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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ  
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้อง ถ่ิน ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ า นาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากย่ิงข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก  

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทจุรติทีเ่กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน  
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย  
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหน่ึง 
ที่ท าให้เกิดการทุจริต  

2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า ให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า พฤติกรรม 
การ ทุจริตมากย่ิงข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน  โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่าน้ี  
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 

ดังน้ันจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแกเจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหน่ึง   
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท า ให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากย่ิงข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม   

7) มคี่านิยมที่ผิด ปัจจุบนัค่านิยมของสังคมไดเ้ปล่ียนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า 
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การทุจริต 
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวข้างต้น  
เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเส่ียงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม   

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง  

และสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน  
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถู กมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รปัชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รปัชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 
โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน  

การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตไิดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม  
ซ่ึงเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้องยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต 
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท า งานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท า งานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี  
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี  
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจรติ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมินดัชนีการรบัรูก้ารทจุรติ  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน  
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤตมิิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเ้กิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงไดด้ าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปอูงกัน
การทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์  
และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการ

ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง 

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อใหเ้กิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบตัิตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ สนับสนุนให้สาธารณะแ ละภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีป ระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า การทุจริต 
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมถึง 

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเปน็ไปตามหลักบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตัง้แตร่่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต   
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ  
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน  
เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก และความ
ตระหนักแก่ บุคลากร ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น และ ฝุายประจ าของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบลและ พนักงานจ้าง 

    10,000      10,000      10,000        10,000        10,000  

  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 

2.โครงการปรองดอง สมานฉันท์ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติและปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

    20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  

3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย     20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  

4.โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น     15,000      15,000      15,000        15,000        15,000  

5.โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ     20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  

6.โครงการเข้าวัด ฟังธรรม ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา       5,000        5,000        5,000          5,000          5,000  

7.โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว     20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  

8.โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ     10,000      10,000      10,000        10,000        10,000  

9.โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน     20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

10. โครงการฝึกอบรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

      20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  

   11. โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์     110,000   110,000    110,000      110,000      110,000  

   12. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

    110,000   110,000    110,000      110,000      110,000  

   13. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่น
ดนตรีไทยและดนตรีสากล 

      20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  

    14. โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม       20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  

มิติ ที่ 1 รวม จ านวน 14 โครงการ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ปูองกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริต 

             -                 -                 -                 -                 -    

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ 

      30,000      30,000      30,000        30,000        30,000  

มิติ ที่ 2 รวม 1  กิจกรรม   1   โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

             -                 -                 -                 -                 -    

  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องทุกข์/เรียนร้องทุกข์
ของประชาชน 

2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและแผนพัฒนา
ชุมชน 

      20,000      20,000      20,000        20,000        20,000  

  3. กิจกรรมรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

             -                 -                 -                 -                 -    

  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

             -                 -                 -                 -                 -    

  5. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

             -                 -                 -                 -                 -    

มิติ ที่ 3 รวม 2 กิจกรรม  3  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 



 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน              -                 -                 -                 -                 -    

  2. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน              -                 -                 -                 -                 -    
       

  3. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน              -                 -                 -                 -                 -    

  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได 

4. กิจกรรมการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

             -                 -                 -                 -                 -    

  5. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 

             -                 -                 -                 -                 -    

  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

6. โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

             -                 -                 -                 -                 -    

    7. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

             -                 -                 -                 -                 -    

    8. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

             -                 -                 -                 -                 -    

    9. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

             -                 -                 -                 -                 -    

 
 
 



 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

10.มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

             -                 -                 -                 -                 -    

  11.กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็น
การทุจริต 

             -                 -                 -                 -                 -    

  12.มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
ด้านการปูองกันการทุจริต 

             -                 -                 -                 -                 -    

มิติ ที่ 4 รวม 2 มาตรการ 7 กิจกรรม 3 โครงการ - - - - - 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  1  . 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับผู้บรหิาร สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ  ให้เป็นคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซ่ึงได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซ่ือสัตย์ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุจึงเห็นความส าคญัในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ มีคุณธรรมจริยธรรม 

เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม 
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความด ีรู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์รว่มกัน 

3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณท์ี่ดขีององคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุในการเสรมิสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล

ประทัดบุ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรา้งคณุธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บรหิาร ปลัดองค์การบรหิารส่วน

ต าบลประทัดบุบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน

และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

6.3 การจัดกิจกรรมท าบญุถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ 

 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจรยิธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่ วม 
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    2  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการปรองดองสมานฉันทป์กปอ้งสถาบันส าคัญของชาติและป้องกันการทุจริต
คอรัปช่ัน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย  ประกอบด้วย  
การกระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การระบาดของ 
ส่ิงเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประ โยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีล้วนเกิดจากการขาดสติ  จิตส านึก ศีลธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรม  
  เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความ  มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพล เอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ได้ใหแ้นวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2557 ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยรว่มมือกันด าเนินการในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
และท าให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว  หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ซ่ึงจะน าพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยย่ังยืน 

ในการน้ี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ านาจหน้าทีใ่นการพัฒนาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้ท าโครงการ
ปรองดองสมานฉันท์ปกปูองสถาบันส าคัญของชาติและปูองกันการทุจริตคอรัปช่ัน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ 
3.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ของชาติ 

  3.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์  
โดยเน้นการร่วมท าความดีดว้ยหัวใจบ าเพ็ญประโยชน์ให้สังคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 100 คน  ประกอบด้วย ก านัน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล ผู้ใหญ่บ้าน  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. อสม. พนักงานส่วนต าบล จิตอาสาและประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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6. วิธีด าเนินการ   

6.1  จัดท ารายละเอียดโครงการและกิจกรรมขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
6.2  ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง  
6.๓  ด าเนินการตามโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 

 6.๔  รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปราสาท ผู้น าและประชาชน
ในหมู่ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ ประชาชนมีความตระหนักในการร่วมกันแสดงพลังมีความปรองดอง ปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และมีความเข้าใจเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด า ริ และหลักการทรงงาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
  10.2 ประชาชนมีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  10.3 ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามารับบริการ  
ในตัวจังหวัดเป็นการลดค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ  
  10.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบมแีนวทางและข้อมูลในการน ามาพัฒนาทอ้งถ่ินใหเ้จริญย่ิงๆ ข้ึนไป 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    3  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการส่งเสริมการออกก าลงักาย 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ การออกก าลังกายท าให้กล้ามเน้ือหัวใจ
แข็งแรง สามารถสูบฉีดโลหิตออกจากหัวใจครั้งละมากๆ มีการกระจายของหลอดเลือดฝอยในหัวใจมากข้ึน  
ท าให้หัวใจได้รับการหล่อเล้ียงอย่างเพียงพอ ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง ท าให้ภาวะอุดตันของ  
หลอดเลือดแดงลดลง การออกก าลังกายมีผลต่อเมตะบอลิสม์และน้ าหนักของร่างกาย ซ่ึงสามารถลดไขมัน
ปูองกันไม่ให้น้ าตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มข้ึนและปอูงกันเบาหวานได ้การออกก าลังกายท าใหห้ลอดเลือดขยายตวั
ซ่ึงสามารถลดความดันในหลอดเลือดได ้นอกจากน้ีการออกก าลังกายยังมีผลต่อจิตใจ สามารถลดความเศร้าได้
และลดความเครียดได้ทนัที ดังน้ันการออกก าลังกายสามารถปอูงกันและควบคมุการเกิดโรคได้หลายโรค ได้แก่ 
หลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคความเครียด ปัจจุบันน้ีคนไทยมีการออกก าลังกาย
น้อยมาก จากประชากร 66.3 ล้านคน มีการออกก าลังกายเป็นประจ าเพียง 16.3 ล้านคน โดยในวัยเด็ก  
คิดเป็นร้อยละ 73 และคนวันท างานคิดเป็นร้อยละ 20 จากผลการวิจัยเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ  
ออกก าลังกายของคนไทยพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเวลา รองลงม าไม่มีอุปกรณ์ออกก าลังกายและไม่มีเพื่อน  
จากปัญหาและอุปสรรคในการออกก าลังกายท าให้คนไทยมีผู้ปุวยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง โรคความเครียด และมีกลุ่มเส่ียงที่จะเกิดโรคจ านวนมาก ซ่ึงมีความสอดคล้องกับข้อมูล
ผู้ปุวยและผู้เส่ียงโรคเรื้อรังของ รพ.ปราสาท   
 การออกก าลังกายเป็นขบวนการที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการเติบโต มนุษย์เรา
ต้องการออกซิเจนในการด ารงชีวิตอยู่แล้ว การออกก าลังกายที่ท าให้ร่างกายใช้ออกซิเจนมากข้ึนถึงประมาณ
ร้อยละ 70 ข้ึนไปของความสามารถรับออกซิเจนของหัวใจและปอด  ทุกลมหายใจ เราสูดออกซิเจนเข้าไป 
เพื่อเผาผลาญอาหารในร่างกายมาใช้เป็นพลังงาน ตราบใดที่มีชีวิตอยู่  ร่างกายต้องท างานต้องใช้พลังงาน 
เพื่อการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เวลานอนน่ิงๆ ร่างกายไม่ต้องท างานหนัก จึงใช้พลังงานน้อย
ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการก็น้อย เวลาลุกข้ึนเคล่ือนไหวร่างกายต้องท างานหนักข้ึน ต้องใช้พลังงานยกแขน 
ยกขาและยกตัวให้เคล่ือนไหว จึงต้องใช้ทั้งพลังงานและออกซิเจนมากข้ึนเมื่อร่างกายเคล่ือนไหวมาก  
ขยับเขย้ือนกล้ามเน้ือหลายส่วนพร้อมกันหลายๆ ครั้งติดต่อกันเป็นจังหวะ ร่างกายต้องท างานหนักเป็นพิเศษ 
และต้องใช้ออกซิเจนมากข้ึนตามส่วน ทั้งปอดและหัวใจร่วมกันท างานเพื่อให้ร่างกายได้ออกซิเจนเพิ่มข้ึน  
หัวใจเต้นแรงข้ึนและถ่ีข้ึน ปอดขยายรับออกซิเจนเต็มที่ โลหิตสูบฉีดแรงข้ึนเพื่อส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเน้ือ  
ที่ก าลังท างานหนักเพื่อเผาผลาญอาหารเอาพลังงานมาใช้อย่างเต็มที่ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา 22,23  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาต าบล จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ าและรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง  
การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปูองกันและ  
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ระงับโรคติดตอ่ บ ารุงและส่งเสริมการปกระกอบอาชีพของราษฎรและมาตรา ๖๖,๖๗ (๕) ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และภายใต้
ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการส่งเสรมิ
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้จัดโครงการส่งเสริม 
การออกก าลังกายข้ึน โดยได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ด้วยการออกก าลังกาย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการออกก าลังกายและเป็นการปลูกฝังค่านิยม  
ที่ดีให้แก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรมการออกก าลังกาย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชน  
และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑  เพื่อให้ประชาชนสร้างสุขภาพรา่งกายและจิตใจที่ดี 

 3.2  เพื่อให้ประชาชนเสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะไปบ าบดัรกัษาโรค  
 3.3  เพือ่ให้ประชาชนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
 3.4  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกก าลังกาย 
 3.5  เพื่อให้ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพตนเองให้มากข้ึน 
 3.6  เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.๑ เชิงปริมาณ 
  - ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลประทัดบุ จ านวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
          4.๒ เชิงคุณภาพ 
   - ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลประทัดบุ  จ านวน 120 คน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
มีภูมิคุ้มกันโรคเป็นอย่างดี 
   - ประชาชนในเขตพื้นทีต่ าบลประทัดบ ุจ านวน 120 คน สามารถถ่ายทอดวิธีการออกก าลังกาย
ให้แก่ชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

6. วิธีด าเนินการ   
  6.1  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 6.2  เขียนโครงการ 
 6.3  น าเสนอโครงการและแนวทางการด าเนินงานเพื่ออนุมัติงบประมาณ  
 6.4  ประสานคณะกรรมการ 
 6.5  จัดท าเอกสารและจัดหาวัสด ุ
 6.6  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ รายละเอียดแนบท้ายโครงการ ข. 
 6.7  ประเมินผลโครงการ 
 6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  มีกลุ่มออกก าลังกายในหมู่บ้านทุกหมูบ่้าน 
 10.2  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตทีด่ี 
 10.3  ประชาชนมีการออกก าลังกายเป็นประจ าและตอ่เน่ือง 
 10.4  ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกก าลังกาย 
 10.5  ประชาชนจะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและลดจ านวนการไปรักษาสุขภาพทีส่ถานพยาบาล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    4  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการสืบสานอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 วัฒนธรรมเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตทีชุ่มชนและท้องถ่ินตา่งๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรคข้ึ์น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ  
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ การที่จะใหภู้มิปญัญาท้องถ่ินคงอยู่คูท่้องถ่ิน
ต่อไปน้ัน จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ประชาชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้  
ในชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจน
สนับสนุนให้เยาวชนเช่ือมโยงเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นการต่อสู้กับ
กระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหม่ โดยตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า  
ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เก้ือกูลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิตชุมชน 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้จัดท าโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถ่ินข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.2  เพื่อเป็นการน าเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง 
3.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร ์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมต้นโรงเรียนเจริญราษฎรณ์วิทยา 

4.2 กลุ่มเยาวชน, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรีแม่บ้าน  
4.3 คณะผู้น าหมู่บ้าน สมาชิก อบต.   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

6. วิธีด าเนินการ   
  6.1 ประชุมผู้เก่ียวข้องทุกฝุาย วางแผนการจัดงาน 

6.2 ประสานงานกับผู้น าชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการและปราชญ์ดา้นต่างๆ ดังน้ี 
      -  ภูมิปัญญาด้านความเช่ือและศาสนา 
     -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม 
      -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการละเล่นพื้นบ้าน 
             -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
     -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับเพลงพื้นบ้าน 
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   -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน 
  -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดษิฐ์ 

      -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจักสาน 
-  ภูมิปัญญาเก่ียวกับอาหารและผักพื้นบ้าน 

6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
-  อบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับศิลปะและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
-  แบ่งกลุ่มเรียนรู้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถ่ินตามความสนใจของแตล่ะดา้น 
-  น าเสนอภูมิปัญญาแต่ละด้านโดยปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับไปเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์/ส่งเสริม สนับสนุน 

ศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่ออนุรักษ์ให้ศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคงอยู่สืบไป 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
15,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้เก่ียวกับศิลปะ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รู้จักวิถีชีวิต และมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    5  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และคาดว่าจะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี
อยู่ราว ๑ ใน ๖ ของประชากรทั้งหมด กล่าวตามนิยามของสหประชาชาติ คือเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 
๖๐ ปีข้ึนไป เกินร้อยละ ๑๐ หรือประชากรอายุ ๖๕ ข้ึนไป เกินร้อยละ ๗ ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศน้ัน
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเปน็สังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ ์(Aged Society) ประเทศไทย
เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณใ์นป ี๒๕๖๗ หรืออีก 7 ปีข้างหน้า 
เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับมหภาค 
ได้แก่ ผลต่อ GDP รายได้ต่อหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณของ รัฐบาลและการคลัง ผลิตภาพ
แรงงานและการจ้างงาน และในระดับจุลภาคได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และ  บริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านการเงินและด้านสุขภาพ  
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ท า ให้อัตราส่วนภาระพึ่งพิง หรือภาระโดยรวม 
ที่ประชากรวัยท างานจะต้องเล้ียงดูประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมีจ า นวนเพิ่มข้ึน โดยที่ยังมิได้ค า นึงถึง 
เรื่องค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูซ่ึงสูงข้ึนตามอายุ ซ่ึงขณะที่อัตราส่วนภาระพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน 
อาจจะน าไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย เน่ืองจากผู้สูงอายุ 
เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต เป็นวัยที่ต้องพึ่งพาบุตรหลานเพราะมีภาวะด้านสุขภาพที่เปล่ียนแปลง มีความเส่ือม
ของร่างกาย อวัยวะต่างๆ ทั่วไปเริ่มอ่อนแอและเกิดโรคง่าย ปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยๆ  ในผู้สูงอายุ 
ได้แก่ เกิดภาวะกระดูกหักง่าย สายตาไม่ดี หูตึง ฟันไม่ดี เป็นลมบ่อย เรอบ่อย ท้องผูก เบาหวาน หลงลืมบ่อย 
หัวใจและหลอดเลือด และปัญหาทางอารมณ  ์ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ 
อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เปิดพื้นที่เวที ให้ผู้สูงอายุ 
ท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในชุมชนและสังคม  กิจกรรม 
การออกก าลังกายและนันทนาการเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีค วามส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัย 
ทุกสภาพร่างกาย กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการ จะช่วยพัฒนาประชากรในชาติใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินคลายความเครียด 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ชมรมฯ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการบริการประชาชนในท้องถ่ิน เพราะเป็น
หน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินมากที่สุด โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ดังน้ี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา ๖7 ภายใต้
ข้อบังคับแห่งกฎหมายองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังน้ี ข้อ (3) 
ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ ข้อ (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
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และวัฒนธรรม ข้อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ ข้อ (7) คุ้มครองดูแล 
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ข้อ (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ข้อ (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยมีอ านาจหน้าที่ 
ท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 68 ก าหนด  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ตระหนักถึงคุณค่า 
และสุขภาพของผู้สูงอายุต าบลประทัดบ ุรวมถึงเข้าใจสภาพปญัหาตา่งๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน
ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดท า โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ  และจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุต าบลประทัดบุ รวมถึงกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในต าบลประทัดบุ 
โดยเพิ่มแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมเปน็แบบ “สังคมเพื่อคนทุกวัย และผู้สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” 
โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี 
ได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมพัฒนาเก่ียวกับสุขภาพ สังคม และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ การต่อยอดการพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่เปูาหมาย 
ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม ภูมิปัญญา และสุขภาพต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.๒ เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคม สามารถด ารงชีวิต   
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีความสุข 
 3.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของผู้สูงอายุ 
 3.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ท ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามคัคใีนหมู่คณะ 
 3.5 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมการแข่งขันในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ เชิงปริมาณ ผู้สูงอายุในเขตต าบลประทัดบ ุและครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี อสม. 
สมาชิกสภา อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5๐ คน  
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุตลอดจนบุตรหลานที่ร่วมกิจกรรม ได้รับความสุขใจ รวมถึงได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
ให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
 6.๑ ข้ันเตรียมการ  
  ๑) จัดท าโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ  
  ๒) จัดท าค าส่ังให้คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบตัิงานตามภารกิจ  
  ๓) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อเป็นวิทยากรรับเชิญ 
ในด้านที่เก่ียวข้องกับโครงการหรอืกิจกรรม  
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  ๔) ค านวณงบประมาณทีจ่ าเป็นต้องใช้เพื่อขับเคล่ือนในกิจกรรมของโครงการให้ถูกตอ้ง  
 6.๒ ข้ันการวางแผนและจัดเตรียมงานต่างๆ  
  ๑) จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณท์ี่จะใช้ในการจัดกิจกรรมแตล่ะกิจกรรม  
  ๒) จัดท าหนังสือราชการเพื่อตดิตอ่ประสานงานและอ านวยความสะดวกกับหน่วยงานทีต่ดิตอ่ 
ขอความร่วมมือในกรณีทีม่ีความจ าเป็น  
  ๓) จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพและบันทกึภาพ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ 
เพื่อใช้ส าหรับบันทึกภาพประกอบการจัดกิจกรรม  
  ๔) จัดเตรียมเอกสารประเมินความพงึพอใจของแตล่ะกิจกรรมเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมครั้งตอ่ไป ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนด  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ได้แบ่งปันประสบการณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่า งมั่นคงและ  
มีความสุข 
 ๑๐.๒  มีทรัพยากรทางบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
 ๑๐.๓  ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
 10.4  ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 10.5  ผู้สูงอายุเกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 10.6  ผู้สูงอายุรู้ถึงระเบียบวินัยและปลูกจิตส านึกในการมีจิตใจเป็นนักกีฬา  
 10.7  ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญและก าลังใจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    6  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้ความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมเติบโต เกิดภาวะของการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน ดังน้ัน บุคลากร 
ต้องสามารถปรับตัวและก้าวตามให้ทันต่อสถานการณ์ ส่วนราชการจึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงหลักการท างาน มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกันด้วย 
หากไม่มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน อาจไม่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จได ้โดยภายใต้การค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
เป็นพื้นฐาน ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการช้ีแนวทาง 
การด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  มีความพอเพียงมีความพร้อม 
ที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะต้องอาศยัความรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผน
และด าเนินการทุกข้ันตอน การด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและย่ังยืนจะสามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการ
แข่งขันสูง ทั้งน้ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง  
โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไป  
ตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดข้ึน มีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 จริยธรรมมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรภาครัฐซ่ึงเป็นก าลังในการขับเคล่ือนขององค์กร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  นอกจากจะต้องมีความรู้
ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมศีล 5 และยึดถือ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาด้วย ซ่ึงผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ จะก่อให้เกิด
ความสุขในการท างาน ผลงานต่างๆ ประสบความส าเร็จ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า  
ในการท างานและด ารงชีวิตต่อไปในอนาคต และส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อองค์กร  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการบริการประชาชนในท้องถ่ิน เพราะเป็น
หน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินมากที่สุด โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไว้ดังน้ี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖7 
ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังน้ี 
ข้อ (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ ข้อ (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย ข้อ (5) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ ข้อ (7)  คุ้มครอง 
ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ข้อ (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ข้อ (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยมีอ านาจ
หน้าที่ท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 68 ก าหนด 
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          ดังน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
เข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านความรู้  ความสามารถ
ทักษะและคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องจริยธรรมในการท างาน  
อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์การอย่างยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
ก านันต าบลประทดับ ุผู้ใหญ่บ้านทกุหมู่บา้นในเขตต าบลประทัดบุ อาสาสมัครสาธารณสุขระดบัต าบล คณะครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานส่วนต าบลประทัดบุ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม ตลอดจน
ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่ต าบลประทัดบุ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างผู้เข้ารับการอบรมให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักจริยธรรม   
๓.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
  ๓.๓ เพื่อปลุกจิตส านึกให้ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าหมู่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
โดยค านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบล กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. สถานศึกษาในพื้นที่ (โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม)  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
วัดบ้านจบก  หมู่ที่ 1, วัดราษฎร์เจริญผล หมู่ที่ 3, วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 6 ต าบลประทัดบุ   

อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  

6. วิธีด าเนินการ   
6.๑ ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันก าหนดรูปแบบงาน 
6.๒ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการต่อผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับุ 
6.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการใหป้ระชาชนได้รบัทราบและร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน 
6.๔ มอบหมายการปฏิบตัิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
6.๕ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
6.๖ สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
5,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ คณะผู้บริหารทอ้งถ่ิน ก านัน ผู้น าท้องถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน 

นักเรียน นักศึกษา สามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
      ๑๐.๒ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรมในการ
ท างาน สามารถประพฤตปิฏิบตัิงานไดอ้ย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาบุคลากรสังกัดองค์การบรหิารส่วน
ต าบลประทัดบุ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรมในการท างาน สามารถประพฤติปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา       
       ๑๐.๓ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บรรลุตามเปูาหมายและผลผลิตตามที่ก าหนดไว้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    7  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ (๗) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมพัฒนาสตร ีเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามข้อ 
(๖) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  เน่ืองด้วยปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยตรงเน่ืองจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นที่ในพื้นที่ น้ั นๆ ลงได้ 
อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอ้น และร่วมเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 
มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสฉลอง
พระชนมายุครบ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุจึงได้จดัท าโครงการ “ท้องถ่ินไทย ร่วมใจภักดิ์   
รักษ์พื้นที่สีเขียว” เพื่อให้ประชาชนในต าบลประทัดบไุด้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างชุมชน 
ให้น่าอยู่และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสฉลอง 

พระชนมพรรษา  
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลประทัดบุเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

โลกร้อนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีชุมชนที่น่าอยู่สวยงาม ร่มรื่น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล, สมาชิกสภา อบต., ผู้น า, อสม. และเยาวชนนักเรียนโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พื้นที่สาธารณะในพื้นที่ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  

6. วิธีด าเนินการ   
6.1 ประชุมช้ีแจงจัดท าโครงการ 
6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
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6.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 
6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ต าบลประทัดบุ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะ   
๖.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยการปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่สาธารณะ ปุาเส่ือมโทรม 
6.6 เพาะเล้ียงกล้าไม้และจัดหาพันธุ์กล้าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
6.7 ติดตามและประเมินผล 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑0.1 ท าให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนตามโครงการฯ เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าท้องถ่ิน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม  
โดยการปลูกต้นไม้ 
 10.3 ประชาชนเกิดจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    8  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลมิพระเกยีรติ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗(๗) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และก าหนดให้องค์กาบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมพัฒนาสตร ีเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามข้อ 
(๖) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารเิก่ียวกับการอนุรักษ์ดิน  
และน้ าโดยการใช้หญ้าแฝกเพื่อปอูงกันการพังทลายของดินตลอดจนการปรับโครงสร้างของดินและเพิ่มความช้ืน
ของพื้นที่ทางการเกษตร ซ่ึงปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ต าบลประทัดบุยังขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
หญ้าแฝก ท าให้การปลูกหญ้าแฝกไม่แพร่หลายเท่าที่ควร 
  เพื่อให้ผู้น า ประชาชน และเยาวชนในต าบลประทัดบุได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและด าเนินการ  
ตามแนวพระราชด าริ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
(12 สิงหาคม) ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุจึงจัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรตใินวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต ์พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9   
 3.2 เพื่อลดการพังทลายของดิน 
 3.4 เพื่อสร้างเสริมความรู้และเพิ่มพื้นที่การปลูกหญ้าแฝก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ปลูกหญ้าแฝกจ านวน  10,000  ต้น  บริเวณคลองส่งน้ าบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  บริเวณคลองส่งน้ าบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

6. วิธีด าเนินการ   
6.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
6.๒. ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
6.๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  
6.๔. จัดเตรียมสถานที่ปลูกหญ้าแฝก  
6.๕. ด าเนินการปลูกต้นไม้  
6.๖. ดูแลรักษา ติดตามผลและรายงานใหผู้้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ประชาชนมีความรูแ้ละเข้าใจถึงประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก 
 10.2 มีพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่มากข้ึน 
 10.3 ลดการพังทลายของหน้าดนิ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    9  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ (4) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท า
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
  เน่ืองในวันวิสาขบูชา เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันต้นไม้โลก การคืนปุาให้กับชุมชน 
นับว่าเป็นการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มความสมดุลตามธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อนและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้น ไม้ในวันวิสาขบูชา  
สร้างจิตส านึกและยกระดบัจติใจของประชาชนให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุาไม้ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสเมื่อวันที่  
17 มีนาคม 2559 ว่า “หลักส าคัญว่า ต้องมีน้ า น้ าบริโภคและน้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิต 
อยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ า คนอยู่ได้ ไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้” 
ซ่ึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า โดยทรงตั้งปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า  
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ า ฉันจะสร้างป่า” 
  เพื่อให้การด าเนินการจดักิจกรรมดังกล่าวเปน็ไปด้วยความเรียบรอ้ย องค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ  
ได้จัดกิจกรรมปลูกปุาคืนปุาให้กับชุมชนในวันวิสาขบูชา เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์   
เป็นการเพิ่มความสมดุลตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มความสมดุลตามธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน                
  3.2 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนปุาให้กับชุมชน สร้างจิตส านึกและ
ยกระดับจิตใจของประชาชนให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแ วดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุาไม้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่สาธารณะในชุมชน คืนปุาให้กับธรรมชาติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พื้นที่สาธารณประโยชน์ ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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6. วิธีด าเนินการ   
6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 

 6.๒ ประชุมผู้เก่ียวข้อง 
6.๓ ประสานหน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 
6.๔ ประชาสัมพันธ์ 

 6.๕ ด าเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมดังน้ี 
  - ฟังค าบรรยายตามหวัข้อ 
  - ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
 6.6 รายงานผล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น

รูปธรรม และตรงตามความต้องการของประชาชน โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
10.2 ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน เน่ืองจากมีน้ าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
10.3 พื้นที่สาธารณประโยชน์มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน 
10.4 ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และน าไปสู่การช่วยกันดูแล

รักษาความสมดุลของผืนแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป  
10.5 ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานข้าราชการท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และประชาชน ได้ท าหน้าที่ในการ  

“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ตอบสนองวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และพันธกิจ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    10  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ยาเสพติดถือเป็น “ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนท าลายประเทศชาติ” ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง 
ทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ท าให้สูญเสียทรัพยากรในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคต  อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ก่อให้เกิดการเส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่างๆ 
 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่
แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพตดิ
ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะด าเนินการมาหลายรัฐบาล 
แต่ปัญหายาเสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย 
          และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษไม่ได้ท าให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการส ารวจ
จ านวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจ านวนเพิ่มข้ึนเรื่ อยๆ น่ันแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียว 
ไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีนโยบายด้านอ่ืนมาสนับสนุนด้วย การดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกัน
ท างานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหน่ึงที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี  
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะน้ี  จึงได้จัดท า
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ใหทุ้กคนไดต้ระหนักและเกิดการตื่นตวัในการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ให้หมดไป  
 3.2 เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
 3.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน สมาชิกสภา อบต. อสม.  
จิตอาสา เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ในพื้นที่ต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 
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6. วิธีด าเนินการ   
  การด าเนินโครงการ มี 2 กิจกรรม 
 1.  กิจกรรมรณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ต าบลประทัดบุและอ าเภอปราสาท   
 2.  กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่เด็กและเยาวชน      
 3.  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุร่วมกับสถานีต ารวจภูธรทุ่งมน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนได้รับทราบ ตระหนักและเกิดการตื่นตัวในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 10.2  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 
 10.3  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    11  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ ์

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาท้องถ่ิน

เพื่อตอบสนองและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งน้ีการด าเนินการต่างๆ จะต้องอาศัย  
ความร่วมมือจากทุกฝุาย ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานราชการ มวลชน ที่อยู่ในชุมชน รวมถึงผู้น าท้องถ่ิน  
กีฬาน้ัน ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซ่ึงถูกก าหนดโดยความเห็นที่ตรงกัน  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความส าเรจ็ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายส่ิง
รวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน  การกีฬา มีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกน าไปใช้เป็ นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของครอบครวัและชุมชน ในประเทศที่พฒันาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสรา้งจิตส านึกในการด ารงชีวิตทีม่ีคณุธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
องค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการบริการประชาชนในท้องถ่ิน เพราะเป็น
หน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในทอ้งถ่ินมากที่สุด โดยมีอ านาจหน้าทีท่ี่ก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ ดังน้ี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖7 
ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังน้ี 
ข้อ (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ ข้อ(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย ข้อ (5 ) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ ข้อ (7)  คุ้มครอง 
ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ข้อ (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ข้อ (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยมีอ านาจ
หน้าที่ท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 68 ก าหนด  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนประชาชนข้ึน โดยได้เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนและประชาชนในด้านสุขภาพพลานามัย จึงได้
จัดตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาไว้ทุกป ีเพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของเยาวชนประชาชนในต าบล
ประทัดบุ ได้แข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง  การแข่งขันกีฬาเป็นทีม 
เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหน่ึงที่ปูองกัน
ไม่ให้เยาวชนมั่วสุมในเรื่องของส่ิงเสพติดตา่งๆ ซ่ึงปัญหาเรื่องยาเสพตดิเป็นปญัหาทีรุ่นแรงของสังคมในปจัจุบัน
เป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง 
 3.3 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 3.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นส่ือ 
 3.5 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมไทย ลดพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย เป็นผู้มีสุขภาพจิต  
ที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอง 
    3.6 เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด   
 3.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการปูองกันและการลด  
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคภัย 
 3.8 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิใหบุ้ตรหลานของตนได้ศกึษาทกัษะในการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนา
และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลประทัดบุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน พ่อค้า แม่ค้า  สมาชิกสภาและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุก านันผู้ใหญ่บ้าน เด็ก, เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
ต าบลประทัดบุ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ จ านวน 300 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  สนามกีฬาโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 จัดท าโครงการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6.3 ประชุมช้ีแจงและประสานงานกรรมการตัดสินกีฬา 
 6.4 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.5 เปิดรับสมัครทีมกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 6.6 จัดท าปฏิทินและด าเนินการแข่งขัน 
 6.7 สรุปและรายงานผล 
กิจกรรม 
 - การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย 
 - การแข่งขันฟุตบอลชาย 
 - การแข่งขันฟุตบอลหญิง 
 - การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
110,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เชิงปริมาณ 

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลประทัดบุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน พ่อค้า แม่ค้า สมาชิกสภาและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ก านันผู้ใหญ่บ้าน เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่
ต าบลประทัดบุ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ จ านวน 300 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. เด็กเยาวชนมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินตอ่ไป  
 2. นักกีฬามีการพัฒนาการเล่นและทักษะที่สูงข้ึน 
 3. ประชาชนมีความสมคัรสมานสามัคคปีรองดองในชุมชน 
 4. สังคมโดยรวมตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลและส่งเสริมเยาวชนให้ออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา 
 5. เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย  มีพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและส่ิงเสพติด  
 6. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักยอมรับกฎ 
กติกาในการเล่นกีฬา มีวินัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ  
 7. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และหา่งไกลจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและอบายมุขทกุชนิด 
 8. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการปูองกันและการลดความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคภัย 
 9. ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคใีนทอ้งถ่ินของตน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    12  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
กีฬาน้ัน ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซ่ึงถูกก าหนดโดยความเห็นที่ตรงกัน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความส าเร็จ การพัฒนาทักษะ หรือหลายส่ิง
รวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขันและระบบคะแนน การกีฬา มีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม น าไปสู่ก ารมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม สร้างให้เป็นผู้มีน้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพในกฎ ระเบียบ กติกา การแข่งขันสามารถน าทักษะที่เกิดข้ึนไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กีฬาถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วทัว่โลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตทีม่ีคณุธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิ
ของตนเองและผู้อ่ืน เป็นรากฐานทีด่ีของสังคม องค์กรของประเทศตา่งๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ 
จึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชากรของประเทศตน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน เพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินมากที่สุด 
โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไว้ดังน้ีตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖7 
ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังน้ี 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถ่ิน  
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง (11) การ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จึงได้จัดโครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้รับความรู้และทักษะของกีฬาต่างๆ ตลอดจนสามารถฝึกใหม้ีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฝึกให้รู้จักยอมรับ
กฎกติกาในการเล่นกีฬา ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้ดีย่ิงข้ึน 
แทนที่จะใช้เวลาไปกับอบายมขุต่างๆ ท าใหเ้สียเวลาเสียโอกาสที่ดีแก่ชีวิต และหากได้รับการสนับสนุนใหฝึ้กฝน
จนมีความสามารถในการแข่งขันกัน เป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป   
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ ฝึกฝน เทคนิค ทักษะและวิธีการ
เล่นกีฬาข้ึนพื้นฐานตามมาตรฐานสากลได้ 
 3.2 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักยอมรับกฎ รับกติกาในการเล่น 
มีวินัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ  
 3.3 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมไทย ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย  เป็นผู้มี
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอง 
    3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด   
 3.5 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการปูองกันและ  
การลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคภัย 
 3.6 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษา ทักษะในการเล่นกีฬา 
เพื่อพัฒนาและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลประทัดบ ุจ านวน 120  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเสนอโครงการ 
 6.2 ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน ต าบลประทัดบุ 
 6.3 น าเสนอโครงการเพื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 ติดต่อประสานงานการจดังานกับหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 
 6.5 ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ   
 6.6 ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
110,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เชิงปริมาณ 
 เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลประทดับุ  จ านวน  160 คน  
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 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู ้ฝึกฝน เทคนิค ทักษะและวิธีการเล่นกีฬาข้ึน
พื้นฐานตามมาตรฐานสากลได ้
 2. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักยอมรับกฎ 
รับกติกาในการเล่น มีวินัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ  
 3. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหา่งไกลจากส่ิงเสพตดิให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
 4. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการปูองกันและการลดความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคภัย 
 6. ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคใีนทอ้งถ่ินของตน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    13  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเลน่ดนตรีไทยและดนตรีสากล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย  ส่ิงที่ส าคัญ
ประการหน่ึงคือ การได้เรียนรู้ในด้านดนตรีนาฏศลิป์ เพราะดนตรีนาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบรุุษไทยโดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืนและชาญฉลาด
เมื่อเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่าและเกิดทักษะทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ท าให้เกิด  
ความซาบซ้ึงรักและหวงแหน เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ าค่าทางดนตรนีาฏศิลปจ์ากบรรพบุรษุให้ย่ังยืน
สืบไปในสังคมไทยและชาติไทย เป็นการด าเนินการในการสร้างจิตส านึกของความเป็นไทยและการพัฒนา
คุณธรรมเพื่อการปลูกฝังพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีส านึกความเป็นไทย มีสุนทรียภาพทางด้าน
อารมณ์ ไม่ข้องเก่ียวและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งรักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  
อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติไทย โดยคาดหวังผลส าเร็จของการด าเนินงานว่าจะสามารถ
ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้แก่เด็กและเยาวชนไทย เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของดนตรีนาฏศิ ลป์ 
พื้นบ้าน อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๖๖, ๖๗ (๕), (6) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าทีใ่นการพัฒนาต าบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการและ
ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริม อนุรักษ์ดนตรีไทย   
จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยใหเ้ด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความเปน็ชาติไทย 

3.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย ให้แก่เด็กและเยาวชน 
  3.3 เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรูใ้นดา้นดนตรี นาฏศิลป์ไทย  

3.4 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเก่ียวและห่างไกลยาเสพติด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนบา้นพนมและเยาวชนในเขตต าบลประทดับ ุจ านวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ 
4.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนและเยาวชนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจถึงการละเล่นดนตรีไทยดนตรสีากลและเกิดความ

ภาคภูมิใจ รักห่วงแหนอนุรักษ์ไว้ 
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  - โรงเรียนและชุมชนให้ความส าคัญกับการสืบทอดคนตรีไทยและดนตรสีากล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
  6.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 ประชุมวางแผน การจัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ดนตรีไทย   
  6.3 จัดหาวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญด้านดนตรีไทย 
  6.4 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องดนตรีไทย 
  6.5 ด าเนินการตามแผนงาน 

6.6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย ภูมิใจและตระหนักถึงความเปน็ชาติไทย 
  10.2 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลได้พัฒนาสมรรถนะทางดา้นดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
  10.3 เป็นชุมชนที่สร้างความเข็มแข็งด้านการส่งเสริมการเรียนรูด้้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย  

10.4 เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเก่ียวและห่างไกลยาเสพติด  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    14   

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเด็กและเยาวชนอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ (4) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล  
มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม   
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ จึงได้จัดโครงการเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมให้ความส าคัญกับ "การพัฒนาคน" โดยเริ่มจากการสร้างจิตส านึกให้กับ  "เยาวชน" ด้วยการ
ท างานกลุ่มและลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เยาวชน
รู้จักใช้ รู้จักคิด รู้จักรักษาส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้พืชสมุนไพร เพื่อที่จะมีกินมีใช้ในวันข้างหน้าอย่างย่ังยืนซ่ึง
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงเน่ืองจากเป็นการสร้างจิตส านึกในการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรให้กับเยาวชนอีกด้วย 
         1. ต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ แลกเปล่ียนความแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เพื่ อพัฒนา
ความสามารถในการคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์ 
  2. สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียนและกระบวนการท างานด้านส่ิงแวดล้อม
เก่ียวกับพืชสมุนไพรเพื่อเปิดโลกทัศน์และการขยายแนวคิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสมุนไพร 
ให้คงคู่อยู่กับส่ิงแวดล้อม 
     ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการท างานของเยาวชน เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและความ
เคล่ือนไหวในปัจจุบัน ทั้งเชิงองค์ความรู้และการบริหารจัดการ น าไปสู่การหนุนเสริมและประยุกต์ใช้ในการ
ท างานของเยาวชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งตนเองของเยาวชน  และชุมชน 
3.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ 
3.3 เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  
3.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่ย่ังยืน  
3.5 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่  
3.6 เพื่อโอกาสในการเรียนรู้และเคารพในวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการ 

ด าเนินชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
โดยมีเด็กเล็กและเด็กเยาวชน  จ านวน  60  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
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  5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
6.๒ ประชุมผู้เก่ียวข้อง 
6.๓ ประสานหน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 
6.๔ ประชาสัมพันธ์ 

 6.๕ ด าเนินงานตามโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด โดยมีกิจกรรมดงัน้ี 
  - ฟังค าบรรยายตามหวัข้อ 
  - ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
 6.6 รายงานผล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย ภูมิใจและตระหนักถึงความเปน็ชาติไทย 
  10.2 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลได้พัฒนาสมรรถนะทางดา้นดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
  10.3 เป็นชุมชนที่สร้างความเข็มแข็งด้านการส่งเสริมการเรียนรูด้้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย  

10.4 เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเก่ียวและห่างไกลยาเสพติด  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    15   

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทจุรติ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557   
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความตอ้งการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบ
ราชการ น้ัน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบคุลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  
จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ ถือปฏิบัติและด าเนินการ  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการบริหารราชการใหม้ีความโปร่งใส 

3.2 เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจติส านึกในการรกัษาศกัดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต.  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
  6.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสนอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  6.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคตใิหบุ้คลากรในสังกัด มีความรูค้วามเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต  
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  6.3 ด าเนินการจดัซ้ือ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิด โอกาส
ให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข่าวสาร เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านองค์การ  
บริหารส่วนต าบลลาดใหญ ่
  6.5 กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ มีและมี
คุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    16   

1. ช่ือโครงการ :  โครงการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557   
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความตอ้งการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบ
ราชการ น้ัน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบคุลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภา รกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  
จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ ถือปฏิบัติและด าเนินการ  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการบริหารราชการใหม้ีความโปร่งใส 

3.2 เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจติส านึกในการรกัษาศกัดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต.  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
  6.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสนอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
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  6.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคตใิหบุ้คลากรในสังกัด มีความรูค้วามเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต  
   
  6.3 ด าเนินการจดัซ้ือ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข่าวสาร เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านองค์การ 
บริหารส่วนต าบลลาดใหญ ่
  6.5 กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ มีและมี
คุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    17   

1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ  
การด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง  เป็นการสมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  เพื่อพัฒนาระบบประชาธิป ไตยให้มั่นคงและ 
จะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 
 ซ่ึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มีกฎหมาย
รองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ  
เพื่อรองรับ “สิทธิได้รู้” (right to know) ของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ซ่ึงถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการด าเนินงาน
เก่ียวข้องกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด  โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆน้ัน  พนักงานต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ ประเภทใดไมส่ามารถเปิดเผยได้  ตามหลักที่ว่า “เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
  จากเหตุผลข้างต้น  จึงเล็งเห็นว่าสมควรมีการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน
ทั่วไป ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ 
ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 3.๒  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่ วไป  ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พ.ร.บ. 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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6. วิธีด าเนินการ   
  6.๑  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.๒  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรม 
 6.๓  ด าเนินการอบรม โดยแยกการฝึกอบรมเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ การให้ความรูแ้ก่บุคลากรส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง กลุ่มที่ ๒ การให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั่วไป 
 6.๔  ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-   

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ  พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป  มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 10.๒  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป  สามารถปฏิบตัิงานไดต้รง
ตามวัตถุประสงค์ตามหลักการแหง่พระราชบญัญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    18   

1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดท าแผนพฒันาต าบลและแผนพัฒนาชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔   
“แผนพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ” และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/  
ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  เร่ืองแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งปฏิทิน รายละเอียด รูปแบบและแนวทางการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น  
 เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบฯ หนังสือสั่งการ สามารถบูรณาการกับแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ  จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและแผนชุมชนข้ึน เพื่อทบทวนและร่วมรับฟัง
ปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาทอ้งถ่ินและจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพื่อทบทวน  ร่วมรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน  ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.๒  เพื่อส่งเสริมและบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนร่วมกันกับชุมชน   
 3.๓  เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการน ามาพัฒนาทอ้งถ่ินใหเ้จริญย่ิง ๆ  ข้ึนไป  
 3.๔  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทอ้งถ่ินให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านและหน่วยงานราชการในเขตต าบลประทดับุ  

6. วิธีด าเนินการ   
 6.๑  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ ฯ 
 6.๒  คณะท างานประชุมรว่มกันเพื่อวางแผนการออกประชาคมเพื่อจัดท าแผนฯ 
 6.๔  ออกประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปญัหาและความตอ้งการของประชาชน 
 



-51- 
 

 6.๕  น าข้อมูลมาจัดท ารา่งแผนเสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ เสนอผู้บริหาร เสนอเข้าสภาฯ เพื่อขอ
อนุมัติประกาศใช้แผน ฯ 
 6.๖  ประกาศใช้แผนพัฒนา ฯ และด าเนินการตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้องต่อไป       

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑  ประชาชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน  ความต้องการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไป
พิจารณาแก้ไขต่อไป 
 10.๒  เกิดกระบวนการส่งเสริมและบูรณาการท าแผนร่วมกันกับชุมชนซ่ึงจะเป็นปญัหาและความ
ต้องการที่แท้จริง   
 10.๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบมแีนวทางและข้อมูลในการน ามาพัฒนาท้องถ่ินใหเ้จริญย่ิง ๆ  ข้ึนไป 
 10.๔  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    19   

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ ขององค์การบรหิารสว่นต าบลประทัดบุ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 ได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีข้ันตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัตติามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1  จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 6.2  จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 6.3  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพื่อสะดวกในการประสานงาน 
  6.4  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  

6.5  การบันทึกข้อร้องเรียน 
6.6  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
6.7  ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
6.8  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    20  

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 ได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบ ลประทัดบุ มีข้ันตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัตติามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  

6.2  การบันทึกข้อร้องเรียน 
6.3  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
6.4  ติดตามการแก้ไขตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6.5  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    21  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งให้สอดคล้องเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งน้ี 
เพื่อให้การบริหาราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ จึงได้จัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ดี เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การบริหาราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3.2 เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถ่ิน ข้าราชการ/หน่วยงานอ่ืน ผู้บริหารสถานศกึษา ในพื้นที่ต าบลประทดับ ุ

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1  แจ้งก าหนดการประชุมให้คณะกรรมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีรับทราบ   

6.2  จัดการประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
6.3  จัดท าบันทึกรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี ได้ร่วมประชุมก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมถึง
การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
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 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    22  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝุายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งน้ี ปัจจัยส า คัญประการหน่ึงที่จะท า ให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบ ความส าเร็จ คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความส าเร็จแก่องค์กร ฉะน้ัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรอืผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้
ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลาง ที่เก่ียวข้องของทางราชการเพื่อให้ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสม  กับภารกิจและสภาพแวดล้อม
ขององค์กร ซ่ึงปัจจุบันการตรวจสอบภายใน นอกจากตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการบัญชีแล้ว  
ยังตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ด้วยดังน้ัน การตรวจสอบภายในจึงต้องเผชิญกับส่ิงที่ท้าทายหลาย  
ประการ เช่น ความเจริญเติบโตขององค์กร ภาวะการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ 
เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ตรวจสอบภายในจึงจ า เป็นต้องมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ทักษะ  
และความสามารถอ่ืนๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในข้ึน เพื่อให้
ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ 
ในการตัดสินใจ แก้ไขข้อบกพร่อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความเช่ือถือได้ของข้อมูล   และตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี 
การรายงานสถานะการเงิน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ของหน่วยรับตรวจ  
 3.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าได้ปฏิบัติเป็นไประเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ค าส่ัง  มติครม. หนังสือส่ังการ และนโยบายที่ก าหนดหรือไม่ 
 3.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุม
หรือไม่ โดยสามารถ ลดข้อบกพร่องความเส่ียงที่เกิดข้ึนได้หรือไม่ 
 3.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหรือตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการ  
ที่ดีหรือไม่ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วย
ปูองกัน และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการ 
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 3.5 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคบับัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเปน็ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ทันเวลา  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  

6. วิธีด าเนินการ   
  6.1 การตรวจสอบยานพาหนะ การส่ังจ่ายน้ ามนัเช้ือเพลิง การซ่อมบ ารุง รวมทั้งดูแลรักษา 

6.2 กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบรหิารพัสดุ 
6.3 กิจกรรมการตรวจสอบด้านการจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได ้และเร่งรัดรายได้ 
6.4 กิจกรรมการตรวจสอบด้านผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผล 

  6.5 กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวจิตรา  สุระศร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบญัชาไดร้ับทราบปัญหาการปฏิบัตงิานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    23  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การจัดท ารายงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสง ค์ขอบเขต 
วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ทุกข้ันตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเส่ียง 
ที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง  
เพื่อเสนอผู้บริหารหรือ ผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาส่ังการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังน้ัน องค์การบริหาร ส่วนต าบล
ประทัดบุ จึงได้จัดท าโครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายในข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตวิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 
ทุกข้ันตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเส่ียงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ 
ที่ผู้บริหารควรทราบ 
  3.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง หรือผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาส่ังการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุ

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  

6. วิธีด าเนินการ   
  6.1 การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดท ารายงานสรุปผล การตรวจสอบ เสนอความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร  
  6.2 การรายงานด้วยวาจา ทั้งที่รายงานด้วยวาจาเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การรายงานด้วย
วาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับการรายงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วนเพื่อจะให้ทันเหตุการณ์ โดยแจ้งให้
ผู้บริหารหรือหวัหน้าหน่วยรบัตรวจทราบทันททีี่ตรวจพบ เพราะหากปล่อยใหล่้าช้าอาจมีความเสียหายมากข้ึน  
ส าหรับการรายงานดว้ยวาจาทีเ่ป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการน าเสนอด้วยวาจา
ประกอบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารไดท้ราบถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตวิธีปฏิบตัิงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ทุกข้ันตอน 
สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเส่ียงที่ส าคญัและการควบคมุ รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือ ผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาส่ังการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-61- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    24  

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การติดตามผลเป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซ่ึง ถือได้ว่าเป็น 
ข้ันตอนที่ส าคัญย่ิงของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับ  
การตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่อง  
ที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยังเมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหารระดบัสูงแล้วผู้ตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลว่าผู้บรหิารได้ส่ังการหรือไมป่ระการใด และหากส่ังการ
แล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารส่ังการหรอืไม่ เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตาม
ต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งน้ีผู้บริหารได้รับทราบแล้วมิได้ส่ังการแก้ไข  ตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอม
รับภาระความเส่ียงหากเกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อติดตามว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 ติดตามผลว่าผู้บรหิารไดส่ั้งการหรือไมป่ระการใด และหากส่ังการแล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารส่ังการหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการ
แก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
 6.2 รายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน 
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านใน การปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก 
รัดกุม ลดข้ันตอนที่ซ้ าซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณต์ลอดเวลาช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นส่ือกลาง
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน  
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 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    25  

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการ  ตลอดจน 
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ กฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไมเ่กิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รายงานการจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุม้คา่ 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปรง่ใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค าภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดเพื่อ
น าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 การเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบรกิาร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่    26  

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการจดัหาคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการ  ตลอดจน 
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ กฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไมเ่กิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รายงานการจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุม้คา่ 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปรง่ใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค าภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดเพื่อ
น าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
-  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 การเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบรกิาร 

 

 


