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ค าน า 
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี    ดังนั้น เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการ
ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของราชการ จ าเป็นต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนส่งเสริมภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภาครัฐ  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งปัญหาการเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
น้อย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เป็นแผนงานที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาน้อยให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจและประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าผึ้ง  และให้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อ านาจ  พร้อมทั้งพัฒนา
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนให้มีความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจ  มีผลสัมฤทธิ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ใกล้ชิดและให้บริการประชาชนโดยตรง  
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยเห็นว่าการสร้างองค์กร
ภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  ควรเริ่มต้นด้วยการ
ปลูกฝัง เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดี
ในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งม่ัน ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค การบริหารราชการเกิดความ
โปร่งใส ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความ
เชื่อถือ ศรัทธาและความไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย  โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ เป็นแนวทางในการจัดท า 
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สว่นที ่1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะหค์วามเสีย่งในการเกดิการทจุรติในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต้องการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

  สาเหตแุละปจัจยัทีน่ าไปสู่การทุจรติขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถสรปุเปน็ประเดน็ได้ 
ดังนี ้
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจงูใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรง่ใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทจุริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแกเ่จ้าหน้าที ่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดโครงการ
ก่อสร้างต่างๆและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
  5) การไดร้ับคา่ตอบแทนที่ไมเ่หมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจรยิธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7) มีค่านยิมทีผ่ดิ ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปน็คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลกัการและเหตผุล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปญัหา 
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองคก์รที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยูjเสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณะคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : CPI) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่าง 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากป ี2558 ไดล้ าดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าใน
ช่างระยะทีผ่่านมาประเทศไทยได้แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  
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(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน
และมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองเห็นว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันกัน จึงส่งผลใหก้ารท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตรช์าติว่าด้วย
การปูองกันกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผล       
ประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อใหป้ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือใหป้ระเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ     
มิชอบ โดยก าหนดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
4 มติิ ดังนี้  
 มตทิี่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 มตทิี่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 มตทิี่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการทีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มตทิี่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณข์องยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเ้กิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
 

3. วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) 
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  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit)ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เปูาหมาย 
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าทีท่ี่ราชการใหบ้ังเกิดประโยชน์สุขแก ่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปลี่ยนที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 
ถึงประชาชนในท้องถิ่นถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถิ่นถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณใ์นการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักทอ้งถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลใหป้ระชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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สว่นที ่2 

แผนปฏิบตัิการปอูงกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขานอ้ย อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
มิติ  ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการ  ทุจริต  

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่นและฝุาย
ประจ าของ อปท. 

๑)โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 
2.การจัดส่งหรือมอบหมายใหบุ้คคล
ในกลุ่มเปูาหมายเข้ารับการอบรมเพิ่ม
เพิ่มความรู้จากหน่วยงานภายนอก 
3)มีการถ่ายทอดให้ความรู้ ความ
เข้าใจการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล 
4)จัดท าประกาศประมวลจรยิธรรม
แก่บุคลากรทั้งฝุายประจ าและฝุาย
การเมือง 

300,000 
220,000 

 
 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 

1.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 

1)โครงการรักน้ ารักปุารกัษาแผ่นดิน 
2)โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม
ต าบลเขาน้อย 
3)โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้กับ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4)โครงการพัฒนาเกษตรต าบลเขา
น้อย ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
5)โครงการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนต าบลเขาน้อย 
6)โครงการจัดอบรมประชาคม 

100,000 
30,000 

 
25,000 

 
30,000 

 
 

50,000 
 

30,000 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

1.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนึกแก่เด็ก
และเยาวชน 

1)โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กประถมวัย 

40,000 - - -  

รวม  จ านวน   8   โครงการ       
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งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1)กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร อปท. 

- - - -  

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

1)มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น 
-การออกค าสั่งมอบหมายนายกอปท. 
ปลัด หน.ส่วนราชการ 
-การพจิารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
-การควบคุมการเบิกจา่ยงบประมาณ 
-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการด้านการจัดซ้ือจัดจา้ง 
-การจา้งส ารวจความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการ 

- - - -  

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1)มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
2)มาตรการมอบอ านาจหน้าทีก่าร
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
3)มาตรการการมอบอ านาจของนายก 
อปท. 
4)มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
งานของนายก ปลัด หวัหนา้ส่วน
ราชการ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.4การเชิดชูเกียติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

-มาตรการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assement :ITA) 

- - - 
 

-  

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1)มาตรการการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
2)มาตรการให้ความรว่มมือแก่
หน่วยงานผู้มาตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
3)มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเร่ือง
ร้องเรียน 
4)มาตรการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนต่างๆ 

- - - 
 

-  

รวม  จ านวน 1 กจิกรรม 10 มาตรการ      
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งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน   

3.1จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน 
 

1)มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2)มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย  
3)มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินของ อปท. 
4)มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่วสาร 
5)มาตรการจัดท าค าสั่งให้
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ราชการ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

3.2การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ชองประชาชน 
 

-โครงการจัดท าประชาคม 
-มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวรอ้ง
ทุกข์ผ่านทางเว็บไซด์ อบต. 
-กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 

3.3การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่ม
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
2)กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บาน
และประชาคมต าบลประจ าป ี
3)กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
จัดท าแผนชุมชน 
4)มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
5)กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 

รวม  จ านวน 1โครงการ 8 มาตรการ  
4 กิจกรรม 

- - - -  

 
 
  
 
 
 



-8- 
มิติ  ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ป2ี562 ปี2563 ปี2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ของ อปท. 

4.1มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
 

1)กิจกรรมการท ารายงานควบคุม
ภายใน อบต. 
2)กิจกรรมประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

4.2การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชกาตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1)มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจุ
แต่งต้ังการโอน การย้าย 
2)กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้แก่ประชาชนได้ทราบปี
ละคร้ัง 
3)กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน อบต. 
4)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

4.3การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
2)กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3)กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชกิสภา อบต. 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

4.4เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อตานการ
ทุจริต 
 

1)มาตรการเฝูาระวังคอร์รัปชันโดย
ภาคประชาชน เช่น 
-กิจกรรมรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ หรือการทุจริตคอร์รัปชันผ่าน
ทางเว็ปไซต์ อบต. 
-กิจกรรมติดปูายประชาสัมพันธก์รณี
พบเห็นการทุจริต  

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

รวม  จ านวน  2 มาตรการ 10 กิจกรรม      
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สว่นที ่3 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ล าดับ 1 (มิตทิี ่1) 

 โครงการอบรมสมัมนาเพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากร                                                                           
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเขาน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 1. หลักการและเหตผุล 
                     ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ   ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง 
ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ     และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การเพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา  11  
ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ   เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์” 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จาก
การที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาล ก าหนดให้ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในการท างาน  และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาบุคลกร    จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรข้ึน 
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 2. วตัถปุระสงค์ 
          2.1  เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      2.2 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท างานตามเปูาหมายของกระทรวงมหาดไทย 
                 - เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
                 -เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
                 -เกิดความมีประสิทธิภาพ 
                 -เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
 2.3เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน และ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการท างานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการท างาน 
 2.5 เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการท างาน 
 2.6  เพ่ือให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการท างานของคณะผู้บริหาร 

  
3. เปาูหมาย 
                        ผู้เข้ารับการอบรม   จ านวน  50  คน 
                        3.1 คณะผู้บริหาร จ านวน   4  คน 
                        3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  12  คน 
                        3.3 พนักงานส่วนต าบล/ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง   จ านวน   30  คน  

   3.4 ผู้สังเกตการณ์  จ านวน   4 คน 
                                                                  

4. เนื้อหาวชิา 
                        4.1  การท างานเป็นทีม    คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการท างาน 
                        4.2  บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                         
5. เทคนิคทีใ่ช้ในการอบรม 
                        -การบรรยาย   การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ   
                        -การแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
  
6. ระยะเวลาการด าเนินการฝกึอบรม 
                        ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 
  
7.  สถานทีด่ าเนนิการ 
                        อบต.เขาน้อย 
  
8.งบประมาณ 
                        ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 300,000 บาท  
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9.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
                   ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
  
10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
                        10.1 บคุลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                        10.2 บคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ท างานตามเปูาหมายของ 

        กระทรวงมหาดไทย    
- เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
-  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
-  เกิดความมีประสิทธิภาพ 
- เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 

10.3ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10.4 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและ 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
10.5 บุคลากรมีความเข้าใจของการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมาภิบาล 

มาใช้ในการท างาน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
10.6 บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายการท างานของผู้บริหารและเกิดความร่วมมือต่อกันใน  

การท างานระหว่าง ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และ พนักงานจ้าง 
        
 
 

  ลงชื่อ                               ผู้จัดท าแผน 
(นางเจนจิต เพชรชู) 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบ 
(นายสุเทพ สมทรัพย์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
 
 

 ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
(นายศุภโชค พัดฉิม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
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ล าดับที ่2 (มติิที ่1) 

โครงการรกัน้ า รกัปาุ รกัษาแผน่ดนิ 
         ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาน้อย อ าเภอสชิล  จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

 
1.หลกัการและเหตผุล 
  ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.1/ว 2756 ลงวันที่  1 มิถุนายน 2559
กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าโครงการสายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70 ปี  9  มิถุนายน 
2559  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และน้อมน าแนวทางดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันทรงคุณค่า และยิ่งใหญ่ของ
พระผู้เสมือนพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทย  จึงได้จัดท าโครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาน้อย  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่หลายหลาย เช่น การปลูกต้นไม้
บริเวณพ้ืนที่ในต าบลเขาน้อย การสร้างฝายเก็บกักน้ า การเก็บขยะเพ่ือลดปัญหาลดโลกร้อน การดูแลรักษาแหล่งน้ า 
การดูแลรักษาบ ารุงดิน ฯลฯ  ซึ่งในการจัดท าโครงการฯ ในครั้งนี้เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างส่วนต าบลเขาน้อย และประชาชนในพ้ืนที่ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ร่วมปกปูองเทิดทูนไว้ซึ่ ง
สถาบันส าคัญของชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
  2. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  “ท าความดีถวายพ่อ” 
    3.  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างส่วนต าบลเขาน้อย ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและร่วมปกปูองเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันส าคัญของชาติ 
  4.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างส่วนต าบลเขาน้อย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
3.เปูาหมายของโครงการ 

  ด าเนินกิจกรรมการสลับ หมุนเวียนกันไปในแต่ละหมู่บ้าน ในต าบลเขาน้อย ซึ่งสามารถยืดหยุ่น
กิจกรรมได้เพ่ือความเหมาะสม เช่น    
  - การปลูกต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ในต าบลเขาน้อย 
  - การสร้างฝายเก็บกักน้ า  
  - การเก็บขยะเพ่ือลดปัญหาลดโลกร้อน 
  - การดูแลรักษาแหล่งน้ า  
  - การดูแลรักษาบ ารุงดิน  
    ฯลฯ  
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4.วิธีการด าเนินการ 
  4.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  4.2 ด าเนินการตามโครงการ 
  4.3 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  4.4 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
  กันยายน 2560-ตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)  
6.สถานที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ต าบลเขาน้อย  
7.ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8.งบประมาณ   

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาน้อย  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   
  2. ประชาชนได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “ท าความดีถวายพ่อ” 
  3. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างส่วนต าบลเขาน้อย ได้ร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมปกปูองเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันส าคัญของชาติ  
  3. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างส่วนต าบลเขาน้อย ได้มีจิตส านึกในการรัก
ปุา รักน้ า รักแผ่นดิน รักธรรมชาติ 
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ล าดับที ่3 (มติิที ่1) 

โครงการฝกึอบรมสง่เสริมอาชพีเสรมิต าบลเขาน้อย 
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมต าบลเขาน้อย  
             
หลักการและเหตผุล 

   ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  
การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น  อีกทั้งสภาพ
บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง ประชาชนโดยทั่วไปจึงต้อง
แบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น  การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว  
การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้  ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองโดยใช้หลักการและ
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรในเขต
พ้ืนที่ต าบลเขาน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการการเกษตร เป็นอาชีพหลัก  และมีการว่างงาน
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต  

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจ  ประจ าปี ๒๕๕6 จัดขึ้น
ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
อบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนารายได้ของ
ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้างความช านาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ   
ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภค รวมถึงเพ่ือสร้างรายได้และ
สร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอด
ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง  ครอบครัว 
ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
  ดังนั้น งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาน้อยได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นต าบลเขาน้อย โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (ข้อ 6) และมาตรา 68 (7) และ
ได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้
ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า  
รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ  เพ่ือให้สามารถน าไป
เป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันท าและร่วมพัฒนา 
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 
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เปูาหมาย 
  -   ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจในต าบลเขาน้อย     
ระยะเวลาด าเนินการ 

-   ปีงบประมาณ 2561  
สถานที่ด าเนนิการ 

- อาคารตลาดกลางการเกษตร (อบต.หลังเก่า)           
 

วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ ฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้กลุ่มเปูาหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 

 
งบประมาณ 
  -  เบิกจ่ายจากงบประมาณ ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริ ม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 30,000 บาท  
 
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
  -  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย    
  
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
 1. 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการท างานเป็นกลุ่มและเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ 
 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้    
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ล าดับที ่4 (มติิที ่1) 

 
โครงการสง่เสริมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลักการและเหตุผล   

          คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมประเทศไทยก็จะอาศัยการเกษตรเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญน ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละมหาศาล
และผลักดันประเทศไปเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก แต่ปัจจุบันการเกษตรได้รับผลกระทบจากการใช้
สารเคมี ที่มีราคาสูงมากส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรต าบลเขาน้อยนิยมท า
การเกษตรเคมีมากกว่ายึดรูปแบบตามธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือใช้ในการเกษตรมีแนวโน้มมากขึ้ น แต่ก าลัง
ความสามารถในการผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตรของประเทศไทยนั้นไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องน าปุ๋ยเคมีเข้าจาก
ต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยต้องเสียดุลการค้า การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากแทนธาตุอาหารที่เป็นอินทรีวัตถุและ
การใช้สารเคมีฆ่าเมลงแทนสมุนไพรเพื่อก าจัดศรัตรูพืชก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆมากมายเช่นกัน 
          การท าน้ าหมักชีวภาพเป็นการหมักเพ่ือให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพ่ือใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมัก
ชีวภาพ สารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ซึ่งสามารถน าไปใช้ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตพืช 
เพราะมีฮอร์โมนและกรดอินทรีย์ที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และยังมีคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น
ขจัดกลิ่นเหม็นคอกสัตว์แหล่งน้ าเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ 
          ปัจจุบันมีการท าน้ าหมักชีวภาพอย่างแพร่หลาย และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ท าเครื่องส าอาง ใช้
ในการบริโภค ปุ๋ยบ ารุงพืชผลทางการเกษตรเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการประกอบการเกษตร การท าน้ าหมักนั้นเป็น
การน าพืชผลทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ และขยะ เช่น เศษอาหารต่างๆ ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่ไม่ต้องการมาใช้ในการหมัก 
น้ าหมักชีวภาพจะเป็นตัวช่วยในการบ ารุงดินช่วยฟ้ืนฟูดินที่มีคุณภาพเสื่อมให้ดีขึ้น และเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่
ท าลายดินเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานานจะท าให้คุณภาพดินต่ า ท าให้พืชผลทางการเกษตรให้ผลผลิตลดลง 
และท าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย น้ าหมักชีวภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ 

วตัถปุระสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการท าน้ าหมักชีวภาพให้กับเกษตรกร 
       2 เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ าหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม                                          
          3 เพ่ือช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร 
         4 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถท าน้ าหมักชีวภาพใช้เองได้ 
          5 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ 

กลุม่เปูาหมาย 
เปูาหมายเชงิปริมาณ 

  เกษตรกร ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของต าบลเขาน้อย จ านวนประมาณ 50 คน   
เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

  เกษตรกรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบต าบลเขาน้อยมีความรู้ในการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร         
มาใช้ให้เกิดประโยชน์   
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วธิดี าเนินการ   
 1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการจัดท าโครงการ และจัดประชุมชี้แจง 

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ 
 3.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการ ที่จะมีการฝึกอบรม 

   4.ก าหนดวันจัดโครงการ 
   5.ขอสนับสนุนทีมวิทยากร 

 6.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 7.รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

สถานที่ด าเนนิการ 
          เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ 

พฤษภาคม –กรกฎาคม 2561 
งบประมาณ 
          ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      
หมวดอ่ืนๆ(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง) ตั้งไว้ 30,๐๐๐ บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม
เอกสารแนบท้ายโครงการ  

 
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์

                   11.1 เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าน้ าหมักชีวภาพ 
                                  11.2 เกษตรกรใช้น้ าหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม 

               11.3 เกษตรกรลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร 
               11.4 เกษตรกรสามารถท าน้ าหมักชีวภาพใช้เองได้ 

               11.5 เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ 
               11.6 เกษตรกรได้ทราบแนวทางในการแนะน าเกษตรกรให้หันมาใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติ 

                                  11.7 เกิดการส่งเสริมให้เกษตรกรและชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษพืชและผักมากข้ึนซึ่ง    
       เกิดผลดีแก่เกษตรกรช่วยลดรายจ่ายในการซื้อสารเคมี ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและช่วยเพิ่มรายได้   
        ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย 
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ล าดับที ่5 (มติิที ่1) 

โครงการพฒันาเกษตรต าบลเขาน้อย ประจ าป ี2561 

หลักการและเหตผุล 
  การจัดท าแนวทางการพัฒนาต าบล เป็นแนวทางหนึ่งในการก าหนดการพัฒนาภายในต าบลซึ่งต้อง
อาศัยข้อมูลมาประกอบข้อมูลที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลกายภาพ  ชีวภาพเศรษฐกิจ และสังคม ข้อมูลดังกล่าวเมื่อน ามา
วิเคราะห์ก็จะทราบถึงข้อเกี่ยวพันของข้อมูลและจะสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านอาชีพการเกษตรสู่เกษตร
ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ  ต่อการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
  การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาชุมชนต าบลเขาน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
มีวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่คาดหวังให้เกษตรกรในอนาคตที่จะเป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี
ความสามารถในการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชน ซึ่งจะท าให้การประกอบ
อาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องให้เกษตรกรและ
ชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน ซึ่งความคิดเกี่ยวกับโครงการและ
งบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านการเกษตรของชุมชนเป็นจ านวนมากในขณะที่ทรัพยากรและงบประมาณของภาครัฐมี
จ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรเพ่ือจัดล าดับ ความส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ชุมชน
เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ 

วตัถปุระสงค ์  
1.เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดท าแนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับ 
   ต าบลได้อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือเป็นการก าหนดเป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีชุมชน 
   เข้ามามีส่วนในการพัฒนา 
3.เพ่ือให้ชุมชนได้ทราบข้อเท็จจริง ในด้านศักยภาพของตนเองและทราบจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน                              

  4.เพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่นๆในเบื้องต้น 
5.สามารถน าข้อมูลไปประกอบในการก าหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการเกษตรระดับต าบล  

พื้นที่เปาูหมาย 
  หมู่ 1 – 7   ต าบลเขาน้อย 
 
ระยะเวลาด าเนนิการ 
  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
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งบประมาณที่ใชแ้ละแหลง่ทีม่า 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตั้งไว้ 30,000 บาท    
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด อบต.เขาน้อย 
 
 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
- เกษตรกรได้รับการพัฒนา และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม เพ่ือยกระดับการ
ด ารงชีวิตให้สูงขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
- การพัฒนาการเกษตรกร และเกษตรกรสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน          
- รัฐให้การสนับสนุนบริการข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการสร้าง 
สิ่งจูงใจต่อการลงทุนกระจายสู่ท้องถิ่น 
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ล าดับที ่6 (มติิที ่1) 

โครงการจดัอบรมประชาคม 
(เพื่อจดัท าแผนชมุชน พ.ศ. 2561 และการจดัท าแผนพฒันาสี่ป ีพ.ศ.2561-2564) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาน้อย  อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
..........................................................................  

หลักการและเหตผุล   
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10         ตุลาคม  
2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)    ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ  18  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และทางองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อยได้ขอขยายเวลา
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ออกไปอีก 60 วัน  ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2559 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อยเห็นว่าการจัดอบรมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาชุมชน ประชาชนจะได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น รับทราบปัญหา         ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อยจึงได้จัดท า
โครงการอบรมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขึ้น   

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการ

พัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
  2.  เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและสามารถหาแนว
ทางการพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมตรงกับความต้องการ  เกิดประสิทธิภาพ และสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
มากที่สุด 
  3.  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ รวบรวม จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
  4.  เพ่ือให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ตรงจุด 

3.  เปูาหมาย 
 1.  ประชาชนหมู่ที่ 1-7 
 2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 

3.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน 
 4.  อสม.ต าบลเขาน้อย 
 5.  หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต าบลเขาน้อย 
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4.  สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย     

5.  วิธีการด าเนินการ  
 1.  จัดท าโครงการพิจารณาอนุมัติ 

2.  ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดเวทีประชาคม 
3.  แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และประสานงานกลุ่มเปูาเหมายเข้าร่วมเวทีประชาคม 
4.  จัดเวทีประชาคม เพื่อรวบรวม ปัญหา และความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน 
5.  วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
6.  จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
. ระยะเวลาด าเนินการวันที่  14  พฤศจิกายน  2559   

7. งบประมาณ 
  งบประมาณตั้งไว้  30,000.-  บาท(*สามหมื่นบาทถ้วน*)   
 
8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1.  ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
  2.  สามารถรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและสามารถหาแนว
ทางการพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมตรงกับความต้องการเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุด 
  3.  สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ รวบรวม จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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ล าดับที ่7 (มติิที ่1) 

โครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาน้อย  อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
*************************************************************** 

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หลักการและเหตผุล  
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดของการพัฒนาสมอง  คือ ช่วงเวลา 5 ปี
แรกของชีวิตหรือช่วงปฐมวัย  (อายุ 0-6 ปี) โดยนับตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงอายุ 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงอายุที่มี
อัตราของพัฒนาการสูงสุด เป็นจังหวะทองของการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโตในทุกด้าน  
ดังนั้นหากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการที่เก่ียวข้องแล้ว  เด็กจะ
เกิดการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  ด้วยเหตุนี้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เลี้ยงดูเด็กรวมทั้งหน่วยงานต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัย 0-6 ปี ในการเลี้ยงดูและจัด
ประสบการณ์พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กปฐมวัย โดยการฝึกฝนทักษะทางการเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็ก  และเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดใน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย   
คุณค่าที่ส าคัญ ประการหนึ่งของดนตรีและการเคลื่อนไหว จะให้โอกาสเด็กได้แสดงออกอย่างเปิดเผย โดย
ไม่มีความหวาดกลัว ใช้จังหวะต่อการตอบสนองทางหารเคลื่อนไหวของการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
ประสบการณ์ทางการเคลื่อนไหวจะสร้างความรัก และเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ท าให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์พัฒนาการได้
อย่างดียิ่ง 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) มาตราที่ 
66 และมาตราที่ 67 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามมาตรา 67(6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ   โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก  
ครูผู้ดูแลเด็ก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 โดยมีกิจกรรม
การแสดงเพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก สนใจและพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวประกอบดนตรี 
ส่งผลให้เด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ฝึกทักษะทางการเคลื่อนไหว  ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของเด็กปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา อาทิเช่น การวาดภาพ ศิลปะ
การปั้น ศิลปะทางการวาดภาพ เป็นต้น  กิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านัก
เนียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชันหมาก  ซึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา เสริมสร้างให้เด็กปฐมวัย  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ต่อไป 
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วตัถปุระสงค ์
 1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถและกล้าแสดงออก  
 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

เพ่ือสร้างความรัก ความผูกพันและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 

 3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาน้อย 

เปูาหมาย 
 ๑ เด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก  จากท้ัง ๔  ศูนย์  จ านวน  200  คน 
 2 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเขานอ้ย 
และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย  จ านวน  37 คน 
 3  ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย  จ านวน 300 คน  

วนั เวลา และสถานที่ด าเนนิการ 
 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561  ณ  อาคารตลาดกลางการเกษตร หมู่ที่ ๔ ต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบประมาณและที่มา 
              ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานการศึกษา งานระดับ 
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 40,000.-บาท  

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
           องค์การบริหารสว่นต าบลเขานอ้ย ร่วมกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักเนียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขันหมาก   

ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
 เด็กปฐมวัยกล้ามีความสามารถและกล้าแสดงออก 
 เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
 เด็กปฐมวัยมีความรักและมีความสามัคคี สร้างความผูกพันอันดีแก่เด็กและนักเรียน 

 ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป ได้รับทราบผลงานจักดารศึกษาขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขาน้อย 

 
*********************** 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
ที่   102 /๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

********************************* 

  ตามที่ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด าเนินการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (2561-2564) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนแสดงให้
เห็นเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  

  เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (2561-2564) องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนฯ  ประกอบด้วย 

  ๑. ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลเขาน้อย     ประธานกรรมการ 
    ๒. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
  ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
  ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
  ๖. นักจัดการงานทั่วไป     กรรมการและเลขานุการ 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง  ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี 
(2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย    ประธานกรรมการ 
  ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย    รองประธานกรรมการ 
  ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย     กรรมการ  
  ๔. หัวหน้าส านักปลัด อบต.    กรรมการ 
  ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
   ๖.นักจัดการงานทั่วไป     กรรมการและเลขานุการ 

     /… ให้คณะกรรมการ 

 

 



 

(๒) 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่
ปี (2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดวิธีการติดตาม
และประเมินผลตลอดจนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินติดตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และรายงานผลการติดตามและประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อยทราบ
ต่อไป 

             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    9  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕60   

 

  

                                                     (นายศุภโชค พัดฉิม) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


