ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว พ.ศ. 2561-2564
************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกั นและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุก
ส่ว นราชการและหน่ วยงานของรั ฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิช อบเป็ นไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขาขาว จึงได้จัดทามาตรการแนว
ทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว และ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ต่อไป
เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของโครงการและปฏิบัติ ให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติ
ข้อมูล ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขาขาว จึงขอ
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว พ.ศ. 2561-2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึ ง ประกาศให้ ท ราบ
โดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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ส่วนที่ ๑
บทนา
ในปัจจุบัน การคอร์รัปชั่นเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งของมนุษย์ มันไม่เพียงทาลายทั้ งชีวิตความเป็นอยู่
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 และมั นยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ประเทศสูญเสี ยการลงทุนจาก
ต่างประเทศราว 6,000 ล้านบาทในช่วงปี 2550-2555
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทา
แผน/แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
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 ปูองกัน
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.หน่วยงานให้ความสนใจในการปูองกันทุจริต
3.ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจถึงผลเสียหายที่เกิดจากจากการทุจริต
4.ฝุายการเมืองมีเอกภาพ ,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.ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนปูองกันการทุจริต
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4.มีเทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้ในการดาเนินการตามแผน
อุปสรรค TREAT - T
สรุปได้ ดังนี้
1) โอกาส มีช่องว่างที่ทาให้ เกิดโอกาสของการทุจริต 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
แผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดาเนินการ
จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดย
จะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
สร้ า งความเสี ย หายแก่ ป ระชาชนโดยเฉพาะนั กลงทุน ในระยะเฉพาะหน้ า จะเน้น การปรั บปรุ งหน่ ว ยงาน
ให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและ
ส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในภาครัฐ
ทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้ง
จะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน
อีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการ
ปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แ ก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวล
เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
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ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว และมีประเด็นยุทธศาสตร์ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้
๑. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๔. พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
๑. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจาของเทศบาล
๒. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่
๓. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
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 ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริต
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรของ อบต.เขาขาว ทั้งฝุาย
การเมืองฝุายข้าราชการประจา และประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต ไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

4.เปูาหมาย
๑. บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๒. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่นๆ

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

แผนปฎิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)
50,000.-

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
80,000.-

ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
100,000.- 120,000.
-

30,000.-

40,000.-

50,000.-

มิติ

ภาระกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ที่ ๑
การสร้าง
สังคมที่
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น

1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1.1.2 โครงการบันทึกความดีพนักงานบริหารส่วนตาบล
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้การปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
1.1.4 โครงการธรรมะกับการทางาน

1.2 สร้างความสานึกและ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น

1.2.1 โครงการตามรอยพ่อ
200,000.- 200,000.1.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
30,000.- 30,000.1.3.3 โครงการ วันทองถิ่นไทย
30,000.- 30,000.1.2.4 โครงการปลูกปุาและฟื้นฟูปุาต้นน้า
100,000.- 100,000.
1.2.5 โครงการงานวันเกษตรตาบลเขาขาว (เกษตรแฟร์) 300,000.- 300,000.1.2.6 โครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้าสาธารณะและ 50,000.- 50,000.แหล่งน้าธรรมชาติ
1.2.7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
70,000.- 70,000.1.2.8 โครงการประชาสัมพันธ์และควบคุมปูองกันไฟปุา 10,000.- 10,000.1.2.9 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ๔๐,๐๐๐.- ๑,200,๐๐๐.
1.2.10โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นาใน
50,000.- 50,000.ศาสนพิธี

60,000.-

200,000.- 200,000.30,000.- 30,000.30,000.- 30,000.100,000. 100,000.300,000.- 300,000.
50,000.- 50,000.70,000.10,000.2๐,๐๐๐.50,000.-

70,000.10,000.20,๐๐๐.50,000.-

หมาย
เหตุ

-7 มิติ

ที่ ๑
การสร้าง
สังคมที่
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภาระกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 การสร้างจิตสานึก 1.3.1 โครงการนักเรียนปลอดภัยมีวินัยจราจร
และความตระหนักแก่เด็ก 1.3.2 โครงการ “รณรงคประชาสัมพันธการปองกัน
และเยาวชน
การทุจริต”
1.3.3 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ต้านยา
เสพติด
1.3.4 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน
และประชาชน ระดับตาบล

รวม

จานวน

18 โครงการ

ปี ๒๕๖1
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)

5,000.2,000.-

5,000.2,000.-

5,000.2,000.-

5,000.2,000.-

260,000.- 260,000.- 260,000.-

260,000.-

280,000.- 280,000.- 280,000.-

280,000.-

1,517,000 2,737,000 1,557,000 1,587,000

หมายเหตุ

-8มิติ
ที่ ๒
การบริหาร
ราชการ
เพื่อปูองกัน
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 ส่งเสริมกิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
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 ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.-

25,000-

25,000-

25,000-

-

-

-

-

-9-

มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

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

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

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

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

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
25,000.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.

25,000.

25,000.

ไม่ใช้
งบประมาณ

-11มิติ

ภาระกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2561

2562

2563

2564
หมายเหตุ

ที่ ๓
การส่งเสริม
บทบาท
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานได้ทุก
ขั้นตอน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000- 15,000-

3.1.1 โครงการทาบอรด์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร
3.1.2 โครงการเสียงตามสายและเตือนภัยประจา 100,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.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
-

-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 ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000.-

70,000.-

70,000.-

70,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

170,000. 500,000. 485,000.

470,000

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 ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบ
ประมาณ
4.2 การสนับสนุนภาค
4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจ สอบ
ประชาชนมีส่วนร่วม
กากับ ดูแล การบริหารบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย
การบริหารราชการ ตาม 4.2.2 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ช่องทางที่สามารถ
ได้ทราบ
ดาเนินการได้

-๑4-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติ

ภาระกิจตามมิติ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community)
และบูรณาการ ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

4.4.1 มาตรการเฝูาระวังคอรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
4.4.2 กิจกรรมติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต

รวม

จานวน 8 โครงการ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.-

-

-

-

-

-

-

-

1,500-

1,500-

1,500-

1,500-

1,500.

1,500.

1,500.

1,500.

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ส่ วนที่
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ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
1.1.1 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อกาหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกแล ะ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบล เขาขาว ซึ่ง
หัวใจส าคัญของการทางานร่วมกัน เป็น หมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อ มั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ
ประกอบกับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ ใช้วิธีการ
บริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัดและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรม
คุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เปูาหมาย
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จานวน 3๐ คน
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติ
ราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
2561 จานวน 500000.- บาท
2562 จานวน 80,000.- บาท
2562 จานวน 100,000.- บาท
2562 จานวน 120,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่น
ตามหลักประมวลจริยธรรม
1.1.2 ชื่อโครงการ : โครงการบันทึกความดีพนักงานส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาเดือน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
แต่ละเดือนหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทางาน
ในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้ บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้
การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร
และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของ
คนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
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องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลเขาขาว เห็ นความส าคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่ าว จึงได้จัดทาบันทึกความดี
พนักงานส่วนตาบล โดยให้พนักงานส่วนตาบลมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาเดือน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง ระเบียบวินัย
ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานส่วนตาบลได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. เปูาหมาย
พนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. ระยะเวลา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดให้พนักงานส่วนตาบลจัดบันทึกผลการปฏิบัติงานประจาทุกเดือนและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันที่
15 ของเดือน และรายงานให้ฝุายบริหารทราบ
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
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10.3 พนักงานส่วนตาบลปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด
1.1.3 .ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น
การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม
อานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์
ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก
ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลเขาขาว เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีจิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
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4. เปูาหมาย
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาทุกสองเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1.1.4 โครงการธรรมะกับการทางาน ของข้าราชการและพนักงานจ้าง นักการเมือง องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้นใน
หมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) กาหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ข้อ ๓๓ สร้างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เป็นการ
อานวยความสะดวกแทนการกากับ ควบคุม และการทางานร่วมกับหุ้นส่ว นการพัฒ นาโดยเป็นการสร้างภาคราชการแล ะ
ข้าราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และมีสถานะสูงขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ
๑.๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดี ระบุไว้ว่า “๘.๑.๓” พัฒนา
ระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวางมาตรการสาหรับประเมินผล การปฏิ บัติงานและจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน” และ “๘.๑๕ เสริมสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐพร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้
ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน”
๑.๔ นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ด้านนโยบายการ
บริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี : ประสิ ทธิภ าพการบริห ารราชการแผ่ นดิน ข้ อ ๘ การบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๘.๑
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ/นโยบายข้อที่ ๕ กาหนดให้ราชการเสริมสร้างมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ง
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
๑.๖ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๓ “การทา
ความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จาเป็นต้องทา เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็น
ความเจริญมั่นคงที่แท้ แก่ตน แก่ส่ว นรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่น
เที่ยงตรง ที่จะกระทาความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่อ
อุปสรรคปัญหา หรือความลาบากเหนื่อยยาก”
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสาคัญและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน
๒.๓ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
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๒.๔ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
๓. หลักสูตรและหัวข้อในการอบรม
๓.๑ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ พนักงาน ผู้บริหาร นักการเมือง
๓.๓ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
๓.๔ การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม : กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและปูองปราม ให้ข้าราชการประพฤติตน
อย่างมีคุณธรรม
๓.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : การปฏิบัติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติธรรม การบริหารจิต เจริญปัญญา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
๕. วิทยากร
พระสงฆ์วัดต่างๆ และวิทยากร
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 -2564
๗. สถานที่ดาเนินการ
วัดต่างๆ
๘. แนวทางการดาเนินงาน
๘.๑ ขออนุมัติโครงการ
๘.๒ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินโครงการ
๘.๓ ประสานติดต่อขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
๘.๔ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
๘.๕ ดาเนินการจัดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้
๘.๖ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
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๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๑๐. กลุ่มเปูาหมาย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นักการเมือง ผู้มีความสนใจ จานวนประมาณ 7๐ คน
๑๑. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 15,0๐๐.- บาท
๑๒. ผลลัพท์
๑๒.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์
๑๒.๒ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
สามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของหน่วยงานได้ อันจะนามา
ซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน
๑๒.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการดาเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิ ยมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เชื่อถือได้
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2 โครงการ “ตามรอยพ่อ”(ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564)
1. ชื่อโครงการ“ตามรอยพ่อ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการที่รัฐบาลได้น้อมนา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส ชี้
แนะนาแนวทางการดาเนิน ชีวิตแก่พสกนิ กรชาวไทย มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ ซึ่งแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาที่ชี้ ถึง แนวทางการด ารงอยู่ แ ละปฏิ บั ติต นของประชาชนทุ ก ระดับ ทั้ง ระดั บครอบครั ว ชุ มชนและ
ระดับประเทศ โดยให้ยึดหลัก ความพอประมาณ ความพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผล การตัดสินใจหรือ
กระทาการ ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล คานึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และผลที่ค าดว่าจะเกิดขึ้น การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การ
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงต้องมี
ความรอบรู้และนาความรู้มาใช้ในการวางแผนและปฏิบัติ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต แบ่งปันและใช้สติปัญญาใ นการ
ดาเนินชีวิต

22
งานส่งเสริมการเกษตร ฝุายสวัสดิการสังคม สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและ
ความจาเป็น ในการยึดแนวทางตามพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดโครงการตามรอยพ่อ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดารงชีวิตอย่างเรียบง่าย ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง มีความพร้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมภายนอก และเพื่อเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อันเป็นผลนามาซึ่งความอยู่ดี กินดี สังคมเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รู้จักตนเอง รู้จักทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และนาไป
ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ยึดถือความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดละความฟุุมเฟือยในการใช้ชีวิตประจาวัน
3.3 เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
4. เปูาหมายการดาเนินการ
4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 ครัวเรือน
4.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
- ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน/สังคม ได้เรียนรู้ พึ่งพาอาศัย เป็นผลนามาซึ่งสังคมอยู่ดีมีสุขในอนาคต
5. แผนการดาเนินงาน
5.1 ประชุม/วางแผน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการดาเนินโครงการ
5.2เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
5.3ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ ชี้แจงการดาเนินงาน
5.4เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.5 ประสานวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
5.6ดาเนินงานตามโครงการ
•

กิจกรรมฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้/ศึกษาดูงาน

(การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การทาบัญชีครัวเรือน, การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก, การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ, การเลี้ยงกบคอนโด, การทาปุ๋ยหมักแห้ง/น้าหมักชีวภาพ, การทาน้ายาอเนกประสงค์, การขยายพันธุ์พืช ฯลฯ)
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•

ผู้เข้าร่วมโครงการดาเนินกิจกรรม

•

ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผล ครั้งที่ 1

•

ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผล ครั้งที่ 2

•

ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผล ครั้งที่ 3

•

สรุป/ตัดสินผลการประกวด/ประกาศผล
5.7 สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

6. สถานที่ดาเนินการ
6.1 พื้นที่ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หมู่ 1 – 12 ตาบลเขาขาว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 200,000 บาท
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการทาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร
10.2ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10.3 ตาบลเขาขาว จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของการดาเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต
1.2.3 โครงการเนื่องใน วันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๑.หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ กาหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อราลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง
สุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.
ศ.๑๒๔) เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสาคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา ๕๐/๕๑/๕๓/๕๔/๕๖ หรือพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตร ๖๗ และ มาตรา ๖๘ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทยขึ้น
๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรก
เกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔)
๒.๒ เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสาคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐/๕๑/๕๓/๕๔/๕๖
หรือพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตร ๖๗ และ
มาตรา ๖๘
๒.๓ เพื่อสร้างจิตของพนักงานส่วนตาบล ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 จัดนิทรรศการผลงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๓. เปูาหมายของโครงการ
จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้นาชุมชน
๔.วิธีการดาเนินโครงการ
5.1 เสนอโครงการ วันท้องถิ่นไทย เพื่อขออนุมัติ
5.2 จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ วันท้องถิ่นไทย
6. ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561 - 2564
7. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
8. งบประมาณของโครงการ
30,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายบริหารงานทั่วไป สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) และร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์
10.๒ พนักงานตระหนักถึงบทบาทของตนในการบริการประชาชน
10.๓ ประชาชนเข้าใจบทบาทและความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
1.2.4 โครงการ ปลูกปุาและฟื้นฟูปุาต้นน้า
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้ทาลายปุาไม้ที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปั จจุบั นทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมา
มีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหา
ปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปุาไม้ข องประเทศไทยให้
มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา
3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง
ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และ ไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล มี
หน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทาโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
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3.2 เพื่อให้ทุกภาคส่วน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ได้ใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.3 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของทุกภาคส่วน
๓.4 เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
4. กลุ่มเปูาหมาย/เปูาหมายการดาเนินงาน
4.1 นักเรียน เยาวชน ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป จานวน
300 คน
4.2 ปลูกต้นไม้ พื้นที่ปุาต้นน้า/พื้นที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จานวน 4,000
ต้น
5. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ

2561-2564

5.1 ประชุม/วางแผน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการดาเนินโครงการ
5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.3 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
- กิจกรรมปลูกปุาต้นน้าเฉลิมพระเกียรติ
วิธีดาเนินการ

- ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้า พื้นที่สาธารณะ

5.4 สรุปผลการดาเนินงาน
6. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ต้นน้า พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
2561-2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 100,000.- บาท
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กลุ่มเปูาหมาย รู้คุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
10.2 กลุ่มเปูาหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.3 กลุ่มเปูาหมาย มีความสามัคคี รู้รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1.2.5 ชื่อ โครงการจัดงานวันเกษตรตาบลเขาขาว (เขาขาวเกษตรแฟร์)
2. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสาคัญกั บความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ซึ่งที่ผ่านมามีนโยบายในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน
การผลิต โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ลดราคาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
ในปีการผลิต 2557/2558 เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรู เมล็ดพันธ์ และค่าเช่าทีดิน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตที่
มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน ปลอดภั ย ตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่า
ทันโลกเน้นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)และรัฐบาลปัจจุบันได้น้อมนามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความสาคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร เน้น
“คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครัวเรือน ระดับท้องถิ่น จึงจะเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน ตามภารกิจที่ถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา28 (7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของราษฎร และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอื่น รวมทั้งสอดรับกับภารกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสาคัญ
ฝุายสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดถึงการรวมกลุ่มการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้เกษตรกรได้มีรายได้ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่ หลายนามา
ซึ่งความอยู่ดี กินดีจึงได้จัดทาโครงการ “จัดงานวันเกษตรตาบลเขาขาว”(เขาขาวเกษตรแฟร์) ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ มีทัศนคติที่ดีและได้น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
3.2 ให้สังคมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาคน และองค์
ความรู้
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3.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ลดผลกระทบจากปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดี กินดี ยิ่งขึ้น
3.4 เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน กลุ่มองค์กร ใน
พื้นที่ตาบลเขาขาว
3.5 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กร มีความสามัคคี ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นผลนามา
ซึ่งความสุขและเป็นสังคมที่น่าอยู่
4. เปูาหมายการดาเนินการ
4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
- เกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่/ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 3,000 – 5,000 คน
4.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
-เกษตรกร/กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมงาน ได้มองเห็นความสาคัญของอาชีพการเกษตร และมี
ทัศนคติที่ดี ได้น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ตลอดจนได้รับรู้ข่าวสาร การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
5. วิธีดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัด โครงการฯ
- เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- วางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประสานความร่วมมือหน่วยงานราชการ/เอกชน และวิทยากร
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเปูาหมายได้ ทราบอย่างทั่วถึง
- ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- สรุปและประเมินผลโครงการ
6. สถานที่ดาเนินการ
สนามกีฬาตาบลเขาขาว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2561-2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 300,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
10.1 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ ในตาบลเขาขาวมีตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง
10.2 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ ได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั่วไป และผู้เข้าร่วมงานได้นาไปใช้
ประโยชน์ สามารถพัฒนาต่อยอดได้
10.3 ผู้เข้าร่วมงาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ
10.4 ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
10.5 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้
1.2.6 โครงการ ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้าสาธารณะและแหล่งน้าธรรมชาติ
2. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการบริ ห ารจั ด การชุม ชนแบบยั่ง ยืน โดยการสร้างความรู้ความเข้ าใจกับ ชุม ชน ส่ งเสริ ม
สนับสนุน และการบริหารจัดการต่างๆ เกี่ ยวกับการดาเนินชีวิตและจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ ในท้องถิ่นอีกทาง
หนึ่ง เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ของชุมชน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา
ท้องถิ่น ในแหล่งเศรษฐกิจของชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จัดสรรและสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อใช้เลี้ยงปล่อย
ในสระน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ
ชุมชนหมู่บ้าน ฝุายสวัสดิการสังคม สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทาโครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่ง
น้าสาธารณะและแหล่งน้าธรรมชาติ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
10
๒. เพื่อประสานการดาเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว กับหมู่บ้านชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และเน้นการบริหารจัดการของชุมชนเป็นสาคัญ
๓. เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
4. กลุ่มเปูาหมาย/เปูาหมายการดาเนินงาน
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4.1 นักเรียน เยาวชน ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป
จานวน 300 คน
4.๒ สระน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว โดย
ปล่อยพันธุ์ปลา จานวน 5๐,000 ตัว
5. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
5.1 ประชุม/วางแผน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการดาเนินโครงการ
5.2 สารวจพื้นที่สระน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ
5.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.4 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
4.5 ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดซื้อพันธุ์ปลา
- ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ
5.6 สรุปผลการดาเนินงาน
6. สถานที่ดาเนินการ
สระน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
2561- 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. งบประมาณดาเนินการ
จานวนปีละ ๕0,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
10.1 ระบบนิเวศน์ ในแหล่งน้าสาธารณะ และแหล่งน้าธรรมชาติมีความสมดุล
10.2 ประชาชนทุกภาคส่วน มีใจรักและร่วมรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
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1.2.7 ชื่อโครงการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. ๒๕61 - 2564
๑. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมประเพณีของไทยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ประเพณี
วัฒนธรรมของไทยนี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคนไม่ให้แข็งกระด้าง ไม่เห็นแก่ตัว มีความอ่อนโยน รู้จักการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยให้คนเราประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม อยู่ในกรอบจารีตประเพณีที่ดี“ลอยกระทง” เป็นประเพณีที่ชาวไทยถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลซึ่งมักจะจัดให้มีขึ้นในคืนวันเพ็ญ(ขึ้น ๑๕ ค่า) เดือนสิบสองของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึง
บุญคุณพระแม่คงคาและขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งมีความเชื่อกันว่าการลอยกระทงเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกและสิ่งไม่ดีใน
ชีวิตออกไป พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้
กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๗ (๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาวได้ตระหนักถึงความสาคัญของประเพณีลอยกระทง
และเพื่อให้มีการสืบสานประเพณีลอยกระทงให้เป็นประเพณีที่สาคัญของตาบลเขาขาว จึงได้จัดให้มีงานประเพณี ลอยกระทง
ประจาปี ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ลอยกระทงซึ่งเป็นการระลึกถึงบุญคุณพระแม่คงคาและ
ต่อพระแม่คงคา

ขอขมา

๒.๒ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณค่าของประเพณีไทย
๒.๓ เพื่อสืบสาน ส่งเสริม บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป
๒.4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนในเขตตาบล

เขาขาว

๓. เปูาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีลอยกระทง จานวน 500 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันธุ์ และได้ร่วมกันสืบสาน ส่งเสริม
บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป
๔. กิจกรรมที่จัด
จัดกิจกรรมส่งเสริมบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยการจัดสถานที่ลอยกระทงสาหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกันลอยกระทง
5. วิธีดาเนินการ
5.๑ วางแผน ซักซ้อมและทาความเข้าใจ
5.๒ ขออนุมัติโครงการ
5.๓ ดาเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง
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5.๔ สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕60 - 2561
7. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. งบประมาณ
ตั้งไว้ 7๐,๐๐๐.-บาท
๑0. การประเมินผลโครงการ
การสังเกต และแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
๑1. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
11.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ลอยกระทงซึ่งเป็นการระลึกถึงบุญคุณพระแม่คงคาและขอขมาต่อพระแม่คงคา
๑1.๒ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณค่าของประเพณีไทย
๑1.๓ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกันสืบสาน ส่งเสริม บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ตลอดไป
11.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนในเขตตาบลเขาขาว
1.2.8 ชื่อ โครงการประชาสัมพันธ์ปูองกันและควบคุมไฟปุา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๑. หลักการและเหตุผล
ไฟปุาเป็นสาเหตุหลักที่ทาลายพื้นที่ปุาอย่างรวดเร็วและเป็นการทาลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่าง
มหาศาล กล่าวคือไฟปุาทาให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของปุาและระบบนิเวศปุาไม้ โดยการเกิดไฟปุาแต่ละครั้งจะทาลาย
ลูกไม้ กล้าไม้เล็ก ๆ ในปุา ทาให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ ใหญ่ก็จะหยุดการเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพ
ลง สภาพปุาที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่โล่ง ทาให้สัตว์ปุาไม่มีที่อยู่อาศัย นอกจากการเกิดไฟปุาจะมีผลกระทบ
ต่อการทาลายปุาให้เหลือลดน้อยลงแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้ งไฟปุายังเป็นสาเหตุ
หลักของการทาลายแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทาให้

32
เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทาให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate
Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) ดังนั้นไฟปุาจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา
ด้วยสาเหตุดังกล่าวหมู่บ้านต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่เสี่ยงต่อการเกิด
ไฟปุา จึงควรที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน และในปัจจุบันงานควบคุมไฟปุาใน
พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งผลสาเร็จของการ
ควบคุมไฟปุาในท้องถิ่น จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งาน
ควบคุมไฟปุา โดยเริ่มตั้งแต่การปูองกันมิให้เกิดไฟปุาขึ้นด้วยการวางแผนปูองกันที่ต้นเหตุของปัญหาก็จะทาให้ปัญหาไฟปุาที่
เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดไฟปุาขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ปุาไม้และสภาพแวดล้อม ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ให้ความสาคัญกับการปูองกันและควบคุมไฟปุา โดยเริ่ม
จากชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมไฟปุา องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น
เพื่อให้ชุมชนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทาลายทรัพยากรปุา
ไม้และจากไฟปุาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้มีชุมชนเครือข่ายในการปูองกันไฟปุา มีความรู้และสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้มีชุมชนเครือข่ายในการปูองกันไฟปุา สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา ได้รู้ถึงปัญหาและผลกระทบเมื่อเกิดไฟปุา
๒.๔ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา มีส่วนร่วมในการปูองกันและควบคุมไฟปุา
๓. เปูาหมาย
๓.๑ สามารถปูองกันและควบคุมไฟปุาในพื้นที่เสี่ยงในตาบลเขาขาว จานวน ๑๒ หมู่บ้าน
๓.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมไฟปุาคลอบคลุมทั่วพื้นที่ในตาบล เขาขาว
และพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟปุา
๔. วิธีดาเนินการ
๔.๑ จัดทาโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๔.๒ ดาเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมไฟปุา
๕. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในตาบลเขาขาว และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา
๖. ระยะเวลาดาเนินการ

33
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ปูองกันและควบคุมไฟปุา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน

พ.ศ.

๒๕๖๑-2564
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝุายบริหารงานทั่วไป สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เขาขาว
๘. งบประมาณดาเนินการ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
เกิดเครือข่ายชุมชนปูองกันและควบคุมไฟปุา และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมไฟปุา รู้ถึงลกระทบของการเกิด
ไฟปุาหมู่บ้านในตาบลเขาขาวเป็นหมู่บ้านปลอดการเผา มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการปูองกันและ
ควบคุมไฟปุาในพื้นที่ ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการปูองกันไฟปุา การลาดตระเวนตรวจหาไฟปุาสามารถร่วมปูองกัน
และควบคุมไฟปุาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
1.2.9 ชื่อ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
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 จึงเป็น
ภาระหนักขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ในการบริหารจัดการขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มมากขึ้นทุก
วัน ส่งผลให้ขยะตกค้างเป็นจานวนมากในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย ได้แก่
บ้านเมืองสกปรกไม่น่ามอง เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และพาหนะนาโรคต่างๆ เช่น หนู
แมลงสาบ แมลงวัน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น โรค อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรค
ทางเดินหายใจเกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท ลงสู่พื้นดินและแหล่งน้า แหล่งน้าเน่าเสีย ท่ อระบายน้าอุด
ตัน อันเป็นสาเหตุของปัญหาน้าท่วม เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุุนละออง เขม่าควัน จากเผาขยะ และบางชนิด
ไม่ย่อยสลาย และกาจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก ทาให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้มีความคิดริเริ่ม ที่จะดาเนินการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย โดยดาเนิน การให้ บ ริการจั ดเก็บและกาจัดขยะมูล ฝอยให้ กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และก่อให้เกิดรายได้ความคู่การสร้างจิตสานึกต่อการรักษ์บ้านเกิดของคนในชุมชนของตนเองแล้ว
และเป็นการลดปริมาณขยะที่นาไปกาจัด ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย
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เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อชุมชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝุายสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ พร้อมลดงบประมาณในการจ้าง
เหมาเอกชนเข้ามาดาเนินการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นถัง สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความราคาญต่อชุมชน
๓. เพือ่ เพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
๔. เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บูรณาการความร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
๕. เพื่อสร้างชุมชนนาร่อง และแกนนาให้ความรู้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไปใน
อนาคต
๓. กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชนตาบลเขาขาว
๔. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ระยะเวลา
๒๕๖1 – ๓๐ ๒๕๖๔
๖. กลวิธีดาเนินงาน
๖.๑ ดาเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างบ่อกาจัดขยะมูลฝอยรายละเอียดตามแบบที่ อบต. เขาขาว กาหนด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ใน

๖.๒ จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จานวน ๔ หมู่บ้าน โดย
ดาเนินการจัดกิจกรรมปีงบประมาณละ 1 หมู่บ้าน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๖.๒.๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อเป็นแกนนา
สื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน โดยคัดเลือก
ตัวแทนภาคประชาชน
๖.๒.๒ กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ในหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน และมีหน่วยปฏิบัติจริง คือ หมู่บ้าน (มีประชาชน
ทั่วไปในหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ)
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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 เพื่อนามาใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่
๖.๒.๗ ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ และรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารให้ทราบอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
6.3.1 จัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท สีเหลือง และ สีส้ม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804/ว 1270 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- ถังขยะสีเหลือง (สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่) วางพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 12
- ถังขยะสีส้ม วางพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 12 (สาหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน)งบประมาณ
๒๕๖2 – ๒๕๖๔
๗. งบประมาณ
เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐.- บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
๘.๑ ปัญหาขยะตกค้างในถังจากการให้บริการจัดเก็บขยะลดลง
๘.๒ งบประมาณด้านการจัดเหมาจัดเก็บและกาจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวลดลง
๘.๓ ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาที่ไม่มีกาจัดขยะและปัญหาลดเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
๘.๔ เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นๆ
๘.๕ ประชาชนมีความรู้และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
1.2.10 ชื่อโครงการ ฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
1. หลักการและเหตุผล
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ปัจจุบันค่านิยมพื้นฐานของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป คนไทยให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจเป็นหลักในการ
ดารงชีวิต อาจเป็นเพราะแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาให้ความสาคัญการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติทาให้
ประชาชนห่างไกลจากศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับสงฆ์ในการประกอบพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาได้ขาดหายและลดน้อยลงไปชุมชนต่างๆหรือหน่วยงานราชการที่ให้คาปรึกษา แนะแนวหรือเป็นแกนนาใน
การปฏิบัติ เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนปฏิบัติไม่ตรงกับแบบอย่างที่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติจริง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา เพื่อให้ผู้ที่ประกอบพิธีกรรมหรือผู้ที่ควบคุมการประกอบพิธีจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบปฏิบัติและจิตสานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมค่านิยม ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.๑. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้นาศาสนพิธีที่ถูกต้องตามโบราณประเพณี มีคุณภาพมีความชานาญในการปฏิบัติ
พิธีกรทางศาสนาเพิ่มขึ้นและเป็นอย่างที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชนได้
๒.2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ด้วยการปฏิบัติศาสนาพิธีที่ถูกต้อง โดยมีผู้นา
ทางศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสานระหว่างประชาชนกับพระภิกษุสงฆ์
2.๓ เพื่อให้การปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้อง โดยมีผู้นาทางศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสานระหว่าง
ประชาชนกับพระภิกษุสงฆ์
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสานึกต่อสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
๓. เปูาหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เข้าฝึกอบรมจากตัวแทนหมู่บ้านหรือตัวแทนองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
จานวน 30 คนมีความสนใจและต้องการเป็นพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธี
ด้านคุณภาพ
ผู้เข้าฝึกอบรมจากตัวแทนหมู่บ้านหรือตัวแทนองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาวเกิดทักษะความรู้ความสามารถการเป็นพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธีเพื่อนาไปประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาหรือด้านจารีตประเพณีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. หัวข้อการอบรม/กิจกรรมที่จัด
- การลาดับขั้นตอนพิธีกรรม/การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี
- การปฏิบัติพิธีงานมงคลและพิธีงานอวมงคล
- อุปกรณ์เฉพาะพิธี
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- การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธี
- อื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรม
5. วิธีดาเนินการ
5.๑ จัดประชุมวางแผน ซักซ้อมและทาความเข้าใจ
5.๒ ขออนุมัติโครงการ
5.๓ ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นาในศาสนพิธี
5.๔ สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
6. สถานที่ดาเนินการ
วัด ในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2561
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
7. งบประมาณ
งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท
9. การประเมินผล
- วิธีวัดและประเมินผล แบบสอบถาม แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
๑0.1 ในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาวมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านศาสนพิธี สามารถเป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆได้
ถูกต้อง
๑0.๒ ในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาวมีผู้นาศาสนาพิธีที่ถูกต้องตามโบราณประเพณี มีคุณภาพ มีความชานาญใน
การปฏิบัติพิธีการทางศาสนาเพิ่มขึ้นและเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชน
๑0.3 มีการปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้อง โดยมีผู้นาทางศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสานระหว่าง
ประชาชนกับพระภิกษุสงฆ์
10.4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสานึกต่อสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
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1.3.1 ชื่อ โครงการนักเรียนปลอดภัยมีวินัยจราจร องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราชประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-2564
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจร ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปีหนึ่งๆ อย่าง
มหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และซ้อนท้ายซึ่งมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ
และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ แต่ต้องมาเสียชีวิต
บาดเจ็บ และพิการก่อนที่จะทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศไทย พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย บางรายขับขี่
ด้วยความประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร บางรายมีการเสพสารเสพติด มึนเมา ประกอบกับสภาพของ
รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทาโครงการนักเรียนปลอดภัย มีวินัย
จราจร ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน เสริมสร้างจิตสานึกการมีวินัยจราจร รวมถึงการปูองกันอุบัติภัย
บนท้องถนนและชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และ
การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ให้กับกลุ่มเปูาหมาย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัย และการปูองกันการเกิดอุบัติภัยจากการขับขี่
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎจราจร
เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้น้อยลง
๓. เปูาหมาย
เด็กนักเรียนและเยาวชนในตาบลเขาขาว
4. ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
๒. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
๓. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
๔. สรุปผลการดาเนินการโครงการต่อผู้บริหาร
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -2564
๖. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในตาบลเขาขาว

๓.
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๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
๘. งบประมาณ
๕,๐๐๐ บาท
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
๑. เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย และการปูองกันการเกิดอุบัติภัยจากการขับขี่
๒. เด็กนักเรียนและเยาวชนได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎจราจร
๓. ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนลดลง
1.3.3 ชื่อ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ( ประจาปีงบประมาณ 2561-2564)
1.หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการพั ฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นทาให้ทุกคนต้องขวนขวายทางานเพื่อหารายได้มาจุน
เจือครอบครัว ทาให้ไม่มีเวลาในการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทาให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและหันไปพึ่งพายา
เสพติด ทาให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
องค์การบริหารส่ว นตาบลเขาขาวซึ่งมีอานาจและหน้าที่ในการส่ งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้พิจารณาหา
แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกาลังกาย รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญของการเล่น
กีฬาเพื่อให้นักเรียน เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในตาบลมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีความ
อดทน มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ มีความสนุก
สนานเพลิดเพลิน
ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งผู้เล่นและผู้ชม ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลด ละ เลิกอบายมุข และสารเสพติดต่าง ๆ โดยใช้
กิจกรรมเป็นสื่อ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในตาบลได้แสดง
ความสามารถทางด้านกีฬา จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต. เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติดขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึงพาสิ่งเสพติด
2.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
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2.4 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ
2.5 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาว
2.6 เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬา ประเภทต่างๆ
๓. เปูาหมาย
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 ซักซ้อมความเข้าใจในระดับตาบลร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว
5.๒. ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและขออนุมัติโครงการ
5.๓. รับสมัครทีมนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
5.๔. เตรียมการจัดทาสนาม วัสดุอุปกรณ์จัดการแข่งขัน
5.๕. ดาเนินการแข่งขัน
- ฟุตบอลประชาชนชายทั่วไป
- ฟุตบอลประชาชนชายอาวุโส
- วอลเลย์บอลประชาชนชาย
- เซปักตะกร้อประชาชนชาย
- เซปักตะกร้อประชาชนชายอาวุโส
5.๖. สรุปผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
2561 - 2564
7. สถานที่ดาเนินการ

41
ณ สนามกีฬา โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. งบประมาณ
26๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๑0. การประเมินผลโครงการ
การสังเกต และแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
๑1. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
11.1 เด็กเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึงพาสิ่งเสพติด
11.2 เด็กเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
11.3 เด็ก เยาวชนและประชาชนมีการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
11.4 เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ
11.5 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตาบลเขาขาว
11.6 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวมีมาตรฐานการเล่นกีฬาให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่น
กีฬา
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
2.1

แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

2.1.1 ชื่อ กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่
ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
เพื่อปูองกันการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2

มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง

4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
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(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.1. ชื่อ กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ใน
การจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ที่แก้ไขเพิ่มเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
หน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้
มาขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า
ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
69/1ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
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ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพือ่ เป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์หรือกระทาการ
ประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
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6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายเดือน เพื่อนามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
2.2.2. ชื่อกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหารราชการอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กับประชาชน
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2.2.3 ชื่อโครงการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ และการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนิ น การโดยเปิ ด เผยและเที่ ย งธรรม โดยพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ แ ละผลเสี ย ทางสั ง คม ภาระต่ อ ประชาชน คุ ณ ภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวที่ดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2558 จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
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- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้
2.2.6 ชื่อ โครงการจ้างองค์กรหรือสภาบันที่เป็นกลางเพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจในบริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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องค์การบริหารสวนตาบลมีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยค านึ งถึ ง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดท าแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ด ท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 7 ตาบล ในพื้นที่
20.47 ตารางกิโลเมตร นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รั บประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการจ้างองค์กรหรือสภาบันที่เป็นกลาง
เพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจในบริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
69/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็ น การสร้ างจิ ตส านึ กความตระหนักให้ แก่บุ คลากรผู้ ให้ บ ริการ ปฏิบัติ ห น้าที่ ในการให้ บริ การ โดยยึ ด
ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 12เดือน ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
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6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
25,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2.2.7 ชื่อกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
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องค์การบริหารส่วนตาบลได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง
ลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว โดยแต่งตั้งปลัด เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบลเขาขาวที่
รับผิดชอบงานบุคคลเป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และพนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานบุคคลเป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วน
ส่วนตาบลเขาขาว รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 2561-2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
2.3.1. ชื่อ ส่งเสริมมาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลและหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ใน
การจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทาการทุจ ริ ต ประพฤติ มิช อบในการปฏิ บัติร าชการของเจ้ าหน้า ที่ ส่ งผลให้ ระบบการให้ บริก ารภาครัฐ เสื่ อ ม
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 59(2) ที่กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 60 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 60 วรรคสาม นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลมีอานาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้ มาตรา 60/1 กาหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
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ตาบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้
เป็นไปตามนโยบาย และอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกฯ มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนเขาขาวขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกฯ มอบหมาย
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
2.3.2 ชื่อ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุาย
บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงาน
ตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
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จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 )
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
2.3.3 ชื่อ กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและ
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พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงาน
ได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวและผู้ที่มาติดต่อ ราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.3 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.3.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.3.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.3.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.3.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.5.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.5.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา
ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
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6.5.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.4 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงานได้
2.4 การเชิดชูเกียติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความชื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.1 ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปั จจุ บัน อยู่ด้วยความเร่งรี บ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาให้ การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค
ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงจัด
ให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
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แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญ
ในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน
ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ปูาย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
( พ.ศ. 2561-2564 )
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
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2.4.2 ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้
การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น
ขวัญ กาลั ง ใจให้ บุ ค คลหรื อ องค์ก รมี ความมุ่ งมั่ น ตั้ง ใจ ร่ ว มเป็น แกนน าในการส่ งเสริ ม สนั บสนุน และอนุรั กษ์ มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เปูาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลเขาขาว
5. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ
6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการ (เด็กและเยาวชน)
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6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4.3 ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการ
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแป ลงต่างๆ ซึ่ง
การเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย
ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ
การบริโภคและจาหน่าย ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการดาเนิ นชีวิตในครัว เรือนเป็ นล าดับ แรก จึงได้ร่ว มกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้
และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกร

61
ในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้
จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แต่งตั้งให้ เป็นวิทยากรประจาศูนย์ เรีย นรู้โ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็น
ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิต
อีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจาศูนย์
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
4. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบลเขาขาว
5.2 ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2561
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
5.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชีว้ ัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดาริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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9.2 ตัวชีว้ ัดที่ 2 ระดับความสาเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน โลยีการเกษตร
ประจาตาบล โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบลได้
2.5

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1 ชื่อ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของอบต.เขาขาว
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
สาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยปูองกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ยังให้ความสาคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลเจ้าทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ ความร่ ว มมือ กับ ส านั กงานการตรวจเงิน แผ่ นดิน ในการตรวจสอบบั ญชีแ ละงบการเงิน ประจ าปี ได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผล
การวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้นิติกรดาเนินการทางวินัย สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มี
หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต

63
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
2.5.2 ชื่อ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
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กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อานาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงมีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการโดยมิชอบ
2.5.3 ชื่อ มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว รวมถึง
จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาชาว ขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
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6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-๒๕๖๓)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
2.5.4 ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่ กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้
อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เปูาหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 7 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด -

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลลัพธ์ -

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 ชื่อโครงการ โครงการทาบอรด์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
3.1.2 ชื่อโครงการเสียงตามสายและเตือนภัยประจาหมู่บ้าน ในตาบลเขาขาว
3.1.3 ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต. เขาขาว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด อบต.เขาขาว จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชน
เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เขาขาว ให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว โดยมีนักบริหารงานทั่วไป สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของอบต.เขาขาว
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เขาขาว จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.1.4 ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว”
2. หลักการและเหตุผล
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อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2561 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย
จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เปูาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 จานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เริ่มตั้งแต่ 2561 เป็นต้นไป ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบล ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.1.5 ชื่อ กิจกรรม“การดาเนินการต่อสัญญาณการให้บริการเข่าพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด์ของ อบต.เขาขาว เพื่อเป็น
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางเว็ปไซด์ของ อบต. เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย หน่วย เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า1 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยการจัดทาสัญญาเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ของเอกชนเพื่อจัดเก็บเว็ปไซด์ของ อบต.บางศาลา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562564)
8. งบประมาณดาเนินการ
1๕,000/ปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล เป็ น หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่เน้นการให้ บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้ มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็น
ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของอบต. กับประชาชนในพื้นที่
4. เปูาหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน
ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6.3 ทางเว็บไซต์
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6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคม
และการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมี
ช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.2. ชื่อโครงการ : มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง
ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
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-

กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้ากองช่างสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

-

ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

-

ผ่าน facebookองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

7. ระยะเวลาดาเนินการ
( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.2.3 ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เน้ นการให้ บ ริการประชาชน และมีเ ปูา หมายให้ มี การบริ การ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
และมีอานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อ มี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง องค์การบริหารส่วนตาบลจึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นหรือประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

76
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เปูาหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ/ร้องทุกข์
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน
ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.2.4 1. ชื่อ กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง
เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่ อให้ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ทราบขั้น ตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรีย นร้อ งทุ กข์แ ละส่ งเสริมภาคประชาชนร่ว ม
ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เปูาหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล/กองช่าง/ง กองคลัง /กองการศึกษาฯ
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.3.1 ชื่อโครงการเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจานวน
หลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคม
ตาบล ปี 2561-2564 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทางหนึ่งด้วย
4. เปูาหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจาตาบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
900 คนจานวน 12 หมู่บ้าน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางจัดประชุม
5.4 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
(ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
70,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจาย
อานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3.3.2 ชื่อ มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูป มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว โดยสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนในตาบลได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่คณะกรรมการหมู่บ้านหรือประชาชนในพื้นที่ตาบลบางศาลา และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจานวน 7 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในพื้นที่ตาบลเขาขาว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น บางตาแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ตามที่ระเบียบฯ กาหนด จึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการ สนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นองค์กรในการยก
ร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อใช้
เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาตาบลตามความต้องการของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
3.3.3 1. ชื่อ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนา
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลมีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางศาลาและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
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คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2548) จานวน 8 คน
ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน

2 คน

(2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.

2 คน

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ

2 คน

(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)

เป็นกรรมการและเลขานุการ

(5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้
องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว สาหรับผล
การปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
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6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของอบต. พร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดาเนินการแก้ไข
ต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
3.3.4 ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง
บทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว
4. เปูาหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการโครงการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับ ดูแล
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4.1.1 ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตามแบบที่ระเบียบฯ
กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม
กาหนด
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
4.1.2 ชื่อโครงการ : มาตรการ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต.เขาขาว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือ
เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
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6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
4.2.1 ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกาหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
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โดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนภายในตาบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบล จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
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- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง
เพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการที่ตนเองเห็นว่า
ไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาขาว ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่ อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่ อนขั้น
เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็น
ต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่
เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
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7. ระยะเวลาการดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.2 ชื่อ กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
มีก ารท างานมี ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
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ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการ
ดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 )
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4.3.1 ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้ รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
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ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มัก มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็น
ผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้ น เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลเขาขาว เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรั พย์สิ น และหนี้ สิ น มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ ว นบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาขาว เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาวา จานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ขาว จานวน 24 คน รวม 28 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
เข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ส่งเสริมสมาชิกสภาให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด
4.3.2 ชื่อ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกสาคัญที่ใช้
สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม
เป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปูาหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จานวน 24 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
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(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่น
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นในระดับตาบล
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.2 ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา
ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตาบลเขาขาว
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณ อบต.เขาขาว

96
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
1,500 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

