ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจ ริต ในระดั บท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น อีกโอกาสหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปั จจุบั นมุ่งเน้น ที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งขึน้
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจ ริ ตในเชิงนโยบายที่ทาให้ การทุจ ริ ตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้

-24) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแกเจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุ บันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็ น เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสู ง ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ ที่มีค่านิยมที่ผิ ดเห็ นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น
เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถนา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม
2. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุ บัน ปั ญหาการทุจ ริ ตคอร์รั ป ชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่ งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสั งคมไทย ไม่ว่าจะเป็ น ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมักถู กมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100
โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน
จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง

-3แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุ จ ริ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคี ภ ายใต้ อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง
สาเหตุที่ทาให้การทุจ ริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้องยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นไว้ ด้ ว ยกั น จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารท างานของกลไกหรื อ ความพยายามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
ไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ป ระชาชนไม่เ พิ กเฉยต่ อ การทุจ ริ ตทุ ก รู ป แบบ โดยได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากฝุ า ยการเมื อ ง หน่ว ยงานของรั ฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ แ ละประชาชนเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบั ติ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้ว ยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูป ธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

-43. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการ
ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝุ ายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปั ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ ส นั บ สนุ น ให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แ ผนงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดโอกาสในการกระท า การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต

-55) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแ นวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจ ริ ตและประพฤติ มิช อบ จนเป็ น ที่ ย อมรับ จากทุก ภาคส่ ว นให้ เป็น องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นต้น แบบ
ด้ า นการปู อ งกั น การทุ จ ริ ต อั น จะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั น
เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

1.1 การสร้างจิตสานึก และความ
ตระหนักแก่ บุคลากร ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และ ฝุายประจาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบลและ พนักงานจ้าง

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก 2.โครงการปรองดอง สมานฉันท์ปกปูองสถาบันสาคัญ
แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ของชาติและปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น
ในท้องถิน่
3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกาย

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
10,000

หมายเหตุ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

15,000

15,000

15,000

15,000

5.โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผูส้ ูงอายุ

20,000

20,000

20,000

20,000

6.โครงการเข้าวัด ฟังธรรม ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

5,000

5,000

5,000

5,000

7.โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

20,000

20,000

20,000

20,000 สานักปลัด

8.โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

10,000

10,000

10,000

10,000 สานักปลัด

9.โครงการรักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน

20,000

20,000

20,000

20,000 สานักปลัด

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก 10. โครงการฝึกอบรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
แก่เด็กและเยาวชน
ปัญหายาเสพติด

มิติ ที่ 1
2. การบริหารราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริต

มิติ ที่ 2

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ปี 2564
หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
20,000 สานักปลัด

11. โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์

110,000

110,000

110,000

12. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาเยาวชน
และประชาชน

110,000

110,000

110,000

13. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่น
ดนตรีไทยและดนตรีสากล

20,000

20,000

20,000

20,000 กองการศึกษา
ฯ

14. โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

20,000

20,000

20,000

รวม
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

จานวน 14 โครงการ
1. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริต

420,000
-

420,000
-

420,000
-

20,000 กองการศึกษา
ฯ
420,000
สานักปลัด

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประทัดบุ

30,000

30,000

30,000

30,000

1 กิจกรรม 1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

รวม

110,000 กองการศึกษา
ฯ
110,000 กองการศึกษา
ฯ

สานักปลัด

มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.1 การจัดให้มแี ละเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการตามอานาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. โครงการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ

สานักปลัด
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องทุกข์/เรียนร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มิติ ที่ 3

รวม

2. โครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและแผนพัฒนา
ชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

3. กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ
4. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

-

-

-

-

สานักปลัด
สานักปลัด

-

-

-

-

สานักปลัด

5. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

-

-

-

-

สานักปลัด

20,000

20,000

2 กิจกรรม 3 โครงการ

20,000

20,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ 1. โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
กลไกในการตรวจสอบการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
สานักปลัด

2. โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน

-

-

-

-

สานักปลัด

3. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

-

-

-

-

สานักปลัด

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได

4. กิจกรรมการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

-

-

-

-

สานักปลัด

5. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน

-

-

-

-

สานักปลัด

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

6. โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

-

-

-

-

สานักปลัด

7. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
สภาท้องถิน่

-

-

-

-

สานักปลัด

8. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร

-

-

-

-

สานักปลัด

9. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

-

-

-

-

สานักปลัด

มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

มิติ ที่ 4

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
10.มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
สานักปลัด

11.กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็น
การทุจริต

-

-

-

-

สานักปลัด

12.มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริต

-

-

-

-

สานักปลัด

2 มาตรการ 7 กิจกรรม 3 โครงการ

-

-

-

-
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 .
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่ างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้ นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อานาจที่ได้ รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้ างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล พนั ก งานส่ ว นต าบล
และพนักงานจ้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้ มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์รว่ มกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ประทัดบุ

-125. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลประทัดบุบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้ างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
หรือทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่ วม
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติและป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วย
การกระทาผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระบาดของ
สิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็ นประโยชน์ส่ว นตนมากกว่าประโยชน์ส่ ว นรวม
และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสานึก ศีลธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความ มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพล เอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2557 ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยร่วมมือกันดาเนินการในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉัน ท์
และทาให้ป ระชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
ซึ่งจะนาพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน
ในการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ตาบลอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้ทาโครงการ
ปรองดองสมานฉันท์ปกปูองสถาบันสาคัญของชาติและปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์
3.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสาคัญต่างๆ ของชาติ
3.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยเน้นการร่วมทาความดีด้วยหัวใจบาเพ็ญประโยชน์ให้สังคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 100 คน ประกอบด้ว ย กานัน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. อสม. พนักงานส่วนตาบล จิตอาสาและประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

-146. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทารายละเอียดโครงการและกิจกรรมขออนุมัติต่อผู้บริหาร
6.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.๓ ดาเนินการตามโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
6.๔ รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอปราสาท ผู้นาและประชาชน
ในหมูท่ ั้ง ๙ หมู่บ้าน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนมีความตระหนักในการร่วมกันแสดงพลังมีความปรองดอง ปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดาริ และหลั กการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
10.2 ประชาชนมีความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10.3 ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามารับบริการ
ในตัวจังหวัดเป็นการลดค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ
10.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบมีแนวทางและข้อมูลในการนามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การออกกาลังกายเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ การออกกาลั งกายทาให้กล้ามเนื้อหัว ใจ
แข็งแรง สามารถสูบฉีดโลหิตออกจากหัวใจครั้งละมากๆ มีการกระจายของหลอดเลือดฝอยในหัวใจมากขึ้น
ท าให้ หั ว ใจได้ รั บ การหล่ อเลี้ ย งอย่ างเพี ย งพอ ระดั บไตรกลี เ ซอไรด์ ในเลื อดลดลง ท าให้ ภ าวะอุ ดตั นของ
หลอดเลือดแดงลดลง การออกกาลังกายมีผลต่อเมตะบอลิสม์และน้าหนักของร่างกาย ซึ่งสามารถลดไขมัน
ปูองกันไม่ให้น้าตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้นและปูองกันเบาหวานได้ การออกกาลังกายทาให้หลอดเลือดขยายตัว
ซึ่งสามารถลดความดันในหลอดเลือดได้ นอกจากนี้การออกกาลังกายยังมีผลต่อจิตใจ สามารถลดความเศร้าได้
และลดความเครียดได้ทันที ดังนั้นการออกกาลังกายสามารถปูองกันและควบคุมการเกิดโรคได้หลายโรค ได้แก่
หลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคความเครียด ปัจจุบันนี้คนไทยมีการออกกาลังกาย
น้อยมาก จากประชากร 66.3 ล้านคน มีการออกกาลังกายเป็นประจาเพียง 16.3 ล้านคน โดยในวัยเด็ก
คิดเป็ น ร้ อยละ 73 และคนวัน ทางานคิดเป็ นร้อยละ 20 จากผลการวิจัยเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ออกกาลั งกายของคนไทยพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี เวลา รองลงมาไม่มี อุ ปกรณ์อ อกก าลั งกายและไม่ มีเ พื่ อ น
จากปัญหาและอุปสรรคในการออกกาลังกายทาให้คนไทยมีผู้ปุว ยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคความเครียด และมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคจานวนมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูล
ผู้ปุวยและผู้เสี่ยงโรคเรื้อรังของ รพ.ปราสาท
การออกกาลังกายเป็นขบวนการที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการเติบโต มนุษย์เรา
ต้องการออกซิเจนในการดารงชีวิตอยู่แล้ว การออกกาลังกายที่ทาให้ร่างกายใช้ออกซิเจนมากขึ้นถึงประมาณ
ร้อยละ 70 ขึ้นไปของความสามารถรับออกซิเจนของหัวใจและปอด ทุกลมหายใจ เราสูดออกซิเจนเข้าไป
เพื่อเผาผลาญอาหารในร่ างกายมาใช้เป็ นพลังงาน ตราบใดที่มีชีวิตอยู่ ร่างกายต้องทางานต้องใช้พลั งงาน
เพื่อการทางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เวลานอนนิ่งๆ ร่างกายไม่ต้องทางานหนัก จึงใช้พลังงานน้อย
ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการก็น้อย เวลาลุ กขึ้นเคลื่อนไหวร่างกายต้องทางานหนักขึ้น ต้องใช้พลังงานยกแขน
ยกขาและยกตั ว ให้ เ คลื่ อ นไหว จึ ง ต้ อ งใช้ ทั้ ง พลั ง งานและออกซิ เ จนมากขึ้ น เมื่ อ ร่ า งกายเคลื่ อ นไหวมาก
ขยับเขยื้อนกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมกันหลายๆ ครั้งติดต่อกันเป็นจังหวะ ร่างกายต้องทางานหนักเป็นพิเศษ
และต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นตามส่ว น ทั้งปอดและหัว ใจร่วมกันทางานเพื่อให้ร่างกายได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น
หัวใจเต้นแรงขึ้นและถี่ขึ้น ปอดขยายรับออกซิเจนเต็มที่ โลหิตสูบฉีดแรงขึ้นเพื่อส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อ
ที่กาลังทางานหนักเพื่อเผาผลาญอาหารเอาพลังงานมาใช้อย่างเต็มที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา 22,23 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตาบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตาบล จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
จัดให้มีและรักษาทางระบายน้าและรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปูองกันและ

-16ระงับโรคติดต่อ บารุงและส่งเสริมการปกระกอบอาชีพของราษฎรและมาตรา ๖๖,๖๗ (๕) กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และภายใต้
ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลในการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดั งกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
การออกกาลังกายขึ้น โดยได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ด้วยการออกกาลังกาย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสาคัญในการออกกาลังกายและเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ที่ดีให้แก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรมการออกกาลังกาย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชน
และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้ประชาชนสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
3.2 เพื่อให้ประชาชนเสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะไปบาบัดรักษาโรค
3.3 เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.4 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกาลังกาย
3.5 เพื่อให้ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้น
3.6 เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.๑ เชิงปริมาณ
- ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลประทัดบุ จานวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
4.๒ เชิงคุณภาพ
- ประชาชนในเขตพื้น ที่ ตาบลประทั ด บุ จ านวน 120 คน มี สุ ขภาพพลานามั ยที่ แ ข็ง แรง
มีภูมิคุ้มกันโรคเป็นอย่างดี
- ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลประทัดบุ จานวน 120 คน สามารถถ่ายทอดวิธีการออกกาลังกาย
ให้แก่ชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.2 เขียนโครงการ
6.3 นาเสนอโครงการและแนวทางการดาเนินงานเพื่ออนุมัติงบประมาณ
6.4 ประสานคณะกรรมการ
6.5 จัดทาเอกสารและจัดหาวัสดุ
6.6 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการ รายละเอียดแนบท้ายโครงการ ข.
6.7 ประเมินผลโครงการ
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน

-177. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีกลุ่มออกกาลังกายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
10.2 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
10.3 ประชาชนมีการออกกาลังกายเป็นประจาและต่อเนื่อง
10.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกาลังกาย
10.5 ประชาชนจะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและลดจานวนการไปรักษาสุขภาพที่สถานพยาบาล
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ การที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่ท้องถิ่น
ต่อไปนั้น จาเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ประชาชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้
ในชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจน
สนับสนุนให้เยาวชนเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการต่อสู้กับ
กระแสของการรุ กของวั ฒ นธรรมยุ คใหม่ โดยตระหนัก ถึง ความส าคั ญของชุ มชน มีความเข้ าใจรากเหง้ า
ความเป็ น วัฒ นธรรม แบ่ งปั น เกื้ อ กูล ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกั น มี ก ารศึ ก ษาเรี ยนรู้ วิถี ก ารด ารงชี วิ ตชุ ม ชน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้จัดทาโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 เพื่อเป็นการนาเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง
3.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมต้นโรงเรียนเจริญราษฎรณ์วิทยา
4.2 กลุ่มเยาวชน, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรีแม่บ้าน
4.3 คณะผู้นาหมู่บ้าน สมาชิก อบต.
5. พื้นที่ดาเนินการ
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย วางแผนการจัดงาน
6.2 ประสานงานกับผู้นาชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการและปราชญ์ด้านต่างๆ ดังนี้
- ภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน
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- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสาน
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน
6.3 ดาเนินการตามโครงการ
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แบ่งกลุ่มเรียนรู้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความสนใจของแต่ละด้าน
- นาเสนอภูมิปัญญาแต่ละด้านโดยปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
15,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักวิถีชีวิต และมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าจะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี
อยู่ราว ๑ ใน ๖ ของประชากรทั้งหมด กล่าวตามนิยามของสหประชาชาติ คือเมื่อประเทศใดมี ประชากรอายุ
๖๐ ปีขึ้นไป เกินร้อยละ ๑๐ หรือประชากรอายุ ๖๕ ขึ้นไป เกินร้อยละ ๗ ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้น
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศไทย
เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๗ หรืออีก 7 ปีข้างหน้า
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับมหภาค
ได้แก่ ผลต่อ GDP รายได้ต่อหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณของ รัฐบาลและการคลัง ผลิตภาพ
แรงงานและการจ้างงาน และในระดับจุลภาคได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และ บริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านการเงินและด้านสุขภาพ
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรดั ง กล่ า ว ท าให้ อั ต ราส่ ว นภาระพึ่ ง พิ ง หรื อ ภาระโดยรวม
ที่ป ระชากรวัยทางานจะต้องเลี้ ย งดูป ระชากรวัยเด็กและวัยสู งอายุมีจานวนเพิ่มขึ้น โดยที่ยังมิได้คานึงถึง
เรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูซึ่งสูงขึ้นตามอายุ ซึ่งขณะที่อัตราส่วนภาระพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น
อาจจะนาไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สั งคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุ
เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต เป็นวัยที่ต้องพึ่งพาบุตรหลานเพราะมีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง มีความเสื่อม
ของร่างกาย อวัยวะต่างๆ ทั่วไปเริ่มอ่อนแอและเกิดโรคง่าย ปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยๆ ในผู้สูงอายุ
ได้แก่ เกิดภาวะกระดูกหักง่าย สายตาไม่ดี หูตึง ฟันไม่ดี เป็นลมบ่อย เรอบ่อย ท้องผูก เบาหวาน หลงลืมบ่อย
หัวใจและหลอดเลือด และปัญหาทางอารมณ ์ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕
อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็น วันผู้สูงอายุ เป็นวันผู้ สูงอายุแห่งชาติ เปิดพื้นที่เวที ให้ผู้ สูงอายุ
ทากิจ กรรมต่ างๆ เพื่ อ เชื่ อมโยงความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างผู้ สู ง อายุกั บคนทุก วัย ในชุม ชนและสั ง คม กิจ กรรม
การออกกาลังกายและนั นทนาการเป็น ปัจ จัยหนึ่งที่มีค วามส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัย
ทุกสภาพร่างกาย กิจกรรมการออกกาลังกายและนันทนาการ จะช่วยพัฒนาประชากรในชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรง พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินคลายความเครียด
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ชมรมฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดในการบริการประชาชนในท้องถิ่น เพราะเป็น
หน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีอานาจหน้าที่ที่กาหนดภารกิจอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา ๖7 ภายใต้
ข้อบังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้ ข้อ (3)
ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ ข้อ (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
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และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ (8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ข้อ (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยมีอานาจหน้าที่
ทากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา 68 กาหนด
เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายดัง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประทัด บุ ได้ ต ระหนั ก ถึง คุณ ค่ า
และสุขภาพของผู้สูงอายุตาบลประทัดบุ รวมถึงเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าและนั น ทนาการผู้ สู ง อายุ และจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ
ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุตาบลประทัดบุ รวมถึงกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในตาบลประทัดบุ
โดยเพิ่มแนวคิดในการดาเนินกิจกรรมเป็นแบบ “สังคมเพื่อคนทุกวัย และผู้สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ”
โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้
ได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ สังคม และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ การต่อยอดการพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่เปูาหมาย
ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม ภูมิปัญญา และสุขภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคม สามารถดารงชีวิต
สร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีความสุข
3.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของผู้สูงอายุ
3.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ทากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3.5 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมการแข่งขันในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เชิงปริมาณ ผู้สูงอายุในเขตตาบลประทัดบุ และครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี อสม.
สมาชิกสภา อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 5๐ คน
๔.๒ เชิงคุณภาพ ผู้สู งอายุตลอดจนบุตรหลานที่ร่ว มกิจกรรม ได้รับความสุขใจ รวมถึงได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่ างกายและจิ ตใจเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการช่วยให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ ขั้นเตรียมการ
๑) จัดทาโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ
๒) จัดทาคาสั่งให้คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
๓) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นวิทยากรรับเชิญ
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม
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6.๒ ขั้นการวางแผนและจัดเตรียมงานต่างๆ
๑) จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
๒) จัดทาหนังสือราชการเพื่อติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกกับหน่วยงานที่ติดต่อ
ขอความร่วมมือในกรณีที่มีความจาเป็น
๓) จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการถ่ายภาพและบันทึกภาพ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ
เพื่อใช้สาหรับบันทึกภาพประกอบการจัดกิจกรรม
๔) จัดเตรียมเอกสารประเมินความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมครั้งต่อไป ดาเนินกิจกรรมที่กาหนด
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ได้แบ่งปันประสบการณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมั่นคงและ
มีความสุข
๑๐.๒ มีทรั พยากรทางบุ คคลที่มีคุ ณภาพ สามารถน าความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ในชี วิตประจ าวัน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
๑๐.๓ ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
10.4 ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
10.5 ผู้สูงอายุเกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
10.6 ผู้สูงอายุรู้ถึงระเบียบวินัยและปลูกจิตสานึกในการมีจิตใจเป็นนักกีฬา
10.7 ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกาลังใจ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในยุ คโลกาภิ วัต น์ ที่ ส ถานการณ์โ ลกเปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ท าให้ ความเจริญ ก้า วหน้า ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมเติบโต เกิดภาวะของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น บุคลากร
ต้องสามารถปรับตัวและก้าวตามให้ทันต่อสถานการณ์ ส่วนราชการจึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงหลักการทางาน มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการทางานร่วมกันด้วย
หากไม่มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน อาจไม่สามารถนาไปสู่ผลสาเร็จได้ โดยภายใต้การคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
เป็นพื้นฐาน ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการชี้แนวทาง
การดารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงมีความพร้อม
ทีจ่ ะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผน
และดาเนินการทุกขั้นตอน การดาเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืนจะสามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการ
แข่งขันสูง ทั้งนี้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาหนดให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น มีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จริยธรรมมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นกาลังในการขับเคลื่อนขององค์กร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ นอกจากจะต้องมีความรู้
ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมศีล 5 และยึดถือ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาด้วย ซึ่งผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ จะก่อให้เกิด
ความสุขในการทางาน ผลงานต่างๆ ประสบความสาเร็จ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า
ในการทางานและดารงชีวิตต่อไปในอนาคต และส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดในการบริการประชาชนในท้องถิ่น เพราะเป็น
หน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีอานาจหน้าที่ที่กาหนดภารกิจอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖7
ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
ข้อ (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ ข้อ (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย ข้อ (5) ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ ข้อ (7) คุ้มครอง
ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม ข้อ (8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ข้อ (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยมีอานาจ
หน้าที่ทากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา 68 กาหนด

-24ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
เข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะและคุณธรรม จริ ยธรรมอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อให้ส ามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ รวมทั้งสร้างจิตสานึกเรื่องจริยธรรมในการทางาน
อันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จขององค์การอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตาบล
ประทัดบุ ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กานันตาบลประทัดบุ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตาบลประทัดบุ อาสาสมัครสาธารณสุขระดับตาบล คณะครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานส่วนตาบลประทัดบุ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม ตลอดจน
ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่ตาบลประทัดบุ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
จิตสานึกให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม
๓.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
๓.๓ เพื่อปลุกจิตสานึกให้ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยคานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตาบล กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. สถานศึกษาในพื้นที่ (โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม) เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
วัดบ้านจบก หมู่ที่ 1, วัดราษฎร์เจริญผล หมู่ที่ 3, วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 6 ตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกาหนดรูปแบบงาน
6.๒ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
6.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน
6.๔ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
6.๕ ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
6.๖ สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
5,000 บาท

-259. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประทั ด บุ อ าเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะผู้บริหารท้องถิ่น กานัน ผู้นาท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน
นักเรียน นักศึกษา สามารถนาหลักพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
๑๐.๒ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
ทางาน สามารถประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลประทัดบุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการทางาน สามารถประพฤติปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
๑๐.๓ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่ วนตาบลประทัดบุสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บรรลุตามเปูาหมายและผลผลิตตามที่กาหนดไว้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ (๗) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี อานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาตาบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลในการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามข้อ
(๖) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๔๓
เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน
อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นที่ในพื้ นที่นั้นๆ ลงได้
อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม
มหาราชิ นี เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในวโรกาสฉลอง
พระชนมายุครบ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้จัดทาโครงการ “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว” เพื่อให้ประชาชนในตาบลประทัดบุได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างชุมชน
ให้น่าอยู่และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อถวายเป็ น พระราชกุ ศลแด่ ส มเด็ จพระนางเจ้ าพระบรมราชิ นี นาถ เนื่ องในวโรกาสฉลอง
พระชนมพรรษา
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลประทัดบุเข้ ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โลกร้อนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีชุมชนที่น่าอยู่สวยงาม ร่มรื่น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล, สมาชิกสภา อบต., ผู้นา, อสม. และเยาวชนนักเรียนโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมชี้แจงจัดทาโครงการ
6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

-276.3 ดาเนินการตามกิจกรรม
6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตาบลประทัดบุ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะ
๖.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยการปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่สาธารณะ ปุาเสื่อมโทรม
6.6 เพาะเลี้ยงกล้าไม้และจัดหาพันธุ์กล้าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่
6.7 ติดตามและประเมินผล
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑0.1 ทาให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามโครงการฯ เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลและผู้นาท้องถิ่น ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการปลูกต้นไม้
10.3 ประชาชนเกิดจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗(๗) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาตาบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกาหนดให้องค์กาบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลในการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามข้อ
(๖) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดาริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน
และน้าโดยการใช้หญ้าแฝกเพื่อปูองกันการพังทลายของดินตลอดจนการปรับโครงสร้างของดินและเพิ่มความชื้น
ของพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ตาบลประทัดบุยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หญ้าแฝก ทาให้การปลูกหญ้าแฝกไม่แพร่หลายเท่าที่ควร
เพื่อให้ผู้นา ประชาชน และเยาวชนในตาบลประทัดบุได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและดาเนินการ
ตามแนวพระราชดาริ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(12 สิงหาคม) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงจัดทาโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
3.2 เพื่อลดการพังทลายของดิน
3.4 เพื่อสร้างเสริมความรู้และเพิ่มพื้นที่การปลูกหญ้าแฝก
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ปลูกหญ้าแฝกจานวน 10,000 ต้น บริเวณคลองส่งน้าบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5
5. พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณคลองส่งน้าบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๒. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
6.๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
6.๔. จัดเตรียมสถานที่ปลูกหญ้าแฝก
6.๕. ดาเนินการปลูกต้นไม้
6.๖. ดูแลรักษา ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

-297. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก
10.2 มีพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่มากขึ้น
10.3 ลดการพังทลายของหน้าดิน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ (4) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ให้การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันต้นไม้โลก การคืนปุาให้กับชุมชน
นั บ ว่า เป็ น การฟื้น ฟูส ภาพพื้น ที่ปุ าไม้ใ ห้ มี ค วามอุ ดมสมบูร ณ์ เป็ น การเพิ่ม ความสมดุ ล ตามธรรมชาติแ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม ช่ ว ยลดภาวะโลกร้ อ นและประชาชนทุ กคนมี ส่ ว นร่ว มในกิ จกรรมปลู กต้น ไม้ใ นวัน วิส าขบูช า
สร้างจิตสานึกและยกระดับจิตใจของประชาชนให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุาไม้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงมีพระราชดารัสเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2559 ว่า “หลักสาคัญว่า ต้องมีน้า น้าบริโภคและน้าใช้ น้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิต
อยู่ที่นั่น ถ้ามีน้า คนอยู่ได้ ไม่มีน้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้า คนอยู่ไม่ได้ ”
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า โดยทรงตั้งปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้า
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้า ฉันจะสร้างป่า”
เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ได้จัดกิจกรรมปลูกปุ าคืนปุาให้กับชุมชนในวันวิสาขบูชา เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นการเพิ่มความสมดุลตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มความสมดุลตามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน
3.2 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนปุาให้กับชุมชน สร้างจิตสานึกและ
ยกระดับจิตใจของประชาชนให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุาไม้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่สาธารณะในชุมชน คืนปุาให้กับธรรมชาติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณประโยชน์ ตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
6.๒ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
6.๓ ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
6.๔ ประชาสัมพันธ์
6.๕ ดาเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้
- ฟังคาบรรยายตามหัวข้อ
- ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
6.6 รายงานผล
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรม และตรงตามความต้องการของประชาชน โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
10.2 ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีน้าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
10.3 พื้นทีส่ าธารณประโยชน์มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
10.4 ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรั พยากรปุาไม้และนาไปสู่การช่วยกันดูแล
รักษาความสมดุลของผืนแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
10.5 ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานข้าราชการท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และประชาชน ได้ทาหน้าที่ในการ
“บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ตอบสนองวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับ สนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และพันธกิจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ยาเสพติดถือเป็น “ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทาลายประเทศชาติ ” ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทาให้สูญเสียทรัพยากรในการปูองกั นและแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกาลังที่สาคัญของประเทศในอนาคต อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ก่อให้ เกิดการเสื่ อมเสี ย ชื่อเสี ย งและเกี ย รติภู มิของประเทศ ไม่เป็ นที่ไว้ ว างใจของนานาชาติใ นด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่างๆ
ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่
แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติด
ที่ผ่ า นมาไม่ ว่ า จะเป็ น การประกาศสงคราม หรื อ เน้ น ไปที่ ก ารปราบปรามจะด าเนิน การมาหลายรั ฐ บาล
แต่ปัญหายาเสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษไม่ได้ทาให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการสารวจ
จานวนผู้ เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลั บมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียว
ไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุนด้วย การดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกัน
ทางานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงได้จัดทา
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ตระหนักและเกิดการตื่นตัวในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้หมดไป
3.2 เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กานั น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน สมาชิกสภา อบต. อสม.
จิตอาสา เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
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การดาเนินโครงการ มี 2 กิจกรรม
1. กิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตาบลประทัดบุและอาเภอปราสาท
2. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุร่วมกับสถานีตารวจภูธรทุ่งมน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบ ตระหนักและเกิดการตื่นตัวในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง
10.3 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่ อตอบสนองและแก้ไ ขความเดื อดร้ อนของประชาชนในพื้ นที่ ทั้ง นี้ การดาเนิน การต่ างๆ จะต้อ งอาศั ย
ความร่วมมือจากทุกฝุาย ทั้งภาคประชาชน หน่ว ยงานราชการ มวลชน ที่อยู่ในชุมชน รวมถึงผู้ นาท้องถิ่น
กี ฬ านั้ น ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมปกติ ห รื อ ทั ก ษะที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ติ ก าซึ่ ง ถู ก ก าหนดโดยความเห็ น ที่ ต รงกั น
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสาเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่ง
รวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน การกีฬา มีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ประชาชน
สามารถพัฒ นาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสั งคม นาไปสู่ การมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ สั งคม การเมืองได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ กีฬาถูกนาไปใช้เป็ นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกในการดารงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
องค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกาลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สาคั ญที่สุดในการบริการประชาชนในท้องถิ่น เพราะเป็น
หน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีอานาจหน้าที่ที่กาหนดภารกิจ อานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖7
ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
ข้อ (3) ปู องกัน โรคและระงับโรคติดต่อ ข้อ(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย ข้อ (5) ส่ งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ ข้อ (7) คุ้มครอง
ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ (8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ข้อ (9) ปฏิ บัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยมีอานาจ
หน้าที่ทากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา 68 กาหนด
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนประชาชนขึ้น โดยได้เล็งเห็นความสาคัญของเยาวชนและประชาชนในด้านสุขภาพพลานามัย จึงได้
จัดตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาไว้ทุกปี เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของเยาวชนประชาชนในตาบล
ประทัดบุ ได้แข่ งขั น กีฬ าและใช้เวลาว่างให้ เกิด ประโยชน์แ ละมีสุ ข ภาพแข็ งแรง การแข่ งขัน กีฬ าเป็ นที ม
เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ปูองกัน
ไม่ให้เยาวชนมั่วสุมในเรื่องของสิ่งเสพติดต่างๆ ซึ่งปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคมในปัจจุบัน
เป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป

-353. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
3.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
3.3 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
3.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
3.5 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมไทย ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย เป็นผู้มีสุขภาพจิต
ที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอง
3.6 เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
3.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการปูองกันและการลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย
3.8 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาทักษะในการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนา
และนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารท้องถิ่น โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลประทัดบุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน พ่อค้า แม่ค้า สมาชิกสภาและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
พนักงาน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ กานันผู้ใหญ่บ้าน เด็ก, เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
ตาบลประทัดบุ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ จานวน 300 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สนามกีฬาโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
6.3 ประชุมชี้แจงและประสานงานกรรมการตัดสินกีฬา
6.4 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 เปิดรับสมัครทีมกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน
6.6 จัดทาปฏิทินและดาเนินการแข่งขัน
6.7 สรุปและรายงานผล
กิจกรรม
- การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย
- การแข่งขันฟุตบอลชาย
- การแข่งขันฟุตบอลหญิง
- การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564

-368. งบประมาณในการดาเนินการ
110,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลประทัดบุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน พ่อค้า แม่ค้า สมาชิกสภาและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
พนักงาน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ กานันผู้ ใหญ่บ้าน เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่
ตาบลประทัดบุ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ จานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ
1. เด็กเยาวชนมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2. นักกีฬามีการพัฒนาการเล่นและทักษะที่สูงขึ้น
3. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองในชุมชน
4. สังคมโดยรวมตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ในการดูแลและส่งเสริมเยาวชนให้ออกกาลังกาย
โดยการเล่นกีฬา
5. เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกาลังกาย มีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด
6. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักยอมรับกฎ
กติกาในการเล่นกีฬา มีวินัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ
7. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
8. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการปูองกันและการลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคภัย
9. ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคีในท้องถิ่นของตน

-37-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
กีฬานั้น ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกาหนดโดยความเห็นที่ตรงกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสาเร็จ การพัฒนาทักษะ หรือหลายสิ่ง
รวมกัน กีฬาเป็ นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน การกีฬา มีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ประชาชน
สามารถพัฒ นาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสั งคม นาไปสู่ ก ารมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม สร้างให้เป็นผู้มีน้าใจ
นักกีฬา รู้ แพ้ รู้ ช นะ รู้ อภัย และเคารพในกฎ ระเบียบ กติกา การแข่งขันสามารถนาทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน กีฬาถูกนาไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน
ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกในการดารงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิ ทธิ
ของตนเองและผู้อื่น เป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
จึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกาลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชากรของประเทศตน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดในการส่งเสริมทานุบารุงศาสนาและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด
โดยมีอานาจหน้าที่ที่กาหนดภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖7
ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
(5) ส่ งเสริ ม การศึก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม, (8) บารุ งรั กษาศิล ปะ จารีต ประเพณี ภู มิปั ญญาท้ องถิ่ น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น, พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ นของตนเอง (11) การ
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
เพื่อให้ เป็ น ไปตามกฎหมายดังกล่ าว องค์การบริหารส่ว นตาบลประทัดบุ จึงได้จัด โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้รับความรู้และทักษะของกีฬาต่างๆ ตลอดจนสามารถฝึกให้มีน้าใจเป็นนักกีฬา ฝึกให้รู้จักยอมรับ
กฎกติกาในการเล่น กีฬา ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้ดียิ่งขึ้น
แทนที่จะใช้เวลาไปกับอบายมุขต่างๆ ทาให้เสียเวลาเสียโอกาสที่ดีแก่ชีวิต และหากได้รับการสนับสนุนให้ฝึกฝน
จนมีความสามารถในการแข่งขันกัน เป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป

-383. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ ฝึกฝน เทคนิค ทักษะและวิธีการ
เล่นกีฬาขึ้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากลได้
3.2 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักยอมรับกฎ รับกติกาในการเล่น
มีวินัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ
3.3 เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มในวั ฒ นธรรมไทย ลดพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ วั ย เป็ น ผู้ มี
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอง
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
3.5 เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการปูองกันและ
การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย
3.6 เพื่ อ ให้ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ให้ บุ ต รหลานของตนได้ศึ ก ษาทั ก ษะในการเล่ น กี ฬ า
เพื่อพัฒนาและนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลประทัดบุ จานวน 120 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเสนอโครงการ
6.2 ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน
และผู้ใหญ่บ้าน ตาบลประทัดบุ
6.3 นาเสนอโครงการเพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาอนุมัติ
6.4 ติดต่อประสานงานการจัดงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.5 ดาเนินการตามกิจกรรมของโครงการ
6.6 ติดตามประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
110,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลประทัดบุ จานวน 160 คน

-39เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ ฝึกฝน เทคนิค ทักษะและวิธีการเล่นกีฬาขึ้น
พื้นฐานตามมาตรฐานสากลได้
2. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักยอมรับกฎ
รับกติกาในการเล่น มีวินัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ
3. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
4. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการปูองกันและการลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคภัย
6. ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคีในท้องถิ่นของตน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากล
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การสร้ างจิ ตส านึ กความเป็ น ไทยให้ เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สิ่ง ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การได้เรียนรู้ในด้านดนตรีนาฏศิลป์ เพราะดนตรีนาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืนและชาญฉลาด
เมื่ อ เด็ ก และเยาวชนได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง ความเป็ น มา รู้ คุ ณ ค่ า และเกิ ด ทั ก ษะทางด้ า นดนตรี น าฏศิ ล ป์ ท าให้ เ กิ ด
ความซาบซึ้งรักและหวงแหน เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้าค่าทางดนตรีนาฏศิลป์จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืน
สืบไปในสังคมไทยและชาติไทย เป็นการดาเนินการในการสร้างจิตสานึกของความเป็นไทยและการพัฒนา
คุณธรรมเพื่อการปลูกฝังพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีสานึกความเป็นไทย มีสุนทรียภาพทางด้าน
อารมณ์ ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งรักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติไทย โดยคาดหวังผลสาเร็จของการดาเนินงานว่าจะสามารถ
ปลู กฝั งจิ ต ส านึ กความเป็ น ไทยให้ แก่ เด็ก และเยาวชนไทย เกิด ความซาบซึ้ง ในคุ ณค่า ของดนตรีนาฏศิ ล ป์
พื้นบ้าน อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖๖, ๖๗ (๕), (6) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการและ
ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประทั ด บุ เล็ ง เห็ น ถึ งความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ด นตรี ไ ทย
จึงได้จัดทาโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย
3.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย ให้แก่เด็กและเยาวชน
3.3 เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย
3.4 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนบ้านพนมและเยาวชนในเขตตาบลประทัดบุ จานวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ
4.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนและเยาวชนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจถึงการละเล่นดนตรีไทยดนตรีสากลและเกิดความ
ภาคภูมิใจ รักห่วงแหนอนุรักษ์ไว้

-41- โรงเรียนและชุมชนให้ความสาคัญกับการสืบทอดคนตรีไทยและดนตรีสากล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ประชุมวางแผน การจัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ดนตรีไทย
6.3 จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย
6.4 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องดนตรีไทย
6.5 ดาเนินการตามแผนงาน
6.6 ติดตามผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังจิตสานึกความเป็นไทย ภูมิใจและตระหนักถึงความเป็นชาติไทย
10.2 เด็กและเยาวชนในเขตตาบลได้พัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย
10.3 เป็นชุมชนที่สร้างความเข็มแข็งด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย
10.4 เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ (4) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล
มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ให้การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้จัดโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ความสาคัญกับ "การพัฒนาคน" โดยเริ่มจากการสร้างจิตสานึกให้กับ "เยาวชน" ด้วยการ
ทางานกลุ่มและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เยาวชน
รู้จักใช้ รู้จักคิด รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้พืชสมุนไพร เพื่อที่จะมีกินมีใช้ในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืนซึ่ง
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเนื่องจากเป็นการสร้างจิตสานึก ในการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรให้กับเยาวชนอีกด้วย
1. ต้ อ งสร้ า งโอกาสให้ เ ยาวชนมี พื้ น ที่ แ ลกเปลี่ ย นความแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์
2. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียนและกระบวนการทางานด้านสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเพื่อเปิดโลกทัศน์และการขยายแนวคิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสมุนไพร
ให้คงคู่อยู่กับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์กับ การพัฒ นาการทางานของเยาวชน เท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงและความ
เคลื่อนไหวในปัจจุบัน ทั้งเชิงองค์ความรู้และการบริหารจัดการ นาไปสู่การหนุนเสริมและประยุกต์ใช้ในการ
ทางานของเยาวชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งตนเองของเยาวชน และชุมชน
3.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
3.3 เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่ยั่งยืน
3.5 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่
3.6 เพื่อโอกาสในการเรียนรู้และเคารพในวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ดาเนินชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
โดยมีเด็กเล็กและเด็กเยาวชน จานวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม

-435. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
6.๒ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
6.๓ ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
6.๔ ประชาสัมพันธ์
6.๕ ดาเนินงานตามโครงการตามวัน เวลาที่กาหนด โดยมีกิจกรรมดังนี้
- ฟังคาบรรยายตามหัวข้อ
- ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
6.6 รายงานผล
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังจิตสานึกความเป็นไทย ภูมิใจและตระหนักถึงความเป็นชาติไทย
10.2 เด็กและเยาวชนในเขตตาบลได้พัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย
10.3 เป็นชุมชนที่สร้างความเข็มแข็งด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย
10.4 เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นที่ ดี พ.ศ.2546 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปู องกัน ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบในภาครั ฐ กาหนดให้ ป ลู ก ฝั ง ค่า นิย มคุ ณธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริ ต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบี ย บ และข้ อบั งคับ อื่ น ๆ โดยมุ่ งมั่นที่จะนาหน่ว ยงานให้ ดาเนินงานตามภารกิ จด้ว ยความโปร่งใส
บริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม ปราศจากการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ จตนารมณ์ ดั ง กล่ า ว
จึงกาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลลาดใหญ่ ถือปฏิบัติและดาเนินการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางในการบริหารราชการให้มีความโปร่งใส
3.2 เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภา อบต.
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสนอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
6.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต

-456.3 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่ วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดใหญ่
6.5 กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภา อบต. ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีและมี
คุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริต
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลประทัดบุ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นที่ ดี พ.ศ.2546 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปู องกัน ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบในภาครั ฐ กาหนดให้ ป ลู ก ฝั ง ค่า นิย มคุ ณธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกในการรั กษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบี ย บ และข้ อบั งคับ อื่ น ๆ โดยมุ่ งมั่นที่จะนาหน่ว ยงานให้ ดาเนินงานตามภารกิ จด้ว ยความโปร่งใส
บริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม ปราศจากการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ จตนารมณ์ ดั ง กล่ า ว
จึงกาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลลาดใหญ่ ถือปฏิบัติและดาเนินการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางในการบริหารราชการให้มีความโปร่งใส
3.2 เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภา อบต.
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสนอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

-476.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
6.3 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดใหญ่
6.5 กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภา อบต. ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีและมี
คุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริต
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ ป ระชาชนมีโ อกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนิ นการต่างๆของรั ฐเป็นสิ่ งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็ นและใช้สิ ทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง เป็นการสมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้ งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร ที่หากเปิดเผยแล้ว จะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สาคัญของเอกชน เพื่อพัฒนาระบบประชาธิป ไตยให้มั่นคงและ
จะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มีกฎหมาย
รองรั บ สิ ท ธิข องประชาชนชาวไทยในการรั บ รู้ข้ อ มูล ข่า วสารของราชการ โดยมีวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ส าคัญ คื อ
เพื่อรองรับ “สิทธิได้รู้” (right to know) ของประชาชน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลประทัดบุ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่มีการดาเนินงาน
เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆนั้น พนักงานต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผยได้ ตามหลักที่ว่า “เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
จากเหตุผลข้างต้น จึงเล็งเห็นว่าสมควรมีการจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน
ทั่วไป ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
3.๒ เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งาน ลู ก จ้ า งและประชาชนทั่ ว ไป ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง พ.ร.บ.
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

-496. วิธีดาเนินการ
6.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๒ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรม
6.๓ ดาเนินการอบรม โดยแยกการฝึกอบรมเป็น ๒ กลุม่ คือ กลุ่มที่ ๑ การให้ความรู้แก่บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง กลุ่มที่ ๒ การให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั่วไป
6.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
10.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป สามารถปฏิบัติงานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-50-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและแผนพัฒนาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๔
“แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้น
สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรั บ ปรุ ง เป็ น ประจ าทุ กปี ” และตามหนั ง สือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่ มท 0810.2/
ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งปฏิทิน รายละเอียด รูปแบบและแนวทางการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบฯ หนังสือสั่งการ สามารถบูรณาการกับแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน
ตาบลประทัดบุ จึงได้จัดทาโครงการจั ดทาแผนพัฒนาตาบลและแผนชุมชนขึ้น เพื่อทบทวนและร่วมรับฟัง
ปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่นามาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อทบทวน ร่วมรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.๒ เพื่อส่งเสริมและบูรณาการกระบวนการจัดทาแผนร่วมกันกับชุมชน
3.๓ เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการนามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
3.๔ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านและหน่วยงานราชการในเขตตาบลประทัดบุ
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ ฯ
6.๒ คณะทางานประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการออกประชาคมเพื่อจัดทาแผนฯ
6.๔ ออกประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน

-516.๕ นาข้อมูลมาจัดทาร่างแผนเสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ เสนอผู้บริหาร เสนอเข้าสภาฯ เพื่อขอ
อนุมัติประกาศใช้แผน ฯ
6.๖ ประกาศใช้แผนพัฒนา ฯ และดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนาไป
พิจารณาแก้ไขต่อไป
10.๒ เกิดกระบวนการส่งเสริมและบูรณาการทาแผนร่วมกันกับชุมชนซึ่งจะเป็นปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง
10.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบมีแนวทางและข้อมูลในการนามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
10.๔ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้ อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
6.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เพื่อสะดวกในการประสานงาน
6.4 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
6.5 การบันทึกข้อร้องเรียน
6.6 การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
6.7 ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
6.8 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
-

-539. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
6.2 การบันทึกข้อร้องเรียน
6.3 การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
6.4 ติดตามการแก้ไขตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.5 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

-5510. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งให้สอดคล้องเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหาราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้จัดทาโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การบริหาราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.2 เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร ผู้นาท้องถิ่น ข้าราชการ/หน่วยงานอื่น ผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่ตาบลประทัดบุ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แจ้งกาหนดการประชุมให้คณะกรรมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีรับทราบ
6.2 จัดการประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด
6.3 จัดทาบันทึกรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

-5610. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะกรรมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้ร่วมประชุมกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมถึง
การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

-57-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝุายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนิน งาน และระบบการควบคุ มภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบ ความสาเร็จ คือผู้บริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสาเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้
ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ทั้งจากหลั กการสากลและตามที่กาหนดโดยหน่วยงานกลาง ที่เกี่ยวข้องของทางราชการเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสม กับภารกิจและสภาพแวดล้อม
ขององค์ ก ร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น การตรวจสอบภายใน นอกจากตรวจสอบข้ อ มู ล ทางการเงิ น และการบั ญ ชี แ ล้ ว
ยังตรวจสอบการปฏิบั ติงานด้านอื่น ๆ ด้วยดังนั้น การตรวจสอบภายในจึงต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายหลาย
ประการ เช่น ความเจริญเติบโตขององค์กร ภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ
เป็น ต้น ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึ งจาเป็นต้องมีการพัฒ นาตนเองด้านวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ทักษะ
และความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อให้
ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ แก้ไขข้อบกพร่อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
การรายงานสถานะการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าได้ปฏิบัติเป็นไประเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คาสั่ง มติครม. หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กาหนดหรือไม่
3.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่ว ยรับตรวจว่ามีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุม
หรือไม่ โดยสามารถ ลดข้อบกพร่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
3.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจหรือตามอานาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการ
ที่ดีหรือไม่ตลอดจนยั งสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่ งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วย
ปูองกัน และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการ

-583.5 เพื่อ ให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ หรือ ผู้ บริ ห ารสู งสุ ด และผู้ บัง คับ บัญ ชาได้ รับ ทราบปัญ หาการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ทันเวลา
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สานักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การตรวจสอบยานพาหนะ การสั่งจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง การซ่อมบารุง รวมทั้งดูแลรักษา
6.2 กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ
6.3 กิจกรรมการตรวจสอบด้านการจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ และเร่งรัดรายได้
6.4 กิจกรรมการตรวจสอบด้านผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผล
6.5 กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา

-59-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การจั ดทารายงาน เป็ น การรายงานผลการปฏิบัติ งานให้ ผู้ บริห ารทราบถึ งวัต ถุประสงค์ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ทุกขั้น ตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยง
ที่สาคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง
เพื่อเสนอผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังนั้น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ประทัดบุ จึงได้จัดทาโครงการจัดทารายงานการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตวิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
ทุ ก ขั้ น ตอน สรุ ป ข้ อ บกพร่ อ งที่ ต รวจพบ ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ และการควบคุ ม รวมทั้ ง เรื่ อ งอื่ น ๆ
ที่ผู้บริหารควรทราบ
3.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทารายงานสรุปผล การตรวจสอบ เสนอความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร
6.2 การรายงานด้วยวาจา ทั้งที่รายงานด้วยวาจาเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การรายงานด้วย
วาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่ว นใหญ่ใช้กับการรายงานที่ต้องกระทาโดยเร่งด่วนเพื่อจะให้ทันเหตุการณ์ โดยแจ้งให้
ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น
สาหรับการรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการนาเสนอด้วยวาจา
ประกอบ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

-6010. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหารได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตวิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ทุกขั้น ตอน
สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่ งการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่ง ถือได้ว่าเป็น
ขั้น ตอนที่ส าคัญยิ่ งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณ ภาพและประสิ ทธิผ ลของงานตรวจสอบว่าผู้ รั บ
การตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่อง
ที่พบได้รับ การแก้ไขอย่ างเหมาะสมแล้ วหรือยังเมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูงแล้วผู้ตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการ
แล้ว หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตาม
ต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอม
รับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามว่าผู้บริหารได้ปฏิบัตติ ามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการ
แก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
6.2 รายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

-6210. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านใน การปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลสาคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก
รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การปฏิ บั ติ งานด้ านการคลั งเป็ นการท างานที่ ต้ องอาศั ยระเบี ยบกฎหมายหนั งสื อสั่ งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึง พอใจสร้ างความสะดวกให้ กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ องทั้ ง ระเบี ยบ กฎหมาย
ข้อเท็จ จริ ง ไม่มีข้อผิดพลาดบริ การด้ว ยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการ
ที่ โ ปร่ ง ใสสามารถตรวจสอบได้ รายงานการจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ ง
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
-

-649. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 การเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การปฏิ บั ติ งานด้ านการคลั งเป็ นการท างานที่ ต้ องอาศั ยระเบี ยบกฎหมายหนั งสื อสั่ งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึง พอใจสร้ างความสะดวกให้ กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ องทั้ ง ระเบี ยบ กฎหมาย
ข้อเท็จ จริ ง ไม่มีข้อผิดพลาดบริ การด้ว ยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการ
ที่ โ ปร่ ง ใสสามารถตรวจสอบได้ รายงานการจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ ง
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
-

-669. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 การเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

