่อสัญญาณ
การให้บริการเข่าพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด์ของ
อบต.เขาขาว เพื่อเป็นช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.เขาขาว

งบประมาณ
(บาท)
30,000400,000.-

-12-

มิติ

ภาระกิจตามมิติ
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ของหน่วยงาน

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.2.1 กิจกรรม “การดาเนินงานศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ องค์การบริหารส่วน
ตาบล
3.2.2 มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
3.2.3 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญด้าน
การสาธารณสุข
3.2.4 กิจกรรม “การรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและการช่วยเหลือให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ
3.3.1 โครงการเวทีประชาคม
3.3.2 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
3.3.3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.เขาขาว
3.3.4 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จานวน 14 โครงการ

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
70,000.-

500,000.

หมายเหตุ

-13-

มิติ
ที่ ๔
การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฎิบัติราชการ
ของ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภาระกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1มีการจัดทาและ
4.1.1 กิจกรรมโครงการจัดทาระบบควบคุมภายใน
รายงานการจัดทาระบบ 4.1.2 มาตรการติดตามและ ประเมินผลการควบคุม
ควบคุมภายใน ให้ผู้กากับ
ภายใน
ดูแล

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบ
ประมาณ
4.2 การสนับสนุนภาค
4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะทางาน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลเขาขาว
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม 4.2.2 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ช่องทางที่สามารถ
ได้ทราบ
ดาเนินการได้

-

-๑4มิติ

ภาระกิจตามมิติ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community)
และบูรณาการ ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.3.1 กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร

-

4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังคอรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน

-

4.4.2 กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต

รวมโครงการ ทั้ง 4 มิติ

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

1,500-

จานวน 8 โครงการ

1,500.

จานวนโครงการทั้ง 4 มิติ รวม 60 โครงการ

2,113,500.-

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

รายลเอียดโครงการ /กิจกรรม /มาตรการต่าง

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
1. ชื่อมาตรการ/กิจกรรม : ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยแผนป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ให้ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่ งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยต่างๆ ที่คอย
ยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็ สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานใน

ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้
อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ )
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 จานวน 1 ชุด
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ชื่อมาตรการ/กิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ ทีก่ าหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ทุกโครงการและ
กิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้าสาธารณะและแหล่งน้าธรรมชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2562
สอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1
บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้อง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. ชื่อโครงการ ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้าสาธารณะและแหล่งน้าธรรมชาติ
2. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแบบยั่งยืน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน และการ
บริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตและจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ ในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ของชุมชน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา
ท้องถิ่น ในแหล่งเศรษฐกิจของชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จัดสรรและสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อใช้เลี้ยงปล่อยใน
สระน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของชุมชน
หมู่บ้าน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทาโครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้า
สาธารณะและแหล่งน้าธรรมชาติ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศุลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
๒. เพื่อประสานการดาเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว กับหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเน้น
การบริหารจัดการของชุมชนเป็นสาคัญ
๓. เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
4. กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายการดาเนินงาน
4.1 นักเรียน เยาวชน ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป จานวน 300
คน
4.๒ สระน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว โดยปล่อยพันธุ์ปลา
จานวน 5๐,000 ตัว

5. แผนการดาเนินงาน

5.1 ประชุม/วางแผน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการดาเนินโครงการ
5.2 สารวจพื้นที่สระน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ
5.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.4 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
4.5 ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดซื้อพันธุ์ปลา
- ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ
ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

5.4 สรุปผลการดาเนินงาน

6. สถานที่ดาเนินการ
สระน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน – กรกฏาคม 2562
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายสวัสดิการสังคม สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

ส.ค.62

ก.ค.62

มิ.ย.62

พ.ค.62

กิจกรรม

เม.ย.62

ระยะเวลาดาเนินการ

9. งบประมาณดาเนินการ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 256๑ - 2564 จานวนปีละ ๕0,000
บาท ประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้
9.1 ค่าเช่าเต็นท์

เป็นเงิน 5,600 บาท

9.2 ค่าเช่าเครื่องเสียง

เป็นเงิน 6,000 บาท

9.3 ค่าจ้างเหมาจัดทาสถานที่พร้อมตกแต่งและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นในพิธี

เป็นเงิน 4,000 บาท

9.4 ค่าป้ายไวนิลโครงการ/พระราชกรณียกิจ ขนาด 2 x 4 ม.
จานวน 2 ป้าย

เป็นเงิน 3,200 บาท

9.5 ค่าน้าดื่ม/น้าแข็ง

เป็นเงิน 1,800 บาท

9.6 ค่าพันธุ์ปลา

เป็นเงิน 20,000 บาท

9.7 ค่าอาหารกลางวัน เหมาจ่าย
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

เป็นเงิน 9,400 บาท

ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ระบบนิเวศในแหล่งน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติมีความสมดุล
10.2 ประชาชนทุกภาคส่วน มีใจรักและร่วมรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางมณฑา พยาบาล)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน
นักวิชาการเกษตร

11. การอนุมัติโครงการ
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม.......................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางมณฑา พยาบาล)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล..................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้กลั่นกรองโครงการ
(นายศักดา รัตนบุรี)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ความเห็นของนายก องค์การบริหารส่วนตาบล.......................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ความเห็นของนายก องค์การบริหารส่วนตาบล.......................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้า
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
สอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1
บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. ชื่อโครงการ โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้า
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุล
เพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้
ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อ
ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ
ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอย
โดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และ ไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่
ต้องคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทาโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
3.2 เพื่อให้ทุกภาคส่วน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ได้ใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของทุกภาคส่วน
๓.4 เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
4. กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายการดาเนินงาน
4.1 นักเรียน เยาวชน ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป จานวน 300
คน

4.2 ปลูกต้นไม้ พื้นที่ป่าต้นน้า/พื้นที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จานวน 4,000
ต้น
5. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

5.1 ประชุม/วางแผน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการดาเนินโครงการ
5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.3 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
- กิจกรรมปลูกป่าต้นน้าเฉลิมพระเกียรติ
วิธีดาเนินการ
- พิธีเปิด ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้า พื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 / หมู่ที่ ที่ 10 จานวน 850 ต้น
- มอบต้นไม้ให้แต่ละหมู่บ้าน โดยผ่านผู้นาชุมชน ปลูกในพื้นที่ต้นน้าหรือพื้นที่สาธารณะ ของแต่ละหมู่ ๆ ละ 85 ต้น รวม
1,020 ต้น
- มอบต้นไม้ให้หน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรเอกชน เพื่อปลูกในพื้นที่ จานวน 15 หน่วยงาน ๆ ละ 85 ต้น รวม
1,275 ต้น
- หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกในพื้นที่ จานวน 855 ต้น
5.4 สรุปผลการดาเนินงาน
6. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ต้นน้า พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายสวัสดิการสังคม สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. งบประมาณดาเนินการ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 100,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้
9.1 ค่าเช่าเต็นท์

เป็นเงิน 15,000 บาท

9.2 ค่าเช่าเครื่องเสียง

เป็นเงิน 6,000 บาท

9.3 ค่าจ้างเหมาจัดทาสถานที่พร้อมตกแต่งและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นในพิธี

เป็นเงิน 20,000 บาท

9.4 ค่าป้ายไวนิลโครงการ/พระราชกรณียกิจ ขนาด 2 x 4 ม.
จานวน 2 ป้าย

เป็นเงิน 3,200 บาท

9.5 ค่าอาหารกลางวันและน้าดื่ม

เป็นเงิน 15,800 บาท

9.6 ค่าพันธ์กล้าไม้

เป็นเงิน 40,000 บาท

ได้ตามที่จ่ายจริง

รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายถั่วเฉลี่ย

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กลุ่มเป้าหมาย รู้คุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
10.2 กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.3 กลุ่มเป้าหมาย มีความสามัคคี รู้รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางมณฑา พยาบาล)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน
นักวิชาการเกษตร
11. การอนุมัติโครงการ
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม.......................................................................................
...............................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางมณฑา พยาบาล)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล..................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้กลั่นกรองโครงการ
(นายศักดา รัตนบุรี)
หัวหน้าสานักปลัด
ความเห็นของปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล.........................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ความเห็นของนายก องค์การบริหารส่วนตาบล.......................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

โครงการจัดงานวันเกษตรตาบลเขาขาว
ประจาปีงบประมาณ 2562
สอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้อง แผนพัฒนาตาบลเขาขาว ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มแก้ไขและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การดาเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร
1. ชื่อโครงการ จัดงานวันเกษตรตาบลเขาขาว (เขาขาวเกษตรแฟร์)
2. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสาคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งที่
ผ่านมามีนโยบายในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต
โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ลดราคาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ในปีการผลิต
2557/2558 เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรู เมล็ดพันธ์ และค่าเช่าทีดิน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความ
สมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเน้นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และรัฐบาลปัจจุบันได้น้อมนามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้
ความสาคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ใน
ระดับครัวเรือน ระดับท้องถิ่น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้การบริหารจัดการดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตามภารกิจที่ถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา28 (7) บารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอื่น รวมทั้งสอดรับกับภารกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสาคัญ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดถึงการรวมกลุ่มการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้เกษตรกรได้มีรายได้ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนามาซึ่ง
ความอยู่ดี กินดีจึงได้จัดทาโครงการ “จัดงานวันเกษตรตาบลเขาขาว”(เขาขาวเกษตรแฟร์) ประจาปี 2560 ขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ มีทัศนคติที่ดีและได้น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
3.2 ให้สังคมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาคน และองค์
ความรู้
3.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ลดผลกระทบจากปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดี กินดี ยิ่งขึ้น
3.4 เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน กลุ่มองค์กร ในพื้นที่
ตาบลเขาขาว
3.5 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กร มีความสามัคคี ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นผลนามาซึ่ง
ความสุขและเป็นสังคมที่น่าอยู่
4. เป้าหมายการดาเนินการ
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- เกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่/ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 3,000 – 5,000 คน
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-เกษตรกร/กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมงาน ได้มองเห็นความสาคัญของอาชีพการเกษตร
และมีทัศนคติที่ดี ได้น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ตลอดจนได้รับรู้ข่าวสาร การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
5. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม ระยะเวลา
เม.ย.62
พ.ค.62
มิ.ย.62
ก.ค.62
- ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัด โครงการฯ
- เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- วางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประสานความร่วมมือหน่วยงานราชการ/เอกชน และวิทยากร
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ ทราบอย่างทั่วถึง
- ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- สรุปและประเมินผลโครงการ

ส.ค.62 ก.ย.62

6. สถานที่ดาเนินการ
สนามกีฬา ร.รสหรณ์นิคมกสิกรรรมทุ่งสง ตาบลเขาขาว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2562
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
8.1 หน่วยงานหลัก
ฝ่ายสวัสดิการสังคม สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
8.2 หน่วยงานสนับสนุน
- สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งสง
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง
- กองพันทหารช่าง ที่ 5 (ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง)
- ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอาเภอทุ่งสง
9. งบประมาณดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 300,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ที่

รายการ

จานวนเงิน

1.

- ค่าเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ/เก้าอี้ /เวที/ เครื่องเสียง

150,000.-

2.

- ค่าตกแต่งสถานที่และเวทีในพิธีเปิด

20,000.-

3.

ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ

45,000-

4.

-ค่าสมนาคุณคณะกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร/แข่งขันทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 5,000.-

5.

- ค่าเงินรางวัลการจัดกิจกรรมฯ ภายในงาน

40,000.-

6.

- ค่าสมนาคุณวิทยากร/พิธีกรผู้ดาเนินรายการ

5,000.-

7.

- ค่าจัดทาเกียรติบัตร

3,000.-

8.

- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการแข่งขันทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

10,000.-

9.

- ค่าของสมนาคุณการแสดงในพิธีเปิด

7,000.-

10.

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงาน

15,000.-

ค่าใช้จ่ายถั่วเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง

รวมเงิน

300,000.- (สามแสนบาทถ้วน)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ ในตาบลเขาขาวมีตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง
10.2 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ ได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั่วไป และผู้เข้าร่วมงานได้นาไปใช้ประโยชน์
สามารถพัฒนาต่อยอดได้
10.3 ผู้เข้าร่วมงาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ
10.4 ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
10.5 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้
ลงชื่อ ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางมณฑา พยาบาล)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
นักวิชาการเกษตร
11. การอนุมัติโครงการ
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม..............................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางมณฑา พยาบาล)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล..................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้กลั่นกรองโครงการ
(นายศักดา รัตนบุรี)
หัวหน้าสานักปลัด
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ชื่อ โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชน ระดับตาบล
(ประจาปี 2562)
1. หลักการและเหตุผล
1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓/๑ บัญญัติให้ การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.2 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๖ มาตรา 67 และมาตรา ๖๙/๑ บัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นและการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน
1.3 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 บัญญัติให้การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชราและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการส่งเสริมกีฬา
เป็นภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
1.4 ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้มุ่งเน้นที่
จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทาเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้าน
ร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกาลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาจึงเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่าง
ดี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและเป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต
1.5 การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่าครอง
ชีพเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ประชาชนทุกคนต้องขวนขวายทางานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวทาให้ไม่มีเวลาออกกาลังกายหรือเล่น
กีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทาให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงและหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดทาให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น เมื่อ
เศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปัญหา องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักในภัย
อันตรายที่จะมีใกล้ตัว ทั้งต้องพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกาลังกายและเล่น
กีฬาอย่างสม่าเสมอเพื่อจะช่วยทาให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความ

รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดารงชีวิต
อยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกาลังที่สาคัญของชาติในอนาคตต่อไป
เพื่อให้บรรลุหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงจัดโครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชน ระดับตาบล(ประจาปี 2561)ขึ้น รวมทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีทักษะด้านกีฬาซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 กาหนดให้ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล
มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16
กาหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (14) การส่งเสริมกีฬา และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 เล่มที่ 2 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 4
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมสามารถแสดงออกถึง
กิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด และมีโอกาสร่วมทากิจกรรมทางด้านกีฬา ตลอดรวมทั้งได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้าใจเป็นนักกีฬา
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข
2.3 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาวให้บรรลุผลนโยบายของรัฐบาลที่มีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชน
และสังคมโดยส่วนรวม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณนักเรียนระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาวรวม 10 แห่ง ตลอดรวมทั้งผู้ปกครองผู้นาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชน
ระดับตาบลเขาขาว
3.2 เชิงคุณภาพนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกรีฑาเต็มตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละคนและเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับอื่นๆ ต่อไปและผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิด
ความสุขในครอบครัว สามารถดารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกาลังที่สาคัญของชาติในอนาคต

4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.2 ประสานการดาเนินงานโครงการ
4.3 วางแผนการดาเนินงาน
4.4 จัดการแข่งขันกรีฑาตามระเบียบและประเภท
4.5ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
5. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ. 2561-2564
6. สถานที่ดาเนินการ
ณ สนามกีฬากลางตาบลเขาขาว หมู่ที่ 3 ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ
7.1 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ
วงเงิน 280,000 บาท
9. การประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงาน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมสามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่
ตนเองชอบและถนัด และมีโอกาสร่วมทากิจกรรมทางด้านกีฬา ตลอดรวมทั้งได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน
10.2 เด็ก เยาวชนและประชาชน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้าใจเป็นนักกีฬา มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดารงชีวิต
อยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข
10.3 สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริ หารส่วนตาบลเขาขาว
ให้บรรลุผลนโยบายของรัฐบาลที่มีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้
ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดย
ส่วนรวมประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันค่านิยมพื้นฐานของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป คนไทยให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจเป็นหลักในการ
ดารงชีวิต อาจเป็นเพราะแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาให้ความสาคัญการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติทาให้
ประชาชนห่างไกลจากศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับสงฆ์ในการประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้ขาดหายและลดน้อยลงไปชุมชนต่างๆหรือหน่วยงานราชการที่ให้คาปรึกษา แนะแนวหรือเป็นแกนนาในการ
ปฏิบัติ เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนปฏิบัติไม่ตรงกับแบบอย่างที่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติจริง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา เพื่อให้ผู้ที่ประกอบพิธีกรรมหรือผู้ที่
ควบคุมการประกอบพิธีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบปฏิบัติและจิตสานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ค่านิยม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.๑. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้นาศาสนพิธีที่ถูกต้องตามโบราณประเพณี มีคุณภาพมีความชานาญในการปฏิบัติพิธีกร
ทางศาสนาเพิ่มขึ้นและเป็นอย่างที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชนได้
๒.2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ด้วยการปฏิบัติศาสนาพิธีที่ถูกต้อง โดยมีผู้นาทาง
ศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสานระหว่างประชาชนกับพระภิกษุสงฆ์
2.๓ เพื่อให้การปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้อง โดยมีผู้นาทางศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสานระหว่าง
ประชาชนกับพระภิกษุสงฆ์
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสานึกต่อสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เข้าฝึกอบรมจากตัวแทนหมู่บ้านหรือตัวแทนองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จานวน
30 คนมีความสนใจและต้องการเป็นพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธี

ด้านคุณภาพ
ผู้เข้าฝึกอบรมจากตัวแทนหมู่บ้านหรือตัวแทนองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวเกิด
ทักษะความรู้ความสามารถการเป็นพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธีเพื่อนาไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือด้านจารีต
ประเพณีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. หัวข้อการอบรม/กิจกรรมที่จัด
-

การลาดับขั้นตอนพิธีกรรม/การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี
การปฏิบัติพิธีงานมงคลและพิธีงานอวมงคล
อุปกรณ์เฉพาะพิธี
การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธี

- อื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรม

5. วิธีดาเนินการ
5.๑
5.๒
5.๓
5.๔

จัดประชุมวางแผน ซักซ้อมและทาความเข้าใจ
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธี
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

6. สถานที่ดาเนินการ
วัด ในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. งบประมาณ
งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท

9. การประเมินผล
- วิธีวัดและประเมินผล แบบสอบถาม แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑0.1 ในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาวมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านศาสนพิธี สามารถเป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆได้ถูกต้อง
๑0.๒ ในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาวมีผู้นาศาสนาพิธีที่ถูกต้องตามโบราณประเพณี มีคุณภาพ มีความชานาญในการ
ปฏิบัติพิธีการทางศาสนาเพิ่มขึ้นและเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชน
๑0.3 มีการปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้อง โดยมีผู้นาทางศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสานระหว่าง
ประชาชนกับพระภิกษุสงฆ์
10.4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสานึกต่อสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

โครงการเวทีประชาคม ประจาปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564)
จึงจาเป็นต้อง
อาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
พื้นที่ บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
ระดับชุมชน ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนาไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทางานร่วมกันของภาคี
การพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ความมีประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่าในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อนาโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาประกอบการพิจารณาในแผนพัฒนาสามปี
3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อประชาสัมพันธ์ อานาจหน้าที่ และภารกิจของ อบต.
6. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากเวทีประชาคม
7. เพื่อจัดทาแผนระดับชุมชน
3. วิธีการดาเนินการ
จัดทาเวทีประชาคมเพื่อให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน จานวน
12 หมู่บ้าน และการจัดประชุมประชาคมตาบล จานวน 1 ครั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
4. ระยะเวลาและสถานที่
มกราคม 2562
สถานที่ดาเนินการ หมู่ที่ 1 – 12
5. งบประมาณ
เป็นเงิน 70,000.-บาท
6. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

70,000 บาท

7. หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
1. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง
2. หน่วยงานราชการในตาบลเขาขาว
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาคมเสนอปัญหาต่างๆ และความต้องการของชุมชน
2. ประชาคมเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ 60
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
4. ประชาชนรับทราบ ภารกิจ อานาจหน้าที่ ของ อบต.
5. ประชาชนมีความสัมพันธ์อันดี กับ อบต.
6. ประชาชนรับทราบผลการดาเนินกิจการของ อบต.
7. ได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อสามารถดาเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อจัดทาแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาต่างๆ ได้

โครงการเนื่องใน วันท้องถิ่นไทย 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๑.

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ กาหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย เพื่อราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่า
ฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔)
เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐/๕๑/๕๓/๕๔/๕๖ หรือพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตร ๖๗ และ มาตรา ๖๘ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทยขึ้น
๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ
ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔)
๒.๒ เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสาคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐/๕๑/๕๓/๕๔/๕๖ หรือ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตร ๖๗ และ มาตรา
๖๘
๒.๓ เพื่อสร้างจิตของพนักงานส่วนตาบล ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 จัดนิทรรศการผลงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๓. เป้าหมายของโครงการ
จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ผู้นาชุมชน

๔.

วิธีการดาเนินโครงการ

5.1 เสนอโครงการ วันท้องถิ่นไทย เพื่อขออนุมัติ
5.2 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ วันท้องถิ่นไทย
6. ระยะเวลาดาเนินการ
18 มีนาคม พ.ศ. 2562
7. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
8.

งบประมาณของโครงการ
80,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระ
กรุณาโปรกเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) และร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์
10.๒ พนักงานตระหนักถึงบทบาทของตนในการบริการประชาชน
10.๓ ประชาชนเข้าใจบทบาทและความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา

โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
.................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ไฟป่าเป็นสาเหตุหลักที่ทาลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วและเป็นการทาลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล
กล่าวคือไฟป่าทาให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะทาลายลูกไม้ กล้าไม้เล็ก
ๆ ในป่า ทาให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะหยุดการเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดม
สมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่โล่ง ทาให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทาลายป่าให้เหลือ
ลดน้อยลงแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ ายังเป็นสาเหตุหลักของการทาลายแหล่ง
เก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทาให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทาให้เกิดความผันแปร
ของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่
ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา
ด้วยสาเหตุดังกล่าวหมู่บ้านต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟ
ป่า จึงควรที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และในปัจจุบันงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งผลสาเร็จของการควบคุมไฟป่าใน
ท้องถิ่น จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานควบคุมไฟป่า โดย
เริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้นด้วยการวางแผนป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหาก็จะทาให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไข
ไม่ให้เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาวได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยเริ่มจากชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ชุมชนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทาลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้มีชุมชนเครือข่ายในการป้องกันไฟป่า มีความรู้และสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้มีชุมชนเครือข่ายในการป้องกันไฟป่า สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ได้รู้ถึงปัญหาและผลกระทบเมื่อเกิดไฟป่า
๒.๔ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
๓. เป้าหมาย
๓.๑ สามารถป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงในตาบลเขาขาว จานวน ๑๒ หมู่บ้าน
๓.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าคลอบคลุมทั่วพื้นที่ในตาบล เขาขาว
และพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
๔. วิธีดาเนินการ

-2๔.๑ จัดทาโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๔.๒ ดาเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า
๕. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในตาบลเขาขาว และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖2
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เขาขาว
๘. งบประมาณดาเนินการ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดเครือข่ายชุมชนป้องกันและควบคุมไฟป่า และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า รู้ถึงผลกระทบของการเกิดไฟป่าหมู่บ้าน
ในตาบลเขาขาวเป็นหมู่บ้านปลอดการเผา มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่
ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่าสามารถร่วมป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด
( ประจาปีงบประมาณ 2562 )
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจาก ในปัจจุบันสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นทาให้ทุกคน ต้องขวนขวายทางานเพื่อหารายได้มาจุน
เจือครอบครัว ทาให้ไม่มีเวลาในการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทาให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและหันไปพึ่งพายาเสพ
ติด ทาให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวซึ่งมีอานาจและหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้พิจารณาหาแนวทาง
ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกาลังกาย รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นกีฬาเพื่อให้
นักเรียน เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในตาบลมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีความอดทน มีน้าใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด
ทั้งผู้เล่นและผู้ชม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลด ละ เลิกอบายมุข และสารเสพติดต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ อีกทั้งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในตาบลได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา จึงได้จัด
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติดขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึงพาสิ่งเสพติด
2.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
2.4 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ
2.5 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาว
2.6 เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ
๓. เป้าหมาย
3.1 ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาว แบ่งเป็นทีมหมู่บ้าน จานวน 12 หมู่บ้าน จานวน 340 คน
3.2 บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในตาบลเขาขาว จานวน 30 คน
4. กิจกรรมที่จัด
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน ในเขตตาบลเขาขาว เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัก
ตะกร้อ เป็นต้น
5. วิธีดาเนินการ
5.๑ จัดประชุมวางแผน ซักซ้อมความเข้าใจในระดับตาบลร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5.๒. ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและขออนุมัติโครงการ
5.๓. รับสมัครทีมนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
5.๔. เตรียมการจัดทาสนาม วัสดุอุปกรณ์จัดการแข่งขัน

5.๕. ดาเนินการแข่งขัน
- ฟุตบอลประชาชนชายทั่วไป
- ฟุตบอลประชาชนชายอาวุโส
- วอลเลย์บอลประชาชนชาย
- เซปักตะกร้อประชาชนชาย
- เซปักตะกร้อประชาชนชายอาวุโส
5.๖. สรุปผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
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7. สถานที่ดาเนินการ
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. งบประมาณ
26๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๑0. การประเมินผลโครงการ
การสังเกต และแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เด็กเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึงพาสิ่งเสพติด
11.2 เด็กเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 11.3 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
11.4 เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ
11.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาว
11.6 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวมีมาตรฐานการเล่นกีฬาให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬา

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๑. หลักการและเหตุผล
วัฒ นธรรมประเพณีของไทยถือว่าเป็ น เอกลั กษณ์ของชาติที่สื บทอดกันมาตั้ งแต่ส มัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ประเพณี
วัฒนธรรมของไทยนี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคนไม่ให้แข็งกระด้าง ไม่เห็นแก่ตัว มีความอ่อนโยน รู้จักการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยให้คนเราประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม อยู่ในกรอบจารีตประเพณีที่ดี
“ลอยกระทง” เป็นประเพณีที่ชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลซึ่งมักจะจัดให้มีขึ้นใน
คืนวันเพ็ญ(ขึ้น ๑๕ ค่า) เดือนสิบสองของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณพระแม่คงคาและขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งมีความเชื่อ
กันว่าการลอยกระทงเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกและสิ่งไม่ดีในชีวิตออกไป
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กาหนด
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๗ (๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวได้ตระหนักถึงความสาคัญของประเพณีลอยกระทง และเพื่อให้มีการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงให้เป็นประเพณีที่สาคัญของตาบลเขาขาว จึงได้จัดให้มีงานประเพณีลอยกระทงประจาปี ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ลอยกระทงซึ่งเป็นการระลึกถึงบุญคุณพระแม่คงคาและขอขมาต่อพระแม่คงคา
๒.๒ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณค่าของประเพณีไทย
๒.๓ เพื่อสืบสาน ส่งเสริม บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป
๒.4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนในเขตตาบลเขาขาว
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีลอยกระทง จานวน 500 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันธุ์ และได้ร่วมกันสืบสาน ส่งเสริม
บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป
๔. กิจกรรมที่จัด
จัดกิจกรรมส่งเสริมบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยการจัดสถานที่ลอยกระทงสาหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกันลอยกระทง
5. วิธีดาเนินการ
5.๑ วางแผน ซักซ้อมและทาความเข้าใจ
5.๒ ขออนุมัติโครงการ
5.๓ ดาเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง
5.๔ สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

6. ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕62
7. สถานที่ดาเนินการ
ณ บริเวณสะพานคลองมิน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. งบประมาณ
7๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสมและประหยัด
๑0. การประเมินผลโครงการ
การสังเกต และแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑1.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ลอยกระทงซึ่งเป็นการระลึกถึงบุญคุณพระแม่คงคาและขอขมาต่อพระแม่คงคา
๑1.๒ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณค่าของประเพณีไทย
๑1.๓ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกันสืบสาน ส่งเสริม บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ตลอดไป
11.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนในเขตตาบลเขาขาว

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับแก้ไข)
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีประชากรจานวน ๑๔,๐๙๐ คน ๔,๓๓๗ ครัวเรือน รับผิดชอบ ๑๒
หมู่บ้าน มีการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ จานวน ๑๐
หมู่บ้าน เฉลี่ยประมาณวันละ ๑๓ ตัน ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชน เดือนละ ๑๓๑,๐๐๐ บาท จึงเป็นภาระหนัก
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ในการบริหารจัดการขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้
ขยะตกค้างเป็นจานวนมากในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย ได้แก่ บ้านเมือง
สกปรกไม่น่ามอง เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และพาหนะนาโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ
แมลงวัน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น โรค อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจ
เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท ลงสู่พื้นดินและแหล่งน้า แหล่งน้าเน่าเสีย ท่อระบายน้าอุดตัน อันเป็นสาเหตุ
ของปัญหาน้าท่วม เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่าควัน จากเผาขยะ และบางชนิดไม่ย่อยสลาย และกาจัด
ได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก ทาให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้มีความคิดริเริ่ม ที่จะดาเนินการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย โดยดาเนินการให้บริการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และก่อให้เกิดรายได้ความคู่การสร้างจิตสานึกต่อการรักษ์บ้านเกิดของคนในชุมชนของตนเองแล้ว
และเป็นการลดปริมาณขยะที่นาไปกาจัด ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย
เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อชุมชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่าย
สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ พร้อมลดงบประมาณในการจ้างเหมาเอกชนเข้า
มาดาเนินการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นถัง สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความราคาญต่อชุมชน
๓. เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
๔. เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บูรณาการความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
๕. เพื่อสร้างชุมชนนาร่อง และแกนนาให้ความรู้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลเขาขาว
๔. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ระยะเวลา
เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. กลวิธีดาเนินงาน
๖.๑ ดาเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างบ่อกาจัดขยะมูลฝอยรายละเอียดตามแบบที่ อบต. เขาขาว กาหนด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๖.๒ จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยดาเนินการ
จัดกิจกรรมปีงบประมาณละ 1 หมู่บ้าน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๖.๒.๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อเป็นแกนนาสื่อกลาง
ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน โดยคัดเลือกตัวแทนภาค
ประชาชน
๖.๒.๒ กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ในหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน และมีหน่วยปฏิบัติจริง คือ หมู่บ้าน (มีประชาชน
ทั่วไปในหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ)
๖.๒.๓ ประชุมจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน และที่ปรึกษา
๖.๒.๔ ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ เพื่อวางแผนการดาเนินงานของธนาคารฯ และจัดให้มีการประชุมครั้งต่อไป
ทุกๆเดือน
๖.๒.๕ เปิดรับสมัครสมัครสมาชิก โดยคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๖.๒.๖ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอย เพื่อนามาใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่
๖.๒.๗ ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ และรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
6.3
6.3.1 จัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท สีเหลือง และ สีส้ม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0804/ว 1270 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- ถังขยะสีเหลือง (สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่) วางพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 12
- ถังขยะสีส้ม วางพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 12 (สาหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน)
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔
๗. งบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
สาหรับจ่ายเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๗.๑ ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างบ่อกาจัดขยะ
มูลฝอย ตามแบบที่ อบต.เขาขาว กาหนด เป็นเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐
7.2 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
๗.๒.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและคณะทางาน
ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นเงิน
4,9๐๐
๗.๒.๒ ค่าอาหารกลางวันสาหรับกลุ่มเป้าหมายและคณะทางาน
ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นเงิน
4,9๐๐
๗.๒.๓ ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารให้ความรู้ ประกอบการอบรม เป็นเงิน
1,๐๐๐

๗.๒.๔ คาป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นเงิน
๗.๒.๕ ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นเงิน
๗.๒.๖ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม กิจกรรมพิธีเปิดธนาคารขยะชุมชน
7.2.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินกิจกรรมจัดตั้งธนาคาร

5๐๐
3,600
4,250
850

7.3
7.3.1 ถังขยะสีเหลือง แบบมีฝาปิด ขนาด 200 ลิตร จานวน 200 ถัง
7.3.2 ถังขยะสีส้ม แบบมีฝาปิด ขนาด 200 ลิตร จานวน 60 ถัง
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจานวน

200,000
๑,28๐,๐๐๐

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ปัญหาขยะตกค้างในถังจากการให้บริการจัดเก็บขยะลดลง
๘.๒ งบประมาณด้านการจัดเหมาจัดเก็บและกาจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวลดลง
๘.๓ ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาที่ไม่มีกาจัดขยะและปัญหาลดเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
๘.๔ เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นๆ
๘.๕ ประชาชนมีความรู้และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจาปี 2562
หลักการและเหตุผล
โครงการวัด ประชารั ฐ สร้างสุ ข เป็นโครงการที่ขยายแนวคิดหลั ก 5ส. ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก
สะอาด และสร้างนิสัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีวัด เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อ
สร้างกลไกการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีวินัยสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมีความ
ต่อเนื่องเป็นไปตามแผนแม่บทปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา
ด้านสาธารณูปการ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาขาวและมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 กาหนดให้ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์การบริห ารส่ว นตาบล ดังต่อไปนี้ (8) บารุงรักษาศิล ปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 กาหนดให้ เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
2.๑. เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5 ส ไปสู่ประชาชน
๒.2 เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี
๒.3 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ตาบลเขาขาวมีความเสียสละและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น มีพื้นที่เหมาะสมภายในวัด
2.5 เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชนและทากิจกรรมร่วมกัน
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ตาบลเขาขาว จานวน 50 คน
ด้านคุณภาพ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ตาบลเขาขาว ร่วมกันทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่วัด ที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข
งบประมาณ
เป็นโครงการที่ไม่มีงบประมาณ
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ณ วัดนิคมคีรี ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.๑. เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5 ส ไปสู่ประชาชน
๒.2 เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี๒.3 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลเขาขาวมีความเสียสละและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น มีพื้นที่เหมาะสมภายในวัด
2.5 เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชนและทากิจกรรมร่วมกัน
การบรรลุเป้าหมายของโครงการ
(1) ด้านปริมาณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ตาบลเขาขาว จานวน 50 คน
(๒) ด้านคุณภาพ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ตาบลเขาขาว ร่วมกันทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่วัด ที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข
1) ด้านปริมาณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ตาบลเขาขาว จานวน 50 คน
(๒) ด้านคุณภาพ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
พื้นที่ตาบลเขาขาว ร่วมกันทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่วัด ที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป
ลงชื่อ................................................
(นางอรเพ็ญ อักษรนา)
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป
........................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................. .......................
ลงชื่อ................................................
(นายสมชาย ทองคาชุม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(นายวิรัช มะลิแก้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

