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 ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยูใ่นองคก์รโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกนัการทุจริตท่ีมีอยู่           
ในปัจจุบนัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการทุจริตในระดบัทอ้งถ่ิน  ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลกัการแลว้การกระจายอ านาจมีวตัถุประสงค์
ส าคญัเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประประสิทธิภาพ
มากข้ึน แต่ในทางปฏิบติัท าให้แนวโนม้ของการทุจริตในทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกนั 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ าแนกเป็น  7  ประเภท ดงัน้ี 
 1) การทุจริตดา้นงบประมาณ  การท าบญัชี การจดัซ้ือจดัจา้ง และการเงินการคลงั ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตวับุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอนัเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลกัษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
 7) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลทอ้งถ่ิน 

 สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบนัมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายงัคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคบัใช้
กฎหมาย             ท่ีไม่เขม้แขง็  กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหนา้ท่ีโดยเฉพาะขา้ราชการระดบัสูงก็
เป็นอีกโอกาสหน่ึง         ท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
 2) ส่ิงจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเร่ืองของวตัถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบนัมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร ่ ารวย  ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรม                
การทุจริตมากยิง่ข้ึน 
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 3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีซบัซ้อนข้ึน  โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเขา้ไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 
 4) กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ-จดัจา้ง  เป็นเร่ืองของการผกูขาด 
ดงันั้นจึงมีความเก่ียวขอ้งเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้ งพบบริษทัมีการให้สินบนแก่เจา้หนา้ท่ี
เพื่อให้ตนเองไดร้ับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) กำรให้รับค่ำตอบแทนท่ีไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ท าให้ขา้ราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตอ้งการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  ท าให้เจา้หนา้ท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพ้ิเศษ”  ให้กบัตนเองและครอบครัว 
 6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมยัโบราณ ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษ ถือว่าเป็นเคร่ืองวดัความดีของคน  แต่ในปัจจุบนั พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลวับาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตวัมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7) มีค่ำนิยมท่ีผิด ปัจจุบนัค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริตเป็นยก
ยอ่งคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูง  ดว้ยเหตุน้ี ผูท่ี้มีค่านิยมท่ีผดิเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเร่ืองปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉอ้ราษฎร์บงัหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลงัต่อกฎหมายของบา้นเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีนับวนัยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิง่ข้ึนและส่งผลกระทบในวงกวา้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อความมัน่คงของชาติ เป็นปัญหาล าดบั
ต้นๆ ท่ีขดัขวางการพฒันาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองคก์รท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชนั และมกัจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนัมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีว ัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  Perception Index- CPI)  ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชนัทัว่โลกท่ีจดัโดยองคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International-IT) พบว่า          ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยูท่ี่ 35-38 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อนัดบัท่ี 76 จาก 168 ประเทศทัว่โลก  และอนัดบัท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จาก
ปี 2558 ไดล้  าดบัท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการ
คอร์รัปชนัอยูใ่นระดบัสูง   
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 ปัจจุบนัยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบบัท่ี 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน  ในการพิทกัษร์ักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ              
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  
Perception Index- CPI) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดบัคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ั้น              
            การบริหารงานภาครัฐตอ้งมีระดบัธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชนตอ้งมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  ไม่ใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดก้ าหนดยทุธศาสตร์
การด าเนินงานหลกัออกเป็น 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3  สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception Index- CPI) 

 ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินการขบัเคล่ือนดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตบงัเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบติั เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจ ริตระยะท่ี 3           
(พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลต าบลสามเงาจึงได้ตระหนักและให้ความส าคญักบัการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร่งใส  สร้างค่านิยม วฒันธรรมสุจริตให้เกิดในสงัคมอยา่งย ัง่ยนื จึงไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนั 
การทุจริตส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลสามเงาข้ึน  เพื่อก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือนด้านการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน  อนัจะ
น าไปสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตอยา่งแทจ้ริง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพื่อยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลสามเงา 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ขา้ราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลสามเงารวมถึงประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลสามเงาเป็นไปตามหลกับริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people  s  participation) และตรวจสอบ (people  s  audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลสามเงา 
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 5) เพื่อพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของเทศบาล
ต าบลสามเงา 

4. เป้ำหมำย  
 1) ขา้ราชการฝ่ายการเมือง ขา้ราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลสามเงา  รวมถึงประชาชน
ในท้องถ่ิน มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดขอ้สงสัยในการประพฤติตามมาตรการจริยธรรม การขดักนัแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 
 2)  เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบติังานท่ีสามารถป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขา้ราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบติัหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลสามเ      
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลสามเงา               
ท่ีมีเขม้แขง็ในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้  านาจอยา่งเหมาะสม 
 5) เทศบาลต าบลสามเงามีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ขา้ราชการฝ่ายการเมือง ขา้ราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลสามเงารวมถึงประชาชน
ในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  หลกัธรรมาภิบาล รวมถึงหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างานและชีวิตประจ าวนั 
 2) เทศบาลต าบลสามเงาสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี                  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตส านึกรักทอ้งถ่ิน  อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเขม้แขง็ในการเฝ้าระวงัการทุจริต 
 4) สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของ
เทศบาลต าบลสามเงาทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีความเขม้แขง็ในการเฝ้าระวงัการทุจริต 
 5) เทศบาลต าบลสามเงามีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินตน้แบบ ด้าน
การป้องกนัการทุจริต อนัจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกนัเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวงัการทุจริตท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
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ส่วนที ่2 

แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสีปี่  
(พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลสามเงา 
มิติท่ี 1 การสรา้งสงัคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.1 การสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร 
ทัง้ขา้ราชการการเมือง
ฝ่ายบริหารขา้ราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน
และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

1.1.1 โครงการเพิม่ศกัยภาพบุคลากร 250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 

250,000 ส านักปลดั 
(งานการ
เจา้หน้าที)่ 

 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 72/ 
งบเทศบาล) 
-มีการอบรมเกี่ยวกบัการใหค้วามรู้
ดา้นประมวลจริยธรรม และ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1.1.2 มาตรการ “ทบทวนปรบัปรุงประมวล
จรยิธรรมและประกาศใช้อย่างจรงิจงั” 

- - - - ส านักปลดั 
(งานการ
เจา้หน้าที)่ 

 

1.2 การสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.2.2 (1) โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
ภาษที้องถิน่ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 กองคลงั 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 72/ 
งบเทศบาล) 

1.2.2 (2) โครงการบรหิารจดัการขยะ 
 

100,000 100,000 
 

100,000 100,000 กองสาธารณสุขฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 70/ 
งบเทศบาล)  

1.2.2 (3) โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณ
พทัยา 2 หมู่ 5 

- 5,000,000 - - กองช่าง (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 69/ 
งบเทศบาล) 

1.2.3 (1) โครงการส่งเสรมิอาชพีประชาชน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 
(งานพฒันาชุมชน) 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 61/ 
งบเทศบาล) 

1.2.3 (2) โครงการอบรมใหค้วามรู้การท าปุ๋ ย 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 69/ 
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ชวีภาพ งบเทศบาล) 

1.2.3 (3) โครงการสนบัสนุนการเรยีนรู้ตาม
แนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 
(งานพฒันาชุมชน) 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 67/ 
งบเทศบาล) 

มิติท่ี 1 การสรา้งสงัคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต (ต่อ) 

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.3 การสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักแก่เดก็และ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการส่งเสรมิการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภค (อย.น้อย)   

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 60/
งบ สปสช.) 
 

1.3.1 (2) โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทูบนีัม
เบอร์วนั (TO BE NUMER 1) 

- 50,000 - - กองสาธารณสุขฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 62/
งบ สปสช.) 

1.3.3 โครงการวนัเยาวชนแห่งชาต ิ
 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศกึษา (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 57/
งบเทศบาล) 
-มีการอบรมใหเ้ดก็และเยาวชนมี
จิตส านึกและความตระหนักดา้น
ความซื่อสตัย์สุจรติ การต่อต้าน
การทุจรติ และการมีจติสาธารณะ 

รวมมิติท่ี 1 ………1…..…มาตรการ.......-........
กิจกรรม                .........10........โครงการ 

500,000 5,550,000 500,000 500,000   
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ส่วนที ่2 

แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสีปี่  
(พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลสามเงา 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมอืงในการต่อต้านการ
ทุจรติของผูบ้รหิาร 

2.1.1 กจิกรรมประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 

- 
 

- 
 

- 
 

- หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

-จดัท าประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกนัและต่อต้านการทุจรติ 
คอร์รปัชนั 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏบิตัิ
ราชการ 

2.2.1  มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปลดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหวัหน้าส่วน
ราชการ 

- - 
 

- - ส านักปลดั 
(งานการ
เจา้หน้าที)่ 

-มีการท าค าสัง่มอบหมายของ
นายกเทศมนตรตี าบลสามเงา 

2.2.2 (1) กจิกรรม “ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิ   
ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

- - - - ทุกส านัก/กอง -มีการจดัท าสมุดคุมเงนิ
งบประมาณของทุกส านัก/กอง 

2.2.2 (2) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
 

- - - - ทุกส านัก/กอง -มีการปฏบิตัติามกฎ ระเบียบ  
และข้อบงัคบั 

2.2.2 (3) กจิกรรม “เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร
ด้านการจดัซื้อ-จดัจา้ง 
 

- - - - กองคลงั 
(งานพสัดุฯ) 

-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จดัซื้อ-จดัจ้าง ตามระเบียบพสัดุฯ 

2.2.3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่           100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 74/
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(การใหบ้รกิารประชาชนเพื่อให้เกดิความพงึ
พอใจโดยทดัเทยีมกนัและไม่เลอืกปฏบิตั)ิ 
 

 
 

งบเทศบาล) 
-มีการออกหน่วยเคลื่อนที่
ใหบ้ริการประชาชนในพืน้ที่ทุก
เพศทุกวยัอย่างทัว่ถึง  

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต (ต่อ) 

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พนิิจและใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้
เป็นไปตามหลกัการบรหิาร
กจิการบ้านเมอืงทีด่ ี

2.3.1 กจิกรรม “การจดัท าแผนภูมลิดขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน ระยะเวลาด าเนินการบรกิาร
ประชาชน เปิดเผย ณ ทีท่ าการ และในระบบ
เวปไซต์ของเทศบาลฯ” 
 

- - - - ทุกส านัก/กอง  

2.3.2 มาตรการการออกค าสัง่มอบหมายของ
นายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาล และหวัหน้า 
ส่วนราชการ 
 

- - 
 

- - ส านักปลดั 
(งานการ
เจา้หน้าที)่ 

-มีการท าค าสัง่มอบหมายของ
นายกเทศมนตรตี าบลสามเงา 

2.4 การเชดิชูเกยีรตแิก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกจิการการประพฤติ
ปฏบิตัตินให้เป็นทีป่ระจกัษ์ 
 

2.4.1 (1) โครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระ
เกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั          
(การมอบประกาศเกยีรตคุิณแก่พ่อดเีด่น) 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 73/
งบเทศบาล) 
-มีการมอบโล่/ประกาศ/ของที่
ระลึกและท าป้ายเชิดชูเกียรต ิ
 

2.4.1 (2) โครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระ
เกยีรตพิระบาทสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 74/
งบเทศบาล) 
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พระบรมราชนิีนาถ                             
(การมอบประกาศเกยีรตคุิณแก่แม่ดเีด่น) 
 

-มีการมอบโล่/ประกาศ/ของที่
ระลึกและท าป้ายเชิดชูเกียรต ิ
 

2.4.2 โครงการวนัเยาวชนแห่งชาต ิ 
(มอบประกาศเกยีรตคุิณแก่เยาวชนดเีด่น) 

3,000 3,000 3,000 3,000 กองการศกึษา (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 57/
งบเทศบาล) 
-มีการมอบประกาศและท าป้าย      
เชิดชูเกียรต ิ
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต (ต่อ) 

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.4 การเชดิชูเกยีรตแิก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกจิการการประพฤติ
ปฏบิตัตินให้เป็นทีป่ระจกัษ์
(ต่อ) 

2.4.3 โครงการสนบัสนุนการเรยีนรู้ตาม
แนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
(มอบประกาศเกยีรตคุิณแก่ประชาชนทีด่ ารง 
ตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง) 

3,000 3,000 3,000 3,000 ส านักปลดั 
(งานพฒันาชุมชน) 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 67/ 
งบเทศบาล) 

2.5 มาตรการจดัการใน
กรณีไดท้ราบ หรอืรบัแจง้ 
หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ 
 

 2.5.1 (1) มาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการ
ปฏบิตัริาชการ”  
 

- - - - ส านักปลดั 
(งานการ
เจา้หน้าที)่ 

-มีการท าบนัทกึข้อตกลง              
(ตวัชีว้ดัรายบุคคล) 

2.5.1 (2) มาตรการ “การจดัท าขอ้ตกลงการ
ปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบลสามเงา” 

- - - - ส านักปลดั 
(งานการ

-มีการท าบนัทกึข้อตกลงของ
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล 
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 เจา้หน้าที)่ และหวัหน้าส่วนราชการ 
2.5.2 กิจกรรม “ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน
ตรวจสอบทัง้ภาครฐัและองค์กรอิสระ” 
 

- - - - ทุกส านัก/กอง -รบัการตรวจประเมินจากกรมฯ /
จงัหวดั/สตง.ฯ 

รวมมิติท่ี 2 ………5…..…มาตรการ........5.......
กิจกรรม                ..........5.........โครงการ 

126,000 126,000 126,000 126,000   
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 ส่วนที ่2 

แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสีปี่  
(พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลสามเงา 
มิติท่ี 3 การสง่เสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.1 จดัให้มแีละเผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารในช่องทาง       
ทีเ่ป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้ม ี      
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏบิตัริาชการตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้ทุกขัน้ตอน 

3.1.1 (1) กจิกรรม “ปรบัปรุงศูนยข์อ้มลู
ข่าวสารของเทศบาลให้มปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้” 

- 
 

- 
 

- 
 

- ส านักปลดั 
(งานธุรการ) 

 
 

3.1.1 (2) กจิกรรม “การให้ความรู้ตาม
พระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.2540” 

- - 
 

- - ส านักปลดั 
(งานธุรการ) 

 

3.1.1 (3) กจิกรรม “การรายงานผลการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญตักิารอ านวย 
ความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของ     
ทางราชการ พ.ศ. 2558” 

- - - - ส านักปลดั 
(งานธุรการ) 

 

3.1.2 (1) กจิกรรม “การประกาศ เผยแพร่
แผนจดัหาพสัดุหรอืการจดัซื้อจดัจา้ง” 
 

- - 
 

- - กองคลงั 
(งานพสัดุ) 

 

3.1.2 (2) กจิกรรม “การเปิดเผยขอ้มลู         
ผลการจดัซื้อจดัจา้งใหส้าธารณชนทราบ” 
 

- - - - กองคลงั 
(งานพสัดุ) 

 

3.1.2 (3) กจิกรรม “การรายงานผลการ        
เขา้เยีย่มชมเวปไซต์ของเทศบาลต าบลสาม

- - - - ส านักปลดั 
(งาน

-มีการรายงานผลการเข้าเยี่ยม
ชมเวปไซต์ของเทศบาลต าบล 
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เงา” ประชาสมัพนัธ์) สามเงาประจ าทุกเดอืน 

3.1.3 กจิกรรม “จดัให้มชี่องทางทีป่ระชาชน
เขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของเทศบาลต าบลสาม
เงา” 

- 
 

- - - ส านักปลดั 
 

-มีการลงข้อมูลเกี่ยวกบัการ
ใหบ้ริการต่างๆ ทางเวปไซต์
ของเทศบาลฯ 

มิติท่ี 3 การสง่เสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
3.2 การรบัฟังความคดิเห็น
การรบัและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรยีน/ร้องทุกขข์อง
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร
ประชาคมเมอืง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 
(งานวเิคราะห์ฯ) 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี หน้า 
74/งบเทศบาล) 

3.2.1 (2) กจิกรรม “การด าเนินงานของศูนย์
ยุตธิรรมชุมชนเทศบาลต าบลสามเงา” 

- - - - ส านักปลดั 
(งานพฒันาชุมชน) 

-ติดตามการด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเทศบาลฯ 

3.2.2 กจิกรรม “การปรบัปรุงเวปไซต์ของ
เทศบาลให้อ านวยความสะดวกให้ประชาชน
เขา้ถงึขอ้มลูของเทศบาลได้” 

108,000 108,000 108,000 108,000 ส านักปลดั -จ้างเหมาผู้มีความรู้ดูแลเวป
ไซต์ของเทศบาลฯ 
 

3.2.3 กจิกรรม “การด าเนินงานด้านแก้ไข        
เหตุเดอืดร้อนร าคาญ ด้านสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม” 

- - - - กองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม 

 

-มีการจดัท าทะเบยีนรบัเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญ และมี
หนังสอืแจ้งใหท้ราบผล 

3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมส่ีวนร่วมบรหิาร
กจิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบล
สามเงา 

- - - - ส านักปลดั 
(งานวเิคราะห์ฯ) 

-จดัท าค าสัง่คกก.สนับสนุน
จดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบล
สามเงาตามระเบยีบฯ 

3.3.1 (2) กจิกรรม “ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการ” 

- - - - ส านักปลดั 
(งานวเิคราะห์ฯ) 

-มีการใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการประชาคมเมือง 
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3.3.1 (3) มาตรการแต่งตัง้คณะ
กรรมการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กเทศบาล
ต าบลสามเงา 

- - - - กองการศกึษา -มีตวัแทนผู้ปกครองและ
ผู้ทรงคุณวุฒริ่วมเป็นกรรมการ 

3.3.2 กจิกรรม “เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้
ร่วมในการตรวจสอบหรอืสงัเกตการณ์ในการ
ตรวจรบัพสัดุ”  

- - - - กองคลงั 
(งานพสัดุ) 

 

3.3.3 (1) มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ 

- - - - ส านักปลดั 
(งานวเิคราะห์ฯ) 

-จดัท าค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการติดตามประเมนิ 

3.3.3 (2) กจิกรรม “การประเมนิผลโครงการ” - - - - ทุกส านัก/กอง -จัดท าแบบสอบถามประเมินผลโครงการ  

รวมมิติท่ี 3 ..3...มาตรการ...13...กิจกรรม....1....
โครงการ 

128,000 128,000 128,000 128,000   
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ส่วนที ่2 

แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสีปี่  
(พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลสามเงา 
มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.1 มกีารจดัวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตาม 
ทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิก าหนด  

4.1.1 (1) กจิกรรม “การจดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี” 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

-จดัท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีตามระเบียบฯ 

4.1.1 (2) กจิกรรม “การจดัท ารายงาน        
การจดัวางระบบควบคุมภายในระดบั
องค์กร” 

- - 
 

- - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

-จดัท ารายงานการจดัวางระบบ
ควบคุมภายในระดบัองคก์ร 

4.1.2 กจิกรรม “การตดิตามประเมนิผล
การปฏบิตัติามแผนการปรบัปรุง
ควบคุมภายใน และการจดัท ารายงาน
การจดัวางระบบควบคุมภายในระดบั
ส่วนงานย่อย” 

- - 
 

- - ทุกส านัก/กอง -ติดตามประเมินผลตาม
แผนการปรบัปรุงควบคุมภายใน 
และจดัท ารายงานการจดัวาง
ระบบควบคมุภายในระดบัสว่น
งานย่อย 

4.2 การสนบัสนุนให้ภาค
ประชาชนมส่ีวนร่วมตรวจสอบ
การปฏบิตัหิรอืการบรหิาร
ราชการตามช่องทางทีส่ามารถ 
ด าเนินการได ้

4.2.1 (1) กจิกรรม “การรายงานสถติิ
รายรบั-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
โดยเปิดเผย”  

- - - - กองคลงั -รายงานงบรบั-จ่ายทีบ่อร์ด
เทศบาลฯ เป็นประจ าทุกเดอืน 

4.2.1 (2) กจิกรรม “การส่งประกาศงบ
การเงนิประจ าปีใหป้ระชาชนได้รบั
ทราบ” 

- - - - กองคลงั  
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4.2.2 (1) กจิกรรม“เปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้ร่วมในการตรวจสอบหรอื
สงัเกตการณ์ในการตรวจรบัพสัดุ” 

- - - - กองคลงั 
(งานพสัดุ) 

 

4.2.2 (2) กจิกรรม “ส่งเจา้หน้าทีเ่ขา้รบั
การอบรมเกีย่วกบักรรมการตรวจการ
จา้ง” 

- - - - กองช่าง/กอง
คลงั 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ต่อ) 

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิน่  

4.3.1 (1) โครงการเพิม่ศกัยภาพ
บุคลากร 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 ส านักปลดั 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี         
หน้า 72/งบเทศบาล) 

4.3.1 (2) กจิกรรม “การเขา้ร่วม
ฝึกอบรมหลกัสูตรเกีย่วกบังานกจิการ
สภาท้องถิน่” 

120,000 120,000 
 

120,000 120,000 ส านักปลดั 
(งานกจิการสภา

ฯ) 
 

 

4.3.2 กจิกรรมส่งเสรมิให้สมาชกิสภา
ท้องถิน่ตรวจสอบการปฏบิตังิานของ      
ฝ่ายบรหิารทุกขัน้ตอนได ้

- - 
 

- - ส านักปลดั 
(งานกจิการสภา

ฯ) 

-เปิดโอกาสใหส้มาชิกสภา
เทศบาลฯ สอบถามเกี่ยวกบัการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารใน
การประชุมสภาฯ ทุกครัง้ 

4.4 เสรมิพลงัการมส่ีวนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจรติ 

4.4.1 (1) มาตรการตดิป้าย
ประชาสมัพนัธร์ณรงค์ต่อต้านการทุจรติ
คอรปัชัน่ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 
(งาน

ประชาสมัพนัธ์) 

-ติดป้ายรณรงคต์่อตา้นการ
ทุจริตคอรปัชนั 

4.4.1 (2) มาตรการตดิป้ายพระบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั -ติดป้ายพระบรมราโชวาท ณ        
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ราโชวาทการประพฤตตินเป็น
ขา้ราชการ  ทีด่ ี 

 ที่ส านักงานเทศบาลฯ /ชุมชน 

4.4.2 มาตรการการส่งเสรมิและพฒันา
เครอืข่ายด้านการป้องกนัการทุจรติ 
(ท า Mou กบัหน่วยงานภาครฐัและองคก์ร
อิสระ) 

- - - - ส านักปลดั  

รวมมิติท่ี 4 .......3.....มาตรการ.......9......กิจกรรม
.......1......โครงการ 

390,000 390,000 390,000 390,000   
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  1.1.1 

1.  โครงการเพิ่มศกัยภาพบุคลากร  

2. หลกัการและเหตุผล  

 ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ผูน้ าหรือ
ผูบ้ริหารองคก์ารต่างๆ ตอ้งมีความต่ืนตวัและเกิดความพยายามปรับตวัในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การ   การปรับเปล่ียนวิธีคิด   วิธีการท างาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบ
มาตรฐานในระดบัต่าง ๆ มาพฒันาองคก์าร ซ่ึงน าไปสู่แนวคิดการพฒันาระบบบริหารความรู้ภายในองคก์ารเพื่อให้
องคก์ารสามารถใช้และพฒันาความรู้ท่ีมีอยู่ภายในองคก์รได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้
ใหม่มาใช้กบัองคก์รได้อย่างเหมาะสม ประกอบกบั พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี                      พ .ศ. 2546   มาตรา 11 ก าหนดให้  “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ
เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอโดยต้องรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่าง ๆ   เพื่ อน ามาประยุกต์ใช้ในการป ฏิบัติ ราชการได้อย่างถูกต้อง   รวด เร็วและเหมาะสมต่อ
สถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ขา้ราชการในสังกดั ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้ งน้ีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ” 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย  

 3.2 เพื่อปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการท างาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 3.3 เพื่อใหบุ้คลากรของเทศบาลต าบลสามเงาร่วมกนัท างานให้บรรลุตามวิสยัทศันข์องเทศบาลต าบลสามเงา

ท่ีไดก้  าหนดไว ้“เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

 3.4 เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนั และ

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.5 เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้และเขา้ใจในหลกัของการท างานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในการท างาน 

 3.6 เพื่อใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนัเกิดความร่วมมือในการท างาน 

 3.7 เพื่อใหบุ้คลากรรับรู้แนวนโยบายในการท างานของคณะผูบ้ริหาร 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผูเ้ขา้รับการอบรม   จ านวน  57   คน 
            4.1 คณะผูบ้ริหาร จ านวน     5   คน 
            4.2 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามเงา  จ านวน   12  คน 
            4.3 พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง  จ านวน  60  คน 
 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 -ส านกังานเทศบาลต าบลสามเงา  
 -ดูงานนอกสถานท่ี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จดัโครงการและเสนอโครงการ 
 6.2 วางแผนการฝึกอบรม 
 6.3 ด าเนินการฝึกอบรม 
 6.4 ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ภายในปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 250,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 บุคลากรปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
10.2 บุคลากรของเทศบาลต าบลสามเงาท างานให้บรรลุตามวิสยัทศันข์องเทศบาล 

ต าบลสามเงาท่ีไดก้  าหนดไว ้“เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
10.3 ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามเงา 
10.4 บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนัและระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาปรับใชใ้นการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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10.5 บุคลากรมีความเขา้ใจของการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลกั 
ธรรมาภิบาลมาใชใ้นการท างาน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

10.6 บุคลากรมีความเขา้ใจในนโยบายการท างานของผูบ้ริหารและเกิดความร่วมมือต่อกนัในการท างาน

ระหว่าง ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนกังานเทศบาล  และ พนกังานจา้ง 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี 1.2.3 (3)  

 

1.  โครงการสนบัสนุนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลกัการและเหตุผล  

 เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอด  รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทั้งเทศบาลต าบลสามเงา  ก็เป็น

องคก์รหน่ึงท่ีได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาชุมชน  ท้องถ่ิน  และประเทศชาติ  

ภายใตก้รอบแนวคิดการพึ่งพาตนเองเป็นหลกัยึดความพอดีหรือทางสายกลาง หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงในการด าเนินการ   

สร้างความสมดุลภูมิคุม้กนั ภายใต้คุณธรรม  โดยใช้  4  ป.  คือ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยดั  และมีประสิทธิภาพ    

เทศบาลต าบลสามเงาได้จดัท าโครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ข้ึน   โดยน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบติั  เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนกัในการใช้วิถีความพอเพียง  และ

น าไปปรับใชใ้ห้เขา้กบัชีวิตปัจจุบนั สร้างความเขา้ใจในการขบัเคล่ือนอนัจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

โครงการสนบัสนุนเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะด าเนินการจดักิจกรรมข้ึนในครั้ งน้ี   

เทศบาลต้องการพฒันาพื้นท่ีราชพสัดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี 

ตก.124หมู่ท่ี 3ชุมชนบา้นใตห้้วย  ต าบลสามเงาอ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีด าเนินการเป็นบางส่วนของท่ี

ราชพสัดุแปลงท่ีได้รับอนุญาตให้ใชไ้ด้ซ่ึงเทศบาลต าบลสามเงาจะด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนทางดา้น

เกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีบรูณาการจากการ

ปฏิบติั และเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีกิจกรรมดงัน้ี 

1. การอบรมบรรยายให้ความรู้  พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบติัสาธิตการท าเกษตรอินทรีย ์
2. การจดัท าแปลงสาธิตปลูกผกัปลอดสารพิษ  การปลูกพืชสมุนไพร   
3. การท าปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพ   
4. การอนุรักษดิ์นและน ้ าบริเวณศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ 
5. การท าระบบน ้าเพื่อการเกษตรในแปลงสาธิต ฯลฯ   
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 ซ่ึงศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  แห่งน้ีจะเป็นต้นแบบให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ศึกษาเพื่อ        

น ากลบัไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัรวมทั้งพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชน สังคมให้ดีข้ึนพร้อมรับต่อการ

เปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมส่ิงแวดลอ้มความรู้และเทคโนโลยท่ีีสมดุลอยา่งย ัง่ยนื 

3. วตัถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความเขา้ใจในหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาพื้นท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ 
ของชุมชนทางดา้นเกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

2. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน  ให้ประชาชนมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า มีความตระหนกัในวิถีชีวิตภายใต้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

3. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  โดยส่งเสริมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้พอมีพอกิน 

และพึ่งตนเองไดแ้ละสร้างเสริมรายได ้ลดรายจ่ายในครอบครัว 

4. เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบแก่เด็ก   เยาวชน เกษตรกร และประชาชน

ทัว่ไป ในดา้นการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมแบบความพอเพียงไดอ้ยา่งเขม้แขง็  ย ัง่ยนืโดยไม่ไดร้ับผลกระทบจากการผนั

แปรของสภาพของเศรษฐกิจ  สงัคมในยคุปัจจุบนั  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เชิงปริมาณสนบัสนุนการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพฒันาพื้นท่ีบริเวณท่ีดิน

ราชพสัดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ตก.124หมู่ท่ี 3 ชุมชนบา้นใต้

ห้วยต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีด าเนินการเป็นบางส่วนของท่ีราชพสัดุแปลงท่ีไดร้ับ

อนุญาตให้ใชไ้ด ้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสามเงาจ านวน 1 ศูนยพ์ร้อมทั้ง

อบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มสนใจจ านวน  40  คน 

เชิงคุณภาพส่งเสริม  สนบัสนุนการเรียนรู้  โดยการจดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มสนใจ เพื่อ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาอาชีพส่งเสริมให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้

ตน้แบบแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  ในดา้นการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมแบบความพอเพียงไดอ้ยา่งเขม้แขง็  

ย ัง่ยนืโดยไม่ไดร้ับผลกระทบจากการผนัแปรของสภาพของเศรษฐกิจ  สงัคมในยคุปัจจุบนั 

กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ 

             ๑)  กิจกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต 

             -  ท าปุ๋ยหมกั 

             -  ท าน ้าหมกัชีวภาพ 
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              -  ปลูกพืชหมุนเวียน 

             ๒)  กิจกรรมด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ การพึ่งตนเอง 

             -  การเพาะเห็ด 

             -  พืชผกัสวนครัว  

             -  มีศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

             ๓)  กิจกรรมด้านการบริหารการพัฒนา 

             -  อบรมให้ความรู้กลุ่มสนใจเกษตรอินทรีย ์

             -  ส ารวจปราชญแ์ละ ผูส้นใจเกษตรอินทรียใ์นพื้นท่ี 

          -  การรวบรวมภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย ์

-  สร้างเครือข่ายในชุมชนให้มาท ากิจกรรมในพื้นท่ีของศูนยก์ารเรียนรู้  (ไป - กลบั) 

             -  พฒันาความรู้และทกัษะบุคลากรท่ีท างานในศูนย ์ให้มีความช านาญและถ่ายทอดองคค์วามรู้ได้ 

             -  ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายใตโ้ครงสร้างการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 

             -  เช่ือมโยงหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์วิถีพอเพียง ร่วมกบัโรงเรียนในพื้นท่ี 

             ๔)  กิจกรรมด้านการตลาดและการแปรรูปผลผลติ 

             -  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดา้นการตลาดของสมาชิกและเครือข่าย    

 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก               
แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ตก.124  หมู่ท่ี  3 ชุมชนบา้นใตห้้วย  ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา  จงัหวดัตาก 

6. วิธีด าเนินการ 

1. จดัประชุมคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  และเตรียมโครงการดว้ยการส ารวจความตอ้งการของประชาชนกลุ่ม
สนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการโดยการให้กรอกแบบตอบรับเขา้ร่วมโครงการแกนน าชุมชน  พร้อมทั้งคณะท างานฯ  
ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขบัเคล่ือนศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. วางแผน   เขียนโครงการ  เพื่อเสนอขออนุมติังบประมาณจากคณะผูบ้ริหาร 
3. จดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ในการด าเนินงานศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ด าเนินการส่งเสริม  สนบัสนุนการเรียนรู้  โดยการจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มสนใจท่ีจะเขา้

ร่วมโครงการเม่ือไดร้ับงบประมาณโครงการ  

5. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนผูด้  ารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. ติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งจดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการศูนยก์ารเรียนรู้   

7. สรุปผลโครงการฯ เสนอผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนเมษายน – กนัยายน   

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล (งานพฒันาชุมชน) 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 ประชาชนมีความเขา้ใจในหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีพื้นท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ของ 

ชุมชนทางดา้นเกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใตแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

 10.2  ประชาชนมีการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า ตระหนกัในวิถีชีวิตภายใตแ้นวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 10.3  คุณภาพชีวติของคนในชุมชนดีข้ึน  ประชาชนพอมีพอกินและพึ่งตนเองได ้มีอาหารเพียงพอ 

ต่อการบริโภคภายในครัวเรือน มีผลผลิตเหลือไวจ้ าหน่าย สร้างเสริมรายไดจุ้นเจือครอบครัว    

10.4  มีศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบแก่เด็ก   เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป ในดา้นการ 

ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมแบบความพอเพียงไดอ้ยา่งเขม้แขง็  ย ัง่ยนืโดยไม่ไดร้ับผลกระทบจากการผนัแปรของสภาพ 

ของเศรษฐกิจ  สงัคมในยคุปัจจุบนั 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  1.3.3 

 

1.  โครงการวนัเยาวชนแห่งชาติ  

2. หลกัการและเหตุผล  

 องค์ ก ารสห ป ระช าช า ติ ได้ ป ร ะก าศ ให้ ปี  2 5 28  เป็ น ปี เย าว ช น ส ากล  โ ด ย ใช้ ค าข ว ัญ 
“Participation,Development and Peace” ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วนัท่ี 20 กนัยายนของทุกปี เป็นวนัเยาวชน
แห่งชาติ และมอบค าขวญัท่ีถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแขง็ขนั ช่วยกนัพฒันา ใฝ่หาสนัติ”  ซ่ึงมีความหมาย
ละเอียดลึกซ้ึงต่อเด็กและเยาวชนทุกคน เพราะเด็กและเยาวชน คืออนาคตของชาติ แต่ในปัจจุบนัก าลงัเกิดปัญหาต่างๆ 
มากมาย  ทั้งปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาทอ้งก่อนวยัอนัสมควร และปัญหาเด็กด้อยโอกาส ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีจะแกไ้ขไดด้้วยพลงัความรัก และพลงัสามคัคี ซ่ึงถา้ทุกฝ่ายให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมท าและร่วมพฒันาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจะก่อให้เกิดโอกาสในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งดีๆ ภายในครอบครัว 
ชุมชนสังคมและประเทศชาติจะท าให้ทุกฝ่ายกา้วไปพร้อมๆ กนัในการพฒันาประเทศให้มัน่คงและย ัง่ยืน ด้วยพลงั
ของเด็กและเยาวชน 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามคัคี จิตส านึกครอบครัว ชุมชนและสงัคม  

 3.2 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะท่ีจะอาสาเพื่อชุมชนและสงัคม 

 3.3 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความกลา้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสมตามความสามารถเสริมสร้างศกัยภาพท่ี

ตนมีอยา่งเป็นรูปธรรม 

 3.4 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความรู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัการให้อภยัในการท ากิจกรรมต่างๆ 

 3.5 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีทกัษะในการพูดต่อท่ีชุมชนและมีภาวะผูน้ าในการท ากิจกรรมต่างๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เยาวชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลสามเงา จ านวน 40 คน 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 ห้องประชุมส านกังานเทศบาลต าบลสามเงา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประชุมคณะบริหารเพื่อวางแผนการจดัท าโครงการ 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละคดัเลือกเยาวชนตน้แบบ และประชุมพิจารณาคดัเลือก 

 6.3 ด าเนินการจดักิจกรรม “วนัเยาวชนแห่งชาติ” ตามแผนท่ีก าหนดไว ้

 6.4 อบรมการเสริมสร้างภาวะผูน้ า การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการพูดต่อท่ีชุมชน 

 6.5 มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนกนัยายนของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 3,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 กองการศึกษา 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 เด็กและเยาวชนมีความรักความสามคัคี และมีจิตส านึกรักครอบครัว ชุมชน สังคม และมีความสามคัคี
ในหมู่คณะมากข้ึน  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะท่ีจะอาสาเพื่อชุมชนสงัคม 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกเหมาะสมตามความเหมาะสมตามความสามารถเสริมสร้าง
ศกัยภาพท่ีตนมีอยา่งเป็นรูปธรรม 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัการให้อภยัในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 10.5 เด็กและเยาวชนมีทกัษะในการพูดต่อท่ีชุมชนและมีภาวะผูน้ าในการท ากิจกรรมต่างๆ 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี 2.2.3  

 

1.  โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี (การให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั) 

2. หลกัการและเหตุผล  

 สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการบริการให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนเทศบาลต าบลสามเงา จึงไดจ้ดัท าโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี โดยด าเนินการบูรณาการกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ในการ
จดับริการอ านวยความสะดวก อบรมให้ความรู้แก่พี่นอ้งประชาชนถึงพื้นท่ีชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน ไดแ้ก่ การตรวจรักษา
สุขภาพเบ้ืองต้น งานส่งเสริมอาชีพ บริการดา้นช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จดับริการศูนยร่์วมบริการโดยการ
บริการรับค าร้องเก่ียวกบัเร่ืองไฟฟ้าและถนน การให้ความรู้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ปรึกษาสอบถามปัญหาต่าง ๆ 
และอ่ืน ๆ ซ่ึงทั้ งหมดเป็นแนวทางหน่ึงของการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่าง
เทศบาลฯ          กบัพี่นอ้งประชาชนอนัจะก่อให้เกิดประโยชนร่์วมกนัทุกฝ่าย และน าไปสู่การบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดีของทอ้งถ่ิน อ าเภอ จงัหวดั และประเทศชาติในภาพรวม 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล         
สามเงา โดยให้ประชาชนไดร้ับประโยชนสู์งสุด 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เช่น การบริการช าระภาษี และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่างๆ การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์และการรับฟังปัญหาจากประชาชน 
 3.3 เพื่อสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างเทศบาลต าบลสามเงากบัประชาชน 
 3.4 เพื่อรับทราบขอ้มูลปัญหา ความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นประโยชนต่์อการวางแผน และปรับปรุง 
การท างานให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชนให้มีรายไดเ้พิม่ข้ึน ลดปัญหาความยากจนตามนโยบาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสามเงา ทั้ง 10 ชุมชน ดงัน้ี 
1) ชุมชนบา้นเหนือพฒันา 
2) ชุมชนบา้นใตร่้วมใจสามคัคี 
3) ชุมชนสนัประปา 
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4) ชุมชนบา้นท่าโป่ง 
5) ชุมชนท่าพิมาน 
6) ชุมชนบา้นห้วย 
7) ชุมชนบา้นใตห้้วย 
8) ชุมชนร่วมใจพฒันา 
9) ชุมชนบา้นใตค้ลอง 
10) ชุมชนสามเงาสามคัคี 

 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 - บริเวณวดัชลประทานรังสรรค ์หมู่ 3 อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
 - บริเวณตลาดเทศบาลต าบลสามเงา(บา้นท่าปุย) หมู่ 5 อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จดัประชุมคณะผูบ้ริหารและหวัหนา้ส่วนราชการ ก าหนดแนวทางการจดัท าโครงการ 
 6.2 ประสานงานกบักอง/ฝ่าย ภายในเทศบาล และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดักิจกรรมบริการเคล่ือนท่ี
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ดงัน้ี 
 ด้านบริการประชาชน 
 1) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนถึงพื้นท่ีชุมชนโดยทัว่ถึง 
     -เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประชาชนไดร้ับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากส่วนราชการ 
    -การตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ จากโรงพยาบาลสามเงา 
    - ให้ความรู้และแนะน าการป้องกนัโรคจากสตัวต่์างๆ ท่ีระบาด เช่น โรคไขห้วดันก  
      โรคพิษสุนขับา้  โรคปากและเทา้เป่ือย  จากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
    - การบริการช าระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามภารกิจหนา้ท่ีของเทศบาล 
      จากกองคลงัเทศบาลต าบลสามเงา 
    - จดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมเคล่ือนท่ีรับค าร้องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า  
      แสงสว่าง และถนน จากกองช่าง 
    - ให้ความรู้พร้อมบริการการตดัผมชาย-หญิง จากร้านตดัผมในเขตเทศบาล 
    - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จากท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัตาก 
    - ให้ความรู้เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต ์จากวิทยาลยัการอาชีพบา้นตาก 
    - ให้ความรู้ พร้อมบริการการนวดแผนไทย จากปราชญช์าวบา้น 
    - การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ และการรับฟังปัญหาจากประชาชน จากศูนยร์ับเร่ืองราว 
                         ร้องทุกขแ์ละแสดงความคิดเห็นจากเทศบาลต าบลสามเงา 
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 2) เพื่อรับทราบขอ้มูลปัญหา ความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นประโยชนต่์อการวางแผน 
                        และปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ด้านการเรียนรู้ 
 1) ศูนยบ์ริการการศึกษานอกระบบตามอธัยาศยั อ าเภอสามเงา ให้ความรู้ด้านจดัตั้ งกลุ่มสนใจฝึก
อาชีพ การศึกษาต่อ และการเรียนรู้นอกระบบ 
 2) กองการศึกษา ให้ความรู้การดูแลเด็กก่อนวยัเรียน และสืบสานประเพณี วฒันธรรม และส่งเสริม
ให้เด็กไดมี้การฝึกทกัษะการเรียนรู้ท่ีดี 
 3) งานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั ส านกัปลดัเทศบาล บริการให้ความรู้เก่ียวกบังานป้องกนัภยั
จากอคัคีภยั อุทกภยั วาตภยั 
 ด้านส่งเสริมอาชีพ 
 1) ส่งเสริมนโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจนของรัฐบาลจากพาณิชจงัหวดัตาก 
 2) วิทยาลยัการอาชีพบา้นตากอบรมให้ความรู้ดา้นอาชีพ 108 อาชีพ 
 3) วิทยาลยัการอาชีพบา้นตาก ฝ่ายช่าง อบรมให้ความรู้ดา้นการใชเ้คร่ืองยนต์ และการใช ้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ พร้อมแนะน าวิธีการบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองยนต์ 
 4) ส่งเสริมอาชีพหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์จากงานพฒันาชุมชน ส านกัปลดัเทศบาล 
 5) กลุ่มแม่บา้นป่ายาง หมู่ 7 อบรมให้ความรู้ดา้นอาชีพ การเยบ็รองเทา้ และการท า 
                         ลูกโป่งแฟนซี 
 6) ส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ลดปัญหาความยากจนตามนโยบาย 
                        ของรัฐบาล  
 ด้านความม่ันคง 

1) งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ส านกัปลดัเทศบาลรณรงคใ์ห้ความรู้การป้องกนับรรเทา          
สาธารณภยั 

2) ส านกังานอยัการจงัหวดัตาก ให้ความรู้ดา้นกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
3) สถานีต ารวจภูธรสามเงา ให้ความรู้ดา้นกฎหมาย และรับแจง้เอกสารหาย 

6.3 ประชาสมัพนัธโ์ครงการให้ชุมชนรับทราบถึงวตัถุประสงค ์และเป้าหมายการด าเนินงาน 
และเขา้ร่วมรับบริการจากโครงการฯ  

6.4 จดัท าการประเมินผลการจดัโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 100,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 ประชาชนไดร้ับความสะดวกสบาย และไดร้ับการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 
 10.2 ช่วยให้ประชาชนไดป้ระหยดัเงินค่าใชจ่้าย และเวลาในการติดต่อขอรับบริการ 
 10.3 ประชาชนได้รับทราบนโยบายความเคล่ือนไหวของบ้านเมือง ซ่ึงสามารถน าไปเป็นความรู้ใน
ชีวิตประจ าวนั หรือในการประกอบอาชีพได้ 
 10.4 ประชาชนได้รับความรู้ในด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ           
เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัประชาชนในเขตพื้นท่ี 
 10.4 เทศบาลต าบลสามเงา ได้รับรู้ขอ้มูล และสภาพขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันาปรับปรุงการ
ท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.5 เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในดา้นการบริการของเทศบาลต่อประชาชน 
 10.6 เกิดการบูรณาการร่วมของเทศบาลต าบลสามเงากบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  2.4.1 (1) 

 

1.  โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  (การมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น)  

2. หลกัการและเหตุผล  

 เน่ืองในวนัท่ี 5 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเ จ้าอยู่หัว          
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซ่ึงพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ต่างร่วมกนัจดักิจกรรม เพื่อเป็น        
การร าลึกถึงพระองคท่์าน และแสดงออกถึงความสามคัคี ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อีกทั้งเป็นการเทิดทูนพระคุณ 
และยกยอ่งบทบาทของพ่อท่ีมีต่อครอบครัวและสงัคม 

3. วตัถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่์านท่ีมีต่อปวงชนชาวไทย 
3.2 เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกยอ่งบทบาทของพ่อท่ีมีต่อครอบครัว และสงัคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และประชาชนทัว่ไป เขา้ร่วมกิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
  ณ สนามหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลสามเงา 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมพิจารณาก าหนดรูปแบบการจดักิจกรรมฯ 
6.2 สรุปรายละเอียดเพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหาร 
6.3 เสนอขออนุมติัโครงการ 
6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
6.5 จดัประชุมเตรียมความพร้อมของคณะท างาน 
6.6 บนัทึกแจง้เวียนผูบ้ริหาร หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม 
6.7 ด าเนินกิจกรรมตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนด 
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6.8 ติดตาม ประเมินผล (แบบส ารวจความพึงพอใจ)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

      ภายในปีงบประมาณ   

8. งบประมาณด าเนินการ 

     10,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 คณะผู ้บ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและชุมชน ประชาชน  
ทุกหมู่เหล่า ไดแ้สดงออกถึงความจงรักภกัดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองคท่์านโดยพร้อมเพรียงกนั 
 10.2 เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึก และตระหนกัถึงพระคุณพ่อ 
 10.3 เกิดความรัก ความอบอุ่น ในสถาบนัครอบครัว 

10.4 เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมการต่อสู้แบบมวยไทย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย ให้คงอยูสื่บไป  
9. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป งบด าเนินงาน ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการรับรองพิ ธีการ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพ ระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว งบประมาณ  
ตั้งไว ้150,000 บาท  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

10. การติดตามประเมินผล  
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

ร้อยละของผู ้เก่ี ยวข้องท่ี มีความพึ ง
พอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการจดักิจกรรม 

11. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 11.1 คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและชุมชน ประชาชน  
ทุกหมู่เหล่า ไดแ้สดงออกถึงความจงรักภกัดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองคท่์านโดยพร้อมเพรียงกนั 
 11.2 เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึก และตระหนกัถึงพระคุณพ่อ 
 11.3 เกิดความรัก ความอบอุ่น ในสถาบนัครอบครัว 

11.4 เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมการต่อสู้แบบมวยไทย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย ให้คงอยูสื่บไป  
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  2.4.1 (2) 

 

1.  โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  

      (การมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น) 

2. หลกัการและเหตุผล  

 ด้วยเทศบาลต าบลสามเงา จะด าเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชิ นีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  12 สิงหาคม   
ของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัส าคญัท่ีพสกนิกรชาวไทยทัว่ประเทศ จะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภกัดี ด้วยการมีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมต่าง ๆ   

 เทศบาลต าบลสามเงา จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 2559 โดยจดัให้มีกิจกรรมสดุดี เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในการเทิดทูนพระคุณ และยก
ยอ่งบทบาทของแม่ท่ีมีต่อครอบครัว และสงัคม พร้อมทั้ง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของปวงชนชาวไทย     
ทุกหมู่เหล่า และมีกิจกรรมร่วมกบัหน่วยราชการ ชุมชน องคก์รต่าง ๆ  

3. วตัถุประสงค ์

3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคม 2559” 
3.2 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
3.3 เพื่ อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มี จิตส านึกตระหนักถึงพระคุณของแม่ท่ี มี ต่อครอบครัว  
และสงัคม 
3.4 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน เยาวชน ไดเ้ขา้ใจ และมีความภาคภูมิใจในวนัส าคญั 
3.5 เพื่อจัดให้ มีกิจกรรมท่ี เป็นสาธารณประโยชน์ และให้ประชาชน หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  
ไดมี้สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
3.6 เพื่อสร้างความปรองดอง และส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก สามคัคี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขา้ราชการ พนกังาน พนกังานจา้ง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ชุมชน และประชาชนทัว่ไป 
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5. พื้นท่ีด าเนินการ 
  ณ สนามหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลสามเงา 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมติัโครงการ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
6.3 จดัประชุมเตรียมความพร้อม 
6.4 บนัทึกแจง้เวียนผูบ้ริหาร หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม 
6.5 ด าเนินกิจกรรมตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนสิงหาคมของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 10,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนกังานจ้างและชุมชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า           
ไดแ้สดงออกถึงความจงรักภกัดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองคท่์านโดยพร้อมเพรียงกนั 
 10.2 เยาวชน และประชาชนมี จิตส านึก  และตระหนักถึงพระคุณแม่ เกิดความรัก  ความอบ อุ่น  
ในสถาบนัครอบครัว 
 10.3 ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า มีความรักชาติ ความปรองดอง และสามคัคี  
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  2.4.2 

 

1.  โครงการวนัเยาวชนแห่งชาติ (มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น) 

2. หลกัการและเหตุผล  

 องค์ ก ารสห ป ระช าช า ติ ได้ ป ร ะก าศ ให้ ปี  2 5 28  เป็ น ปี เย าว ช น ส ากล  โ ด ย ใช้ ค าข ว ัญ 
“Participation,Development and Peace” ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วนัท่ี 20 กนัยายนของทุกปี เป็นวนัเยาวชน
แห่งชาติ และมอบค าขวญัท่ีถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแขง็ขนั ช่วยกนัพฒันา ใฝ่หาสนัติ”  ซ่ึงมีความหมาย
ละเอียดลึกซ้ึงต่อเด็กและเยาวชนทุกคน เพราะเด็กและเยาวชน คืออนาคตของชาติ แต่ในปัจจุบนัก าลงัเกิดปัญหาต่างๆ 
มากมาย  ทั้งปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาทอ้งก่อนวยัอนัสมควร และปัญหาเด็กด้อยโอกาส ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีจะแกไ้ขไดด้้วยพลงัความรัก และพลงัสามคัคี ซ่ึงถา้ทุกฝ่ายให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมท าและร่วมพฒันาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจะก่อให้เกิดโอกาสในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งดีๆ ภายในครอบครัว 
ชุมชนสังคมและประเทศชาติจะท าให้ทุกฝ่ายกา้วไปพร้อมๆ กนัในการพฒันาประเทศให้มัน่คงและย ัง่ยืน ด้วยพลงั
ของเด็กและเยาวชน 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามคัคี จิตส านึกครอบครัว ชุมชนและสงัคม  

 3.2 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะท่ีจะอาสาเพื่อชุมชนและสงัคม 

 3.3 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความกลา้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสมตามความสามารถเสริมสร้างศกัยภาพท่ี

ตนมีอยา่งเป็นรูปธรรม 

 3.4 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความรู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัการให้อภยัในการท ากิจกรรมต่างๆ 

 3.5 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีทกัษะในการพูดต่อท่ีชุมชนและมีภาวะผูน้ าในการท ากิจกรรมต่างๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เยาวชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลสามเงา จ านวน 40 คน 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 ห้องประชุมส านกังานเทศบาลต าบลสามเงา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประชุมคณะบริหารเพื่อวางแผนการจดัท าโครงการ 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละคดัเลือกเยาวชนตน้แบบ และประชุมพิจารณาคดัเลือก 

 6.3 ด าเนินการจดักิจกรรม “วนัเยาวชนแห่งชาติ” ตามแผนท่ีก าหนดไว ้

 6.4 อบรมการเสริมสร้างภาวะผูน้ า การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการพูดต่อท่ีชุมชน 

 6.5 มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนกนัยายนของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 3,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 กองการศึกษา 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 เด็กและเยาวชนมีความรักความสามคัคี และมีจิตส านึกรักครอบครัว ชุมชน สังคม และมีความสามคัคี
ในหมู่คณะมากข้ึน  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะท่ีจะอาสาเพื่อชุมชนสงัคม 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกเหมาะสมตามความเหมาะสมตามความสามารถเสริมสร้าง
ศกัยภาพท่ีตนมีอยา่งเป็นรูปธรรม 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัการให้อภยัในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 10.5 เด็กและเยาวชนมีทกัษะในการพูดต่อท่ีชุมชนและมีภาวะผูน้ าในการท ากิจกรรมต่างๆ 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี 2.4.3   

 

1.  โครงการสนบัสนุนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     (มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนท่ีด ารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง) 

2. หลกัการและเหตุผล  

 เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอด  รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทั้งเทศบาลต าบลสามเงา  ก็เป็น

องคก์รหน่ึงท่ีได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาชุมชน  ท้องถ่ิน  และประเทศชาติ  

ภายใตก้รอบแนวคิดการพึ่งพาตนเองเป็นหลกัยึดความพอดีหรือทางสายกลาง หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงในการด าเนินการ   

สร้างความสมดุลภูมิคุม้กนั ภายใต้คุณธรรม  โดยใช้  4  ป.  คือ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยดั  และมีประสิทธิภาพ    

เทศบาลต าบลสามเงาได้จดัท าโครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ข้ึน   โดยน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบติั  เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนกัในการใช้วิถีความพอเพียง  และ

น าไปปรับใชใ้ห้เขา้กบัชีวิตปัจจุบนั สร้างความเขา้ใจในการขบัเคล่ือนอนัจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

โครงการสนบัสนุนเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะด าเนินการจดักิจกรรมข้ึนในครั้ งน้ี   

เทศบาลต้องการพฒันาพื้นท่ีราชพสัดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี 

ตก.124หมู่ท่ี 3ชุมชนบา้นใตห้้วย  ต าบลสามเงาอ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีด าเนินการเป็นบางส่วนของท่ี

ราชพสัดุแปลงท่ีได้รับอนุญาตให้ใชไ้ด้ซ่ึงเทศบาลต าบลสามเงาจะด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนทางดา้น

เกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีบรูณาการจากการ

ปฏิบติั และเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีกิจกรรมดงัน้ี 

1. การอบรมบรรยายให้ความรู้  พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบติัสาธิตการท าเกษตรอินทรีย ์
2. การจดัท าแปลงสาธิตปลูกผกัปลอดสารพิษ  การปลูกพืชสมุนไพร   
3. การท าปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพ   
4. การอนุรักษดิ์นและน ้ าบริเวณศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ 
5. การท าระบบน ้าเพื่อการเกษตรในแปลงสาธิต ฯลฯ   
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 ซ่ึงศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  แห่งน้ีจะเป็นต้นแบบให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ศึกษาเพื่อ        

น ากลบัไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัรวมทั้งพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชน สังคมให้ดีข้ึนพร้อมรับต่อการ

เปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมส่ิงแวดลอ้มความรู้และเทคโนโลยท่ีีสมดุลอยา่งย ัง่ยนื 

3. วตัถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความเขา้ใจในหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาพื้นท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ 
ของชุมชนทางดา้นเกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

2. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน  ให้ประชาชนมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า มีความตระหนกัในวิถีชีวิตภายใต้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

3. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  โดยส่งเสริมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้พอมีพอกิน 

และพึ่งตนเองไดแ้ละสร้างเสริมรายได ้ลดรายจ่ายในครอบครัว 

4. เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบแก่เด็ก   เยาวชน เกษตรกร และประชาชน

ทัว่ไป ในดา้นการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมแบบความพอเพียงไดอ้ยา่งเขม้แขง็  ย ัง่ยนืโดยไม่ไดร้ับผลกระทบจากการผนั

แปรของสภาพของเศรษฐกิจ  สงัคมในยคุปัจจุบนั  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เชิงปริมาณสนบัสนุนการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพฒันาพื้นท่ีบริเวณท่ีดิน

ราชพสัดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ตก.124หมู่ท่ี 3 ชุมชนบา้นใต้

ห้วยต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีด าเนินการเป็นบางส่วนของท่ีราชพสัดุแปลงท่ีไดร้ับ

อนุญาตให้ใชไ้ด ้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสามเงาจ านวน 1 ศูนยพ์ร้อมทั้ง

อบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มสนใจจ านวน  40  คน 

เชิงคุณภาพส่งเสริม  สนบัสนุนการเรียนรู้  โดยการจดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มสนใจ เพื่อ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาอาชีพส่งเสริมให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้

ตน้แบบแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  ในดา้นการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมแบบความพอเพียงไดอ้ยา่งเขม้แขง็  

ย ัง่ยนืโดยไม่ไดร้ับผลกระทบจากการผนัแปรของสภาพของเศรษฐกิจ  สงัคมในยคุปัจจุบนั 

กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ 

             ๑)  กิจกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต 

             -  ท าปุ๋ยหมกั 

             -  ท าน ้าหมกัชีวภาพ 
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              -  ปลูกพืชหมุนเวียน 

             ๒)  กิจกรรมด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ การพึ่งตนเอง 

             -  การเพาะเห็ด 

             -  พืชผกัสวนครัว  

             -  มีศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

             ๓)  กิจกรรมด้านการบริหารการพัฒนา 

             -  อบรมให้ความรู้กลุ่มสนใจเกษตรอินทรีย ์

             -  ส ารวจปราชญแ์ละ ผูส้นใจเกษตรอินทรียใ์นพื้นท่ี 

          -  การรวบรวมภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย ์

-  สร้างเครือข่ายในชุมชนให้มาท ากิจกรรมในพื้นท่ีของศูนยก์ารเรียนรู้  (ไป - กลบั) 

             -  พฒันาความรู้และทกัษะบุคลากรท่ีท างานในศูนย ์ให้มีความช านาญและถ่ายทอดองคค์วามรู้ได ้

             -  ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายใตโ้ครงสร้างการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 

             -  เช่ือมโยงหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์วิถีพอเพียง ร่วมกบัโรงเรียนในพื้นท่ี 

             ๔)  กิจกรรมด้านการตลาดและการแปรรูปผลผลติ 

             -  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดา้นการตลาดของสมาชิกและเครือข่าย    

 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก               
แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ตก.124  หมู่ท่ี  3 ชุมชนบา้นใตห้้วย  ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา  จงัหวดัตาก 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จดัประชุมคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  และเตรียมโครงการดว้ยการส ารวจความตอ้งการของประชาชนกลุ่ม

สนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการโดยการให้กรอกแบบตอบรับเขา้ร่วมโครงการแกนน าชุมชน  พร้อมทั้งคณะท างานฯ  

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขบัเคล่ือนศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 6.2 วางแผน   เขียนโครงการ  เพื่อเสนอขออนุมติังบประมาณจากคณะผูบ้ริหาร  

 6.3 จดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ในการด าเนินงานศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.4 ด าเนินการส่งเสริม  สนบัสนุนการเรียนรู้  โดยการจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มสนใจท่ีจะเขา้

ร่วมโครงการเม่ือไดร้ับงบประมาณโครงการ  

6.5 มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนผูด้  ารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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6.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งจดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการศูนยก์ารเรียนรู้   

6.7 สรุปผลโครงการฯ เสนอผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนเมษายน – กนัยายน   

8. งบประมาณด าเนินการ 

 3,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล (งานพฒันาชุมชน) 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 ประชาชนมีความเขา้ใจในหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีพื้นท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ของ 

ชุมชนทางดา้นเกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใตแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

 10.2 ประชาชนมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ตระหนกัในวิถีชีวิตภายใตแ้นวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  

 10.3  คุณภาพชีวติของคนในชุมชนดีข้ึน  ประชาชนพอมีพอกินและพึ่งตนเองได ้มีอาหารเพียงพอ 

ต่อการบริโภคภายในครัวเรือน มีผลผลิตเหลือไวจ้ าหน่าย สร้างเสริมรายไดจุ้นเจือครอบครัว    

              10.4  มีศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบแก่เด็ก   เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป ในดา้นการ 

ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมแบบความพอเพียงไดอ้ยา่งเขม้แขง็  ย ัง่ยนืโดยไม่ไดร้ับผลกระทบจากการผนัแปรของสภาพ 

ของเศรษฐกิจ  สงัคมในยคุปัจจุบนั 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  3.2.1 (1) 

 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการประชาคมเมือง  

2. หลกัการและเหตุผล  

 เทศบาลต าบลสามเงาเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีในการบริการสาธารณะและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนในทุกดา้น ภายในเขตพื้นท่ีประมาณ 7.7 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 10 ชุมชน มีประชากรรวม 4,772 คน 
และดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 17 การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี ก าหนดคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจดั
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน รับทราบ
ปัญหา ความตอ้งการ ประเด็น การพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนพฒันาส่ีปี โดยน าขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
 ดงันั้น เทศบาลต าบลสามเงา จึงไดจ้ดัท าโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการประชาคมเมือง เพื่อน าขอ้มูลมาจดัท า

เป็นแผนพฒันาเทศบาล และจดัเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้น ครอบคลุม ตรงกบัสภาพปัญหาและความเป็นจริงของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 3.3 เพื่อให้การตอบสนองปัญหาเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.2 กรรมการชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ผูแ้ทนกลุ่ม องคก์ร ชมรม และประชาชน 
 4.3 หวัหนา้หรือผูแ้ทนหน่วยงานราชการในเขตเทศบาล 
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5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามเงา  

6. วิธีด าเนินการ 

 จดัประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน 
รับทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเด็น การพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 วนั  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 ไดข้อ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลครบถว้น ครอบคลุม ตรงกบัสภาพปัญหาและความเป็นจริง
ของประชาชน 

10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  ความตอ้งการในพฒันา 
10.3 สามารถแกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  3.3.1 (2) 

 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการประชาคมเมือง  

2. หลกัการและเหตุผล  

 เทศบาลต าบลสามเงาเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีในการบริการสาธารณะและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนในทุกดา้น ภายในเขตพื้นท่ีประมาณ 7.7 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 10 ชุมชน มีประชากรรวม 4,772 คน 
และดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 17 การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี ก าหนดคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจดั
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน รับทราบ
ปัญหา ความตอ้งการ ประเด็น การพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนพฒันาส่ีปี โดยน าขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
 ดงันั้น เทศบาลต าบลสามเงา จึงไดจ้ดัท าโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการประชาคมเมือง เพื่อน าขอ้มูลมาจดัท า

เป็นแผนพฒันาเทศบาล และจดัเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้น ครอบคลุม ตรงกบัสภาพปัญหาและความเป็นจริงของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 3.3 เพื่อให้การตอบสนองปัญหาเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.2 กรรมการชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ผูแ้ทนกลุ่ม องคก์ร ชมรม และประชาชน 
 4.3 หวัหนา้หรือผูแ้ทนหน่วยงานราชการในเขตเทศบาล 
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5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามเงา  

6. วิธีด าเนินการ 

 จดัประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน 
รับทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเด็น การพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 วนั  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 ไดข้อ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลครบถว้น ครอบคลุม ตรงกบัสภาพปัญหาและความเป็นจริง
ของประชาชน 

10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  ความตอ้งการในพฒันา 
10.3 สามารถแกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี 4.1.1 (1) 

 

1.  กิจกรรม “การจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี” 

2. หลกัการและเหตุผล  

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหน่ึงของระบบการบริหารจดัการท่ีให้ความเช่ือมัน่ และให้ค าปรึกษา

อยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานขององคก์รให้ดีข้ึน  รวมทั้งจะช่วยให้องคก์ร

บรรลุถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้ ดว้ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร 

ความเส่ียงการควบคุมภายในและการก ากบัดูแลอยา่งเป็นระบบ    โดยการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายใน   ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  คู่มือการ

ตรวจสอบภายในขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด และจริยธรรมของผูต้รวจสอบ

ภายในส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง การจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  เป็นขั้นตอนท่ีนบัได้ว่ามีความส าคญัต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากแผนการตรวจสอบท่ีดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด   นอกจากน้ีแผนการ

ตรวจสอบยงัมีไวเ้พื่อให้ผูบ้ริหารขององคก์รรับรู้  และพิจารณาความเหมาะสม ถึงขอบเขตการปฏิบติังานด้านการ

ตรวจสอบภายใน  ในช่วงเวลา  1 ปี และให้ความสนบัสนุนโดยการจัดสรรทรัพยากรให้กบัหน่วยงานตรวจสอบ  

เพื่อให้สามารถปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ            ไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการตรวจสอบ 

 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เพื่อใหท้ราบว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ  มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ

บรรลุผลสมัฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

 3.2 เพื่อสอบทานระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอและ

เหมาะสม 

 3.3 เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลและรายงานทางการเงิน บญัชี ของหน่วยงานต่างๆ มีความครบถว้น ถูกตอ้งและ     

ทนักาล 

 3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลควรไดร้ับการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 ส านกังานเทศบาลต าบลสามเงา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 วิเคราะห์ความเส่ียงภายในองคก์ร 

 6.2 จดัท าแผนการตรวจสอบภายในเสนอผูบ้ริหารอนุมติัภายใน 30 กนัยายนของทุกปี  

 6.3 จดัส่งแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้กบัส านกังานตรวจเงินแผน่ดินและผูว้่าราชการจงัหวดั          

ตามระเบียบฯ 

 6.4 ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 6.5 สรุปผลการตรวจสอบรายงานให้ผูบ้ริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 ปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 รายงานผลการตรวจสอบ 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี 4.1.1 (2) 

 

1.  กิจกรรม  “การจดัท ารายงานการจดัวางระบบควบคุมภายในระดบัองคก์ร” 

2. หลกัการและเหตุผล  

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22  ตุลาคม  2544  เป็นต้นมา  อนัมีผลท าให้หน่วย

รับตรวจตอ้งจดัวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชม้าตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดงักล่าว ขอ้ 5          เพื่อ

เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าการบริหารและการปฏิบติังานของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล   รวมถึงการดูแลทรัพยสิ์น   การป้องกนั   หรือลดความผิดพลาด    ความเสียหาย   การรั่วไหล       

การส้ินเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยงาน   และภายหลงัการจดัวางระบบการควบคุมภายในแลว้เสร็จ  ก็จะต้อง

รายงานประจ าปีเก่ียวกบัการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผูก้  ากบัดูแล  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  โดยรายงานปีละ 1 ครั้ ง   ภายในเกา้สิบวนันบัจากวนัส้ินปีงบประมาณหรือปี

ปฏิทินแลว้แต่กรณี  ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามระเบียบ ฯ ขอ้  6 

3. วตัถุประสงค ์

 เพื่อให้ผูบ้ริหาร และผูร้ับผดิชอบจดัให้มีการจดัท ารายงานการจดัวางระบบควบคุมภายในระดบัองคก์รให้

เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และ

หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 หน่วยรับตรวจ (เทศบาลต าบลสามเงา) 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 ส านกังานเทศบาลต าบลสามเงา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. เลขานุการ (Center) แจง้ส านกั/กองให้จดัท ารายงานการจดัวางระบบควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย  
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 2. รวบรวมรายงานท่ีส านกั/กอง ส่งให้จดัท าเป็นรายงานการจดัวางระบบควบคุมภายในระดบัองคก์ร 

 3. จดัส่งรูปเล่มรายงานให้กบัส านกังานตรวจเงินแผน่ดินและผูก้  ากบัดูแลตามระเบียบฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 90 วนั 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน (เลขานุการระดบัองคก์ร) 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 รูปเล่มรายงานการจดัวางระบบควบคุมภายในระดบัองคก์รฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  4.1.2 

 

1. กิจกรรม  “การติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในและการจดัท ารายงานการ         

จดัวางระบบควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย” 

2. หลกัการและเหตุผล  

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22  ตุลาคม  2544  เป็นต้นมา  อนัมีผลท าให้หน่วย

รับตรวจตอ้งจดัวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชม้าตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดงักล่าว ขอ้ 5          เพื่อ

เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าการบริหารและการปฏิบติังานของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล   รวมถึงการดูแลทรัพยสิ์น   การป้องกนั   หรือลดความผิดพลาด    ความเสียหาย   การรั่วไหล       

การส้ินเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยงาน   และภายหลงัการจดัวางระบบการควบคุมภายในแลว้เสร็จ  ก็จะต้อง

รายงานประจ าปีเก่ียวกบัการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผูก้  ากบัดูแล  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  โดยรายงานปีละ 1 ครั้ ง   ภายในเกา้สิบวนันบัจากวนัส้ินปีงบประมาณหรือปี

ปฏิทินแลว้แต่กรณี  ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามระเบียบ ฯ ขอ้  6 

3. วตัถุประสงค ์

 เพื่อให้ทุกส านกั/กองผูบ้ริหาร และผูร้ับผิดชอบจดัให้มีการจดัท ารายงานการจดัวางระบบควบคุมภายใน

ระดบัส่วนงานยอ่ยให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 และหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส านกั/กอง เทศบาลต าบลสามเงา 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 ส านกังานเทศบาลต าบลสามเงา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. ส านกั/กองประเมินความเส่ียงและจดัวางระบบควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย 

 2. ปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

 3. ติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน และจดัท ารายงานการจดัวางระบบ

ควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย ส่งให้ผูต้รวจสอบภายในเพื่อท าการสอบทาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 90 วนั 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ทุกส านกั/กอง 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 รายงานการจดัวางระบบควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  4.3.1(1) 

 

1.  โครงการเพิ่มศกัยภาพบุคลากร  

2. หลกัการและเหตุผล  

 ภายใต้กระแสการเป ล่ียนแปลงด้าน เศรษฐกิจ สังคม  การ เมือง  และเทคโนโลยีในปัจจุบัน   
ผู ้น าห รือผู ้บ ริห ารอ งค์ก าร ต่ าง  ๆ    ต้ อ ง มี คว าม ต่ื น ตั ว และ เกิ ด คว าม พ ยาย ามป รั บ ตัว ใน รูป แบ บ  
ต่าง ๆ   โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรม นุษย์และองค์การ   การปรับ เปล่ียนวิธีคิด   วิ ธีการท างาน    
เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ  ซ่ึงน าไปสู่แนวคิด 
การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ท่ี มีอยู่ภายใน  
องคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใชก้บัองคก์รได้อยา่งเหมาะสม ประกอบกบั 
พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ท่ี ดี  .ศ .2546  
มาตรา  11 ก าหนดให้  “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพ ัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่ อให้ มีลักษณะเป็นองค์กร  
แห่งการเรียนรู้อย่างสม ่ าเสมอ โดยต้องรับ รู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ    
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์   รวมทั้ ง 
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  
ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ี เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ” 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย  

 3.2 เพื่อปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการท างาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 3.3 เพื่อใหบุ้คลากรของเทศบาลต าบลสามเงาร่วมกนัท างานให้บรรลุตามวิสยัทศันข์องเทศบาลต าบลสามเงา

ท่ีไดก้  าหนดไว ้“เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

 3.4 เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนั และ

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 3.5 เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้และเขา้ใจในหลกัของการท างานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในการท างาน 

 3.6 เพื่อใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนัเกิดความร่วมมือในการท างาน 

 3.7 เพื่อใหบุ้คลากรรับรู้แนวนโยบายในการท างานของคณะผูบ้ริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผูเ้ขา้รับการอบรม   จ านวน  57   คน 
            4.1 คณะผูบ้ริหาร จ านวน     5   คน 
            4.2 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามเงา  จ านวน   12  คน 
            4.3 พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง  จ านวน  60  คน 
 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 -ส านกังานเทศบาลต าบลสามเงา  
 -ดูงานนอกสถานท่ี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จดัโครงการและเสนอโครงการ 
 6.2 วางแผนการฝึกอบรม 
 6.3 ด าเนินการฝึกอบรม 
 6.4 ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ภายในปีงบประมาณ  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 250,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1 บุคลากรปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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10.2 บุคลากรของเทศบาลต าบลสามเงาท างานให้บรรลุตามวิสยัทศันข์องเทศบาล 
ต าบลสามเงาท่ีไดก้  าหนดไว ้“เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

10.3 ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามเงา 
10.4 บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนัและระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาปรับใชใ้นการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
10.5 บุคลากรมีความเขา้ใจของการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลกั 

ธรรมาภิบาลมาใชใ้นการท างาน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
10.6 บุคลากรมีความเขา้ใจในนโยบายการท างานของผูบ้ริหารและเกิดความร่วมมือต่อกนัในการท างาน

ระหว่าง ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนกังานเทศบาล  และ พนกังานจา้ง 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี 1.2.3 (1) 

 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน (การท าดอกไมก้ารบูรจากผา้ใยบวั) 

2. หลกัการและเหตุผล  

 จากสภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว                
การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้ งสภาพ
บา้นเมืองในปัจจุบนัท่ีประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินคา้โดยทัว่ไปไดป้รับตวัสูง ประชาชนจึงตอ้งแบกภาระ
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน  ดังนั้น  การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลกัเพียงอย่างเดียว  การ
สนบัสนุนให้ประชาชนโดยทัว่ไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได ้ ตลอดจนพึ่งพาตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัเป็นส่ิงส าคญัยิง่ 
 เทศบาลต าบลสามเงา  เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถ่ินนั้นๆพระราชบัญญติัเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา ๕๐ (6) (7) เทศบาลต าบล มีหน้าท่ีต้องท าให้เขตเทศบาล 
ดงัต่อไปน้ี (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ  และ
มาตรา ๕๑ (5) เทศบาลต าบลอาจจดัท ากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาลด้านการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของ
ราษฎร  
 ดงันั้น  เทศบาลต าบลสามเงา  จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมอาชีพ (การท าดอกไมก้ารบูรจากผา้ใยบวั) 

ประจ าปีงบประมาณ  2556  ข้ึน  เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี  บา้นจดัสรร  หมู่ท่ี 3 , 

4  ต าบลสามเงา ใหดี้ข้ึน พฒันาทกัษะอาชีพ พฒันาการด าเนินงานในระบบกลุ่ม สร้างโอกาสและทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพ สร้างความรักสามคัคี เพิ่มรายไดแ้ละลดภาระค่าใชจ่้ายภายในครัวเรือน ตลอดจนเป็นการใชเ้วลาว่าง

ให้เกิดประโยชนอี์กดว้ย    

3. วตัถุประสงค ์

 3.1  เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีฯ ให้ดีข้ึน   

 3.2  เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานในระบบกลุ่ม สร้างความรักสามคัคี 
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 3.3  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ  

 3.4  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายไดข้องสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีฯ ลดภาระค่าใชจ่้าย 

ภายในครัวเรือน 
 3.5  เพื่อเป็นการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน ์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เชิงปริมาณ   
 - จดัอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี บา้นจดัสรร  หมู่ท่ี 3 , 4  ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา  จงัหวดัตาก  
จ านวน  12  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 -  สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี  บ้านจดัสรร  หมู่ท่ี 3 , 4  ต าบลสามเงา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีการพฒันาทกัษะ
อาชีพ พฒันาการด าเนินงานในระบบกลุ่ม สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างความรักสามคัคี                   
มีรายไดเ้พิ่มข้ึนและลดภาระค่าใชจ่้ายภายในครัวเรือน และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน ์ 
 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 ณ อาคารท่ีท าการชุมชนร่วมใจพฒันา  หมู่ท่ี 3  ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา  จงัหวดัตาก 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1  จดัประชุมปรึกษาหารือสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี  บา้นจดัสรร  หมู่ท่ี 3 , 4 ต าบลสามเงา   

เพื่อส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 6.2  สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี บา้นจดัสรร หมู่ท่ี 3 , 4 ต าบลสามเงา ส่งโครงการฝึกอบรมการ 
ส่งเสริมอาชีพให้แก่เทศบาลต าบลสามเงา 
 6.3  จดัหาขอ้มูล จดัท าแผน เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ส่ือ ท่ีใชใ้นการอบรม  ติดต่อ 
ประสานงานวิทยากร 
 6.4  จดัท ารายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไมก้ารบูรจากผา้ใยบวั เพื่อขอ 
ความเห็นชอบอนุมติังบประมาณจดัท าโครงการ 
 6.5  ด าเนินการฝึกอบรมการท าดอกไมก้ารบูรจากผา้ใยบวั ตามหลกัสูตรการฝึกอบรม 
 6.6  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ภายในปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผูร้ับผดิชอบ 

 ส านกัปลดั (งานพฒันาชุมชน) 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ/์ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 10.1  สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีฯ มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

 10.2  เกิดกระบวนการท างานในระบบกลุ่ม เกิดความรักสามคัคีในกลุ่ม 

 10.3  สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน  

 10.4  สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีฯ มีอาชีพและรายไดเ้สริม ลดภาระค่าใชจ่้ายภายในครัวเรือน 

 10.5  ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน ์ลดปัญหาการว่างงาน 
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