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ส่วนที่ 1
บทนํา

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน
สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้

ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต

2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็น
เพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม
2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่ อง มือ ท่ี ใช้ประเ มินการทุจริตคอร์ รัปชั่ น ท่ัว โลก ท่ีจัด โดยองค์กร เ พ่ือความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35
- 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน

การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านกา
ทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ี
ไม่ได้ บูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทันต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยท่ี
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ี
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกําหนดแนวทางการ
ขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน

1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
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3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี (Good Governance)

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2565)
ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

มิติ ภารกิจตามมิติ โ คร งก าร /กิ จกร รม /
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
หมาย
เหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1. การสร้าง
สั ง ค ม ท่ี ไ ม่
ท น ต่ อ ก า ร
ทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายบริหารข้ าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.1(1)โ ค ร ง ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมของบุคลากรของ
อบต.
1.1.2(1)มาตรการ“ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม ขอ ง อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตําบลทรายขาว”
1.1.3(1)มาตรการ “จัดทํา
คู่ มื อ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน”

50,000

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1.2.1(1) โครงการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
จิ ตสํ า นึก ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
1.2.2(1) โครงการจัดทํ า
แผน ท่ีภา ษีและทะเ บียน
ทรัพย์สิน
1.2.3(1) โครงการส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎี
ใหม)่

20,000

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

1.3.1(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน
1.3.1(2) โครงการธรรมะ
จูงเด็กเข้าวัด/เข้ามัสยิดของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3.1(3) โครงการสานฝัน
วั ย ใ ส ค รอบครั ว อ บอุ่ น
ชุมชนน่าอยู่
1.3.2(1)โครงการฉันเป็น
คนดี
1.3.2(2)โ ค ร ง ก า ร จั ด
กิ จ กร รม มุ่ ง สู่ ฝั น เ พ่ื อ วั น
สําเร็จ
1.3.3(1)โ ค ร ง ก า ร จั ด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

มิติที่ 1 รวม จํานวน 2 มาตรการ
จํานวน 10 โครงการ

620,000 620,000 620,000 620,000 620,000
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทรายขาว

มิติ ภารกิจตามมิติ โ คร งก าร /กิ จกร รม /
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
หมาย
เหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

2.1.1(1)กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว

- - - - -

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออก
คําส่ังมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว,ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.2 (1) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําป”ี
2.2.2 (2) กิจกรรม“สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ”
2.2.2 (3) กิจกรรม
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง”
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
2.2.3 (2) โครงการจ้าง
สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

20,000

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าท่ี
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

2.3.1 (1) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ
เพื่ อลด ข้ันตอนการปฏิ บั ติ
ราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อํานาจของนายกองค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.3.2(3) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว,
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวและหัวหน้า ส่วน
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทรายขาว

มิติ ภารกิจตามมิติ โ คร งก าร /กิ จกร รม /
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
หมาย
เหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ์

2.4.1(1)กิจกรรม “ยกย่อง
พ่ อ -แ ม่ ตั ว อ ย่ า ง ที่ ดี ใ น
โครงการวันพ่อแห่งชาติและ
โครงการวันแม่แห่งชาติ

- - - - -

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

2.5.1(1)มาตรการ“จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.1(2)กิ จ ก ร ร ม “ก า ร
จัดทําข้อตกลงการปฏิบั ติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว”
2.5.2(1) ม า ต ร ก า ร “ใ ห้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
2.5.2(2) มาตรการ“แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
2.5.3 (1) มาตรการ
“ดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้ อ ง เ รี ย น ก ร ณี มี
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่ วน
ตําบลทรายขาว ว่าทุจริต
และป ฏิ บัติ ร าชการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติที่ 2 รวม จํานวน 9 มาตรการ
จํานวน 7 กิจกรรม
จํานวน 2 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทรายขาว

มิติ ภารกิจตามมิติ โ ค ร งก าร /กิ จก รรม /
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
หมาย
เหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางท่ีเป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกข้ันตอน

3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”
3.1.2 (1)กิ จ ก ร ร ม “ก า ร
เผยแพร่ข้อมูล ท่ี สํา คัญและ
หลากหลาย”
3.1.3 (1)มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทาง ท่ีประชาชนเ ข้า ถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว”
3.1.3 (2)โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า
วารสารของ อบต.ทรายขาว

-

-

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

-

50,000
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.2.1 (1) โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบลเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ทบทวนแผนชุมชน
3.2.1 (2) กิ จ ก ร ร ม “ก า ร
ดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว”
3.2.2 (1) มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง
ร้องเรียน
3.2.2 (2) โครงการจัด เ ก็บ
ภาษีเคล่ือนท่ี
3.2.3 (1)กิจกรรม รายงานผ
ลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

50,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว,
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัด ทํ าแผนพัฒนาองค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลทรายขาว
และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3.1 (2) กิจกรรม ประชุม
ป ร ะ ช า ค ม ห มู่ บ้ า น แ ล ะ
ประชาคมตําบล
3.3.2 (1) มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) กิ จ ก ร ร ม ก า ร
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติที่ 3 รวม จํานวน 5 มาตรการ
จํานวน 5 กิจกรรม
จํานวน 3 โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทรายขาว

มิติ ภารกิจตามมิติ โ ค ร งก าร /กิ จก รรม /
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
หมาย
เหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด

4.1.1 (1) กิ จ ก ร ร ม ก า ร
จั ด ทํ า แ ล ะ ร าย ง านก า ร
ควบคุมภายในให้ ผู้กํา กับ
ดูแล
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภ า ย ใ น โ ด ยมี ก า ร จั ด ทํ า
แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได

- - - - - -

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.3.1(1) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชนและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเข้า
ร่วมอบรมในโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานต่างๆเป็นผู้จัด
หรืออบต.ดําเนินการจัด

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

4.4.1 (1) กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ห ลั ก ก า ร
แนว คิดที่ เกี่ ยว ข้อ งกับการ
ทุจริต

- - - - -

มิติที่ 4 รวม จํานวน 1 มาตรการ
จํานวน 3 กิจกรรม
จํานวน 1 โครงการ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทรายขาว

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรของ อบต.
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้าง
จิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีคุณธรรมจริยธรรม
และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ
ราชการ

3.2 เพื่อให้บุคลากรของอบต. ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
สํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ส่วนที่ 3
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6. วิธีดําเนินการ
การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว หรือเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นๆ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณในการดําเนินการ

ปีละ 50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน

10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว”
2. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดปัตตาน(ีก.
อบต.จังหวัดปัตตานี) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2558 กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ี
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่สร้างความโปร่งใส

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ

3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับ

องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เปิดเผย
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเร่ืองการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
เพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ี
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซ่ึงส่ง
ผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยูjของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายาม
คิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอยjางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่าน
ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเร่ือง “ปลูกป่า 3 อย่าง
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่”
หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
จํานวน 6 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว ร้ัว
กินได้ เป็นต้น

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งนํ้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว จํานวน 6 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ท้ังหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และแหล่งนํ้า คู

คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีการดําเนินงาน

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ
6.2 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลอง ทํา

ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.3 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ

สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ปีละ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
เ กิ ดกลุ่ มอาสาส มัครพิ ทั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิ ง แวด ล้อมใน ชุมชน เพิ่ มมาก ข้ึน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน

1.2.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ระเบียบดังกล่าวได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน 180
วัน นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 และองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เห็นว่า เพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเมื่อดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยตามโครงการแล้วจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สิน
ต่าง ๆของประชาชนไว้ใช้สําหรับการจัดเก็บภาษี (ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ทําให้ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว สามารถนําไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอย่าง
แท้จริง ทําให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ีทุกหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารงานและพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ฉะนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ และมีฐานข้อมูลสําหรับการบริหารงาน จึงได้จัดทํา “โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว”ข้ึน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆได้

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวดรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวในด้านการคลังท้องถ่ิน
3.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.4 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบท่ีแน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว

4.เป้าหมาย/ผลผลิต
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีเป้าหมายที่จะดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวแต่เนื่องจากขาดความพร้อมทางด้าน
งบประมาณและบุคลากรฯลฯ ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ 44.1 ตารางกิโลเมตร
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีการดําเนินงาน

6.1 ข้ันเตรียมการ ดําเนินการดังนี้
1) จัดทําและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
2) จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้

ชัดเจน
3) ประชุมช้ีแจงคณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
4) จัดตั้งศูนย์อํานวยการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
5) นําระวางท่ีดิน ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไปถ่ายสําเนาและปรับมาตราส่วน
6) จัดเตรียมบุคลากร พนักงานคัดลอกข้อมูล พนักงานเดินสํารวจภาคสนาม
7) จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน
8) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานท่ีดินจังหวัด / อําเภอ
9) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน

6.2 ข้ันการจัดทําแผนท่ีแม่บทและคัดลอกข้อมูลท่ีดิน ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําแผนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2) แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) ในแผนที่เขตปกครอง
3) จัดทําแผนท่ีระวางทาบทับ
4) แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) ในระวางท่ีดิน
5) กําหนดเลขประจําแปลงท่ีดิน (LOT)
6) จัดทําแผนท่ีแม่บท
7) จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลท่ีดิน
8) คัดลอกข้อมูลท่ีดินลงแบบสํารวจข้อมูลท่ีดิน (ผท.1)

6.3. ข้ันการสํารวจข้อมูลภาคสนาม ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดอบรมพนักงานสํารวจภาคสนาม
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2) สํารวจข้อมูลภาคสนาม
3) ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

6.4 ข้ันการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําแผนท่ีภาษี (ผ.ท.7)
2) จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
3) จัดทําทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5)
4) จัดทําบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี(ผ.ท.6)

6.5 ขั้นการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ก่อนท่ีจะนําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี

6.6 ขั้นการตรวจสอบผลดําเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล โดยดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

6.7 ขั้นรายงานผลและสรุปผลการดําเนินการจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เร่ิมโครงการ
จนเสร็จส้ินโครงการรายงานผลให้จังหวัดทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ปีละ 50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1. องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีรายได้เพิ่มข้ึน
10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีฐานข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและ

ถูกต้อง
10.3 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้อง และเป็นธรรม

1.2.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน”
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยูjท่ีดีขึ้น
โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นข้ันตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพา
ตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม
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นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกร
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่) โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป
ท่ีสนใจ
3. วัตถุประสงค์

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลทรายขาว
3.2 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.3 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลทรายขาว

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 50,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
10.2 มีรายได้เพิ่มข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.3 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต

1.3.1(1)

1.ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมภาคฤดูรอ้น

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่เกี่ยวกับด้านเยาวชน คือปัญหาหนึ่งที่เป็นผลกระทบจากการต่อ

ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่น ดังที่เรารับรู้อย่างต่อเนื่องถึงปัญหาต่างๆของเยาวชน เช่น ยาเสพติด การพนัน
เป็นต้น ซ่ึงนับวันปัญหาเหล่าน้ีย่ิงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามาร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เยาวชนของเรามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สามารถดํารงตนและป้องกันกลุ่มเพื่อนและคน
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ใกล้ชิดให้ห่างไกลจากการตกเป็นเหยื่อของปัญหาต่างๆ อีกทั้งให้เยาวชนรู้ถึงความสําคัญและแนวทางของ
การศึกษา เพื่อท่ีจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีจิตสํานึกต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว จึงได้ตระหนักต่อสภาพปัญหาข้างต้นและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น และพร้อมกันนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นโอกาสท่ีเยาวชนจะได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามในศาสนาอิสลาม และยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าของ
การศึกษา รวมถึงแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีบทบาทหน้าท่ีที่ต้องทํา
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
(6) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เห็นความสําคัญของปัญหาด้านเยาวชน เพื่อให้
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้
อย่างถูกต้อง ได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง
3.3 เพื่อเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
เป้าหมายคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก

ศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ
6.3 ดําเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 100,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น
10.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากข้ึน
10.3 กลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากข้ึน
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1.3.1.(2)
1.ช่ือโครงการ : โครงการธรรมะ จูงเด็กเข้าวัด/เข้ามัสยิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องใช้ระยะเวลาและความใส่ใจในการบํารุงเลี้ยงดูตั้งแต่เร่ิมต้น
เช่นเดียวกับการเพาะเล้ียงต้นไม้ตั้งแต่เมล็ดให้เติบโต ต้องได้รับอาหาร แสงสว่าง นํ้า ดินอันอุดมสมบูรณ์
ปราศจากศัตรูพืช เปรียบเสมือนบ้านอันอบอุ่นที่พ่อแม่ พี่น้อง ครอบครัว ต้องคอยดูแลใส่ใจให้เด็กเติบโตด้วย
ความมั่นคงแข็งแรง สมบูรณ์ มีความรักความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีกิจกรรมที่ทําร่วมกัน ร่วมเรียนรู้เลือก
ผิดชอบชั่วดี ต้นไม้จึงจะผลิดอกออกผลได้อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับคนดีมีคุณธรรม สะท้อนถึงการได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวพร้อมที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป ซ่ึงสถาบันครอบครัวถือ
เป็นรากฐานสําคัญในการขัดเกลา หล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างกระวบนการคิดอย่างมีเหตุผล
และมีสติให้กับสมาชิกใหม่ของสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถเติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีบทบาทหน้าท่ีที่ต้องทํา
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
(6) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เห็นความสําคัญของปัญหาด้านเยาวชน เพื่อให้
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง ได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อย่างถูกต้อง
3.3 เพื่อเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
เป้าหมายคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก

ศาสนาได้อย่างถูกต้อง
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ
6.3 ดําเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 50,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น
10.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
10.3 กลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากข้ึน

1.3.1(3)
1.ช่ือโครงการ : โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญู เร่ิมจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถ
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เม่ือเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด
รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการสานฝันวัยใส
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนในเขตตําบลทรายขาว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
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6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 50,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย

1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.2.(1)
1.ช่ือโครงการ : โครงการฉันเป็นคนดี
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่เกี่ยวกับด้านเยาวชน คือปัญหาหนึ่งที่เป็นผลกระทบจากการต่อ
ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่น ดังที่เรารับรู้อย่างต่อเนื่องถึงปัญหาต่างๆของเยาวชน เช่น ยาเสพติด การพนัน
เป็นต้น ซ่ึงนับวันปัญหาเหล่าน้ีย่ิงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามาร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เยาวชนของเรามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สามารถดํารงตนและป้องกันกลุ่มเพื่อนและคน
ใกล้ชิดให้ห่างไกลจากการตกเป็นเหยื่อของปัญหาต่างๆ อีกทั้งให้เยาวชนรู้ถึงความสําคัญและแนวทางของ
การศึกษา เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีจิตสํานึกต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวม

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้ตระหนักต่อสภาพปัญหาข้างต้นและปรารถนาท่ีจะเป็นส่วน
หนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และพร้อมกันนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็น
โอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามในศาสนา และยังเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนเห็นคุณค่าของการศึกษา
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 เพื่อเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ
6.3 ดําเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 50,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น
10.2 กลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากข้ึน

1.3.2(2)
1.ช่ือโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมมุ่งสูฝ่นัเพือ่วันสําเร็จ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2

ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา ซึ่งมีเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงท่ี

มีการเรียนรู้และพัฒนาการมากท่ีสุด ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ในสมัยน้ีจะเห็นได้ว่าเด็กจะ

ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีพ่อแม่ในสังคมปัจจุบันใช้ในการ

สอนลูกหรือปล่อยให้เขาอยู่กับมันมากจนเกินไป ทําให้มีพัฒนาการได้แค่เพียงแค่บางส่วน คือทําให้เด็กในสมัย

นี้มีการเคลื่อนไหวทางด้านร่ายกายน้อยและไม่เต็มที่ ขาดพัฒนาการทางด้านสังคม ขาดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม

รอบๆตัว ขาดการสื่อสารที่ดีต่อส่ิงแวดล้อมและบุคคลที่จะทําให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมอง ภาษา

และด้านอารมณ์

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เห็นความสําคัญในเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม

และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยท่ีกําลังจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อให้เด็กมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้ารับ

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เด็กปฐมวัยมีการสื่อสารและการแสดงออกทางร่างกายและอารมณ์ท่ีเหมาะสม และ

ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

และผู้ปกครอง

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาท่ีจะเข้าศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงข้ึน

3.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการสื่อสารและการแสดงออกทางร่างกายและอารมณ์ท่ีเหมาะสม
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3.3 เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนต่อในระดับท่ี

สูงข้ึน

3.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองและมีจิตสํานึกที่ดี

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ
6.3 ดําเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 100,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
9.1 เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับ

ท่ีสูงขึ้น

9.2 เด็กปฐมวัยมีการสื่อสารและการแสดงออกทางร่างกายและอารมณ์ที่เหมาะสม

9.3 ผู้ปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน

9.4 เด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีจิตสํานึกที่ดีทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรม

1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
1.ช่ือโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งของประเทศ เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าและม่ังคง จะเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กท่ีดีย่อมจะทําให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เด็กสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความพร้อมด้านอารมณ์
สังคม สติปัญญา เพราะเด็กจะเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติจึงเป็นอีกแนวทางที่จะสร้างสรรค์เด็กให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆและรัฐบาลก็
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ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการร่วมมือกันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เด็กท่ัวท้ังโรงเรียนในระบบและนอกระบบ ได้รู้ถึงความสําคัญของตนเอง เก่ียวกับ
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม ตลอดจนได้แสดงความสามารถในการ
แสดงออกได้อย่างเต็มท่ี โดยยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จําเป็นมากในการ
พัฒนาชาติเพราะเด็กเยาวชนไทยคือความหวัง อันสําคัญในการพัฒนาประเทศที่ต้องพัฒนาในเจริญก้าวหน้า
และสามารถเข้าร่วมกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เป็นคนดีของสังคม โดยเฉพาะความรักระหว่างพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และตลอดทั้งการมีส่วนร่วมของสังคมใน
ชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้ความสําคัญในโครงการดังกล่าว จึงเป็นแกนหลักในการจัด
กิจกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและ
ชุมชนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนด้วย
3. วัตถุประสงค์

3.๑ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก และสนใจในการเล้ียงดูอบรมส่ังสอนเด็ก
3.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
3.3 เพื่อให้เด็กรู้จักถึงสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ท่ีมีต่อตนเองและสังคม
3.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้รับความพึ่งพอใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และ

เปิดโลกทัศน์ ตลอดจนสร้างความสามัคคี และความรู้ทางด้านสังคม
3.5 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ิน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า 200 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ
6.3 ดําเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 100,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.๑ เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีได้ร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ และความสนุกสนาน
10.๒ ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติ
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10.๓ เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างเด็กและเยาวชนในตําบลทรายขาว
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักถึงสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ท่ีมีต่อตนเองและสังคม

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เห็นว่า การต่อต้านการทุจริตเป็นส่ิงจําเป็น จึงได้จัดทํากิจกรรม
กิจกรรม ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว
4. เป้าหมาย

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
5. สถานท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินงาน

จัดทําประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

กลุ่มเป้าหมายเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปํญหาการทุจริต

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
2.2.1(1)
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
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2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นบุคลากรท่ีมี

ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้มีศักยภาพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา ๖๙/๑
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

ดังน้ัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่า 90

%
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปรjงใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้

2.2.1(2)
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หน่ึงที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีหน้าที่ต้อง
ทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก/กอง และฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อ
การให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการก
ระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือม
ประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา ๖๙/๑
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และ
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เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามลําดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย อํานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไว้
เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็นคําส่ังและประกาศให้ประชาชน
ทราบการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคห้า ต้องกระทําภายใต้การกํากับดูแล
และกรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององคืการบริหารส่วนตําบลทรายขาวขึ้น
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย

1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ
3.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
4.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
2.2.2.(1)
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวข้อง

3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรของกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข้อง

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

2.2.2(2)
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้้

2.2.2(3)
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ัน การที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา ๖๙/๑
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน

ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ

3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่ดํา

เนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซ้ือจัดจ้างทั้งหมด

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.2.3(1)
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตใน
เรื่องท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล
การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบ
บริการท่ีเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ
รับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ

3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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2.2.3(2)
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่น้ันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว การจัดทํางบประมาณ
การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น นั้น

เองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น
ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ

3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน

3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ตาม
รูปแบบที่กําหนด

6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
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6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
จ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 20,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต

- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด
เม่ือประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
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ปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่อ
งานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขต ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน

ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน

บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องใน

การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได้

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2(1)
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

การมอบหมายอํานาจหน้าที่ใหกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนทรายขาว ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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6. วิธีดําเนินการ
จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนราชการทุกส่วนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.2(2)
1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้
บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จะดําเนินการในเร่ืองต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้
กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรององค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 3 เรื่อง
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวพิจารณา
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6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

มีการมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
ปฏิบัติราชการแทน

2.3.2(3)
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หน่ึงที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีหน้าที่ต้อง
ทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก/กอง และฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อ
การให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการก
ระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือม
ประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา ๖๙/๑
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และ
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เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามลําดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย อํานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไว้
เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็นคําส่ังและประกาศให้ประชาชน
ทราบการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคห้า ต้องกระทําภายใต้การกํากับดูแล
และกรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตําบลทรายขาวข้ึน
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย

1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ
3.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
4.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ช่ือโครงการ : ยกย่องพ่อ – แม่ตัวอย่างที่ดี ในโครงการวันพ่อแห่งชาติและโครงการวันแม่แห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล

เน่ืองในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
วันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เป้นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยท่ีเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็น
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ตัวอย่างที่ดีในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้าง
แบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันสําคัญยิ่งของพ่อ
และแม่ ท่ีสําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป



-43-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทรายขาว

4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ตัวอย่างที่ดี จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 20 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ตัวอย่างที่ดี ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ตัวอย่างท่ีดี ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อทําหน้าที่กล่ันกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ตัวอย่างที่ดี ที่ผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธ์ิ

10.1 ผลผลิต
มีพ่อแม่ตัวอย่างท่ีดี ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว้าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อแม่ตัวอย่างท่ีดี ท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- พ่อแม่ตัวอย่างท่ีดี ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.1(1)
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ี
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
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วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นส่ิงที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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2.5.1(2)
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว”
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจําปี

3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ ดังนี้

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้

จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.2(1)
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล

กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าท่ีที่กําหนดไว้ในกฎหมาย

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงาน
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ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าที่สําคัญ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

2.5.2(2)
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง

ฉะน้ัน เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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ข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
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มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเร่ือง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทาง
การศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย

“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ

6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว



-50-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ตัวช้ีวัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”
2. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง

3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จํานวน 1 แห่ง
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
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ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.
ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
จํานวนผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึน

ไป
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.1.3(1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.1.3(2)
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารของ อบต.ทรายขาว
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเป็นเร่ืองที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง
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ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ันๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นส่ิงสําคัญ

ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ
บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์

2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวอย่างถูกต้องและโปร่งใส

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว
4. เป้าหมาย

เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อวารสาร
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 50,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและมีความพึง

พอใจในส่ือเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.1(1)
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผน
ชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวน
การทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวได้ดําเนินการโครงการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน ประจําปีงบประมาณ
2560 เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ประจําปี พ.ศ. 2561 –
2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวงบประมาณของในปี
ถัดไป
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน
3.5 เพ่ือฝากให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 6 ชุมชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้สํานักงานปลัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน 6 ชุมชน

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 50,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
2. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว
3. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน

3.2.1(2)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป

3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว

3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
กับประชาชนในพ้ืนที่
4. เป้าหมาย

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
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ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดําเนินการ

5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นําเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น

และเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการ โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-467447 ทางโทรสารหมายเลข 073-467447
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์

7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
9.1 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.2(1)
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเน่ือง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งใน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไก
หนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับ
บริการท่ีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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6. วิธีดําเนินการ
จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเร่ือง

ร้องเรียน

3.2.2(2)
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก
จึงได้จัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนว่าต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจ
ดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิด
ว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุด
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว

3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

กับประชาชนในพ้ืนที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวท้ังหมด
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกอง เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีที่จะนําไปให้บริการแก่ประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวท้ังหมด
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
7. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดการออกบริการเคลื่อนที่ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ของทุกปี 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

10.1 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
คร้ังจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบ
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดําเนินการ

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

9. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
3.3.1(1)
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว,คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดห์มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ

ดังน้ัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว,คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินขึ้น
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น5.
พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อ
คัดเลือกกรรมการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว,
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.1(2)
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค้อนข้าง
ใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดทํา
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง
3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ขhอเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ
4. เป้าหมาย

ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน แพทย์
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 300 คน
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
6.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
6.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม
6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม)
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
5. วิธีการดําเนินการ

ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.โครงการ กิจกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
บทบาทและอํานาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกร
รม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิม
มากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งช้ีความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ

(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
(๒) ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(๓) ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซํ้าซ้อน และ
(๕) ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
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3. เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน

4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปีต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือกําหนดแนวทางและ
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว

2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกําหนด
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

และประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับดูแล
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้
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ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความ
เส่ียงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ

3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด

3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว นําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547

3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน



-68-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทรายขาว

3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เร่ืองการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชน
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบล เข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปีละ 30,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดําเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆของหน่วยงานต่างๆเป็นผู้
จัดหรืออบต.ดําเนินการจัดเอง
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. วัตถุประสงค์

เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

6. วิธีดําเนินการ

ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในโครงการต่างๆของหน่วยงานต่างๆเป็นผู้จัดหรือ
อบต.ดําเนินการจัดเอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ปีละ 50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการทุจริต
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ

รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การ
สร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ในการนี้ การเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการทุจริต จึงเป็นสิ่งจําเป็นในองค์ประกอบหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว พิจารณาแล้วเห็นว่า การเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริต เป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํากิจกรรม การเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความ
เข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปํญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว
5. สถานท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6. วิธีดําเนินงาน

เผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผ่านสื่อต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว

7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

กลุ่มเป้าหมายเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปํญหาการทุจริต
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