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ส่ วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงในกำรเกิดกำรทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการเกิดการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ ยงของการทุจริ ตที่มีอยูใ่ นองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรื อหน่ วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริ ต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้ องกันการทุจริ ตที่มีอยู่
ในปั จจุบนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรื อไม่
กำรทุ จริ ตในระดับท้ องถิ่น พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการขยายตัวของการทุ จริ ตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมี วตั ถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริ การต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่ อความต้องการของชุ มชนมากขึ้น มี ประประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบตั ิทาให้แนวโน้มของการทุจริ ตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริ ตในส่ วนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จาแนกเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริ ตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้ อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่ วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) สภาพหรื อปั ญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริ ตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อลักษณะปั ญหาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการขาดความรู ้ ความเข้าใจและขาดคุ ณธรรม
จริ ยธรรม
5) สภาพหรื อลักษณะปั ญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อลักษณะปั ญหาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรื อลักษณะปั ญหาของการทุจริ ตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่ กำรทุจริ ตขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสำมำรถสรุ ปเป็ นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกำส แม้ว่าในปั จจุบนั มีหน่วยงานและกฎหมายที่ เ กี่ยวข้องกับ การป้ องกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ตแต่ พบว่ายังคงมี ช่องว่างที่ท าให้ เกิ ด โอกาสของการทุ จริ ต ซึ่ งโอกาสดังกล่ าวเกิด ขึ้ นจากการบัง คับ ใช้
กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่ รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับ สู งก็
เป็ นอีกโอกาสหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดการทุจริ ต
2) สิ่ งจูงใจ เป็ นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่ องของวัตถุนิยม สังคมทุ นนิ ยม ทาให้คนใน
ปั จจุ บนั มุ่ งเน้นที่ การสร้ างความร่ ารวย ด้วยเหตุ น้ ี จึงเป็ นแรงจู งใจให้เจ้าหน้าที่ มี แนวโน้มที่ จะทาพฤติ กรรม
การทุจริ ตมากยิง่ ขึ้น
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3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่ งใส การทุจริ ตในปั จจุบนั มีรูปแบบที่ซบั ซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุ จริ ตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริ ตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่ งใสที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริ ตของบุคคลเหล่านี้
4) กำรผูกขำด ในบางกรณี การดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้ อ-จัดจ้าง เป็ นเรื่ องของการผูกขาด
ดังนั้นจึ งมี ความเกี่ยวข้องเป็ นห่ วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุ รกิจ ในบางครั้งพบบริ ษทั มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิ ทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รู ปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) กำรให้ รับค่ ำตอบแทนที่ไม่ เหมำะสม รายได้ไม่ เพียงพอต่ อรายจ่าย ความยากจนถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ทาให้ขา้ ราชการมีพฤติกรรมการทุจริ ต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิม่ “รายได้พิเศษ” ให้กบั ตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริ ยธรรม คุ ณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นคุณธรรมที่ ได้รับการเน้นเป็ น
พิเศษ ถือว่าเป็ นเครื่ องวัด ความดี ของคน แต่ ในปั จจุ บนั พบว่า คนมี ความละอายต่ อบาปและเกรงกลัว บาป
น้อยลง และมี ความเห็ นแก่ ตวั มากยิ่งขึ้ น มองแต่ ป ระโยชน์ส่ว นตนเป็ นที่ ต้ งั มากกว่าที่ จ ะยึดผลประโยชน์
ส่ วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปั จจุบนั ค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็ นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสู ง ด้วยเหตุน้ ี ผูท้ ี่มีค่านิยมที่ผดิ เห็นว่า
การทุ จริ ตเป็ นวิถีชีวิต เป็ นเรื่ องปกติธรรมดา เห็ นคนซื่ อเป็ นคนเซ่ อ เห็ นคนโกงเป็ นคนฉลาด ย่อมจะทาการ
ทุจริ ตฉ้อราษฎร์บงั หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลังต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักกำรและเหตุผล
ปั ญหาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชันในประเทศไทยถื อเป็ นปั ญหาเรื้ อรั งที่ นับ วันยิ่งจะทวีความรุ นแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้นและส่ งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อความมัน่ คงของชาติ เป็ นปั ญหาลาดับ
ต้นๆ ที่ ขดั ขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมื อง เนื่ องจากเกิดขึ้ นทุ กภาคส่ ว นใน
สังคมไทย ไม่ ว่ าจะเป็ นภาคการเมื อง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมักถู กมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็ นองค์กรที่ เอื้อต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริ ตตามสื่ อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เ สมอ ซึ่ งได้ส่งผลสะเทื อนต่ อกระแสการกระจายอานาจและความศรัท ธาต่ อระบบการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่ งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่ องการทุ จริ ต คอร์ รัป ชันมี ผ ลในเชิ งลบ
สอดคล้อ งกับ การจัด อัน ดับ ดัช นี ช้ ี วัด ภาพลัก ษณ์ ค อร์ รั ป ชัน (Corruption Perception Index- CPI) ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมื อที่ ใช้ประเมิ นการทุจริ ตคอร์ รัปชันทัว่ โลกที่ จดั โดยองค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency
International-IT) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยูท่ ี่ 35-38 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อนั ดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทัว่ โลก และอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซี ยนรองจาก
ประเทศสิ งคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุ ดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จาก
ปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็ นว่าประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยูใ่ นระดับสูง
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ปั จจุ บนั ยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตที่ ใช้อยู่เป็ นฉบับที่ 3 เริ่ มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึ งปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งมุ่ งสู่ การเป็ นประเทศที่ มี ม าตฐานทางคุ ณธรรมจริ ย ธรรม เป็ นสังคมมิ ติ ใ หม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยได้รับความมื อจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทกั ษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี ศกั ดิ์ศรี และเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายหลัก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดัช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต ( Corruption
Perception Index- CPI) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งการที่ระดับคะแนนจะสู งขึ้นได้น้ นั
การบริ หารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานหลักออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริ ตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริ ตเชิงรุ ก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริ ต (Corruption Perception Index- CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตบังเกิดผลเป็ นรู ปธรรม
ในทางปฏิบตั ิ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของยุท ธศาสตร์ ว่าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลต าบลสามเงาจึ งได้ต ระหนักและให้ ความสาคัญกับ การบริ ห ารจัดการที่ มีความ
โปร่ งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุ จริ ตให้เกิดในสังคมอย่างยัง่ ยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกัน
การทุ จริ ตสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตาบลสามเงาขึ้น เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้า นการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่ างๆ ที่ เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตอย่างแท้จริ ง
3. วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลสามเงา
2) เพื่ อ ยกระดับ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้า ราชการฝ่ ายการเมื อง
ข้าราชการฝ่ ายบริ หาร บุคลากรของเทศบาลตาบลสามเงารวมถึงประชาชนในท้องถิน่
3) เพื่อให้การบริ หารราชการของเทศบาลตาบลสามเงาเป็ นไปตามหลักบริ หารกิ จการบ้านเมื อ งที่ ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่ งเสริ มบทบาทการมีส่วนร่ วม (people s participation) และตรวจสอบ (people s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริ หารกิจการของเทศบาลตาบลสามเงา
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5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครื อข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการของเทศบาล
ตาบลสามเงา
4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริ หาร บุคลากรของเทศบาลตาบลสามเงา รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่ น มี จิ ต สานึ กและความตระหนักในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ร าชการให้บ ังเกิ ดประโยชน์สุขแก่ ป ระชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ ตามมาตรการจริ ยธรรม การขัดกันแห่ งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่ องมือ/มาตรการการปฏิบตั ิงานที่ สามารถป้ องกันปั ญหาเกี่ยวกับการทุ จริ ตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ สนับ สนุ นให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี ส่ว นร่ ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหรื อบริ หารราชการของเทศบาลตาบลสามเ
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครื อข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ร าชการของเทศบาลต าบลสามเงา
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตาบลสามเงามีแผนงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุ จริ ตและประพฤติ
มิชอบจนเป็ นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริ หาร บุ คลากรของเทศบาลตาบลสามเงารวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมี จิตสานึ กรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่ งการสร้ างค่านิ ยม และอุดมการณ์ในการต่ อต้านการ
ทุ จริ ต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริ ยธรรม หลักธรรมาภิ บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลต าบลสามเงาสามารถบริ ห ารราชการเป็ นไปตามหลัก บริ หารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
(Good Governance) มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจรวมถึงร่ วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่ งการสร้างเครื อข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริ ต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครื อข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ร าชการของ
เทศบาลตาบลสามเงาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริ ต
5) เทศบาลตาบลสามเงามีแนวทางการบริ หารราชการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุ จริ ตและประพฤติมิชอบ จนเป็ นที่ยอมรับ จากทุ กภาคส่ วนให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้ องกันการทุ จ ริ ต อันจะส่ งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่ นเกิ ด ความภาคภู มิใ จและให้ ความร่ ว มมื อกันเป็ น
เครื อข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริ ตที่เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
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ส่วนที่ 2

แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต สีป่ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสามเงา
มิ ติที่ 1 การสร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ภารกิ จตามมิ ติ
1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทัง้ ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายบริ หารข้าราชการ
การเมืองฝ่ ายสภาท้องถิ่ น
และฝ่ ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น
1.2 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่ น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
250,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
250,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
250,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
250,000

1.1.2 มาตรการ “ทบทวนปรับปรุงประมวล
จริยธรรมและประกาศใช้อย่างจริงจัง”

-

-

-

-

1.2.2 (1) โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
ภาษีท้องถิน่
1.2.2 (2) โครงการบริหารจัดการขยะ

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
1.1.1 โครงการเพิม่ ศักยภาพบุคลากร

1.2.2 (3) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ
พัทยา 2 หมู่ 5
1.2.3 (1) โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน

-

5,000,000

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

1.2.3 (2) โครงการอบรมให้ความรู้การทาปุ๋ ย

30,000

30,000

30,000

30,000

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
สานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที)่

หมายเหตุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 72/
งบเทศบาล)
-มีการอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้
ด้านประมวลจริยธรรม และ
ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน

สานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที)่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 72/
งบเทศบาล)
กองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 70/
งบเทศบาล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 69/
กองช่าง
งบเทศบาล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 61/
สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน) งบเทศบาล)
กองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 69/

กองคลัง
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ชีวภาพ
1.2.3 (3) โครงการสนับสนุ นการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

20,000

20,000

20,000

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
10,000

งบเทศบาล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 67/
สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน) งบเทศบาล)

มิ ติที่ 1 การสร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริ ต (ต่อ)
ภารกิ จตามมิ ติ
1.3 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
1.3.1 (1) โครงการส่งเสริมการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค (อย.น้อย)
1.3.1 (2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทูบนี ัม
เบอร์วนั (TO BE NUMER 1)
1.3.3 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

รวมมิ ติที่ 1

………1…..…มาตรการ.......-........
กิ จกรรม
.........10........โครงการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

หมายเหตุ

กองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 60/
งบ สปสช.)

-

50,000

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

500,000

5,550,000

500,000

500,000

กองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 62/
กองการศึกษา

งบ สปสช.)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 57/
งบเทศบาล)
-มีการอบรมให้เด็กและเยาวชนมี
จิตสานึ กและความตระหนักด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้าน
การทุจริต และการมีจติ สาธารณะ
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ส่วนที่ 2

แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต สีป่ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสามเงา
มิ ติที่ 2 การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
ภารกิ จตามมิ ติ
2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผูบ้ ริหาร
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การ
ป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

หมายเหตุ

หน่ วยตรวจสอบ
ภายใน

-จัดทาประกาศเจตนารมณ์การ

ป้ องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน

2.2.1 มาตรการออกคาสังมอบหมายของ
่
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหัวหน้าส่วน
ราชการ
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี ”

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที)่

-มีการทาคาสังมอบหมายของ
่
นายกเทศมนตรีตาบลสามเงา

-

-

-

-

ทุกสานัก/กอง

-มีการจัดทาสมุดคุมเงิน
งบประมาณของทุกสานัก/กอง

2.2.2 (2) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

-

-

-

-

ทุกสานัก/กอง

-มีการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ

2.2.2 (3) กิจกรรม “เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-

-

-

-

กองคลัง
(งานพัสดุฯ)

-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

สานักปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 74/

2.2.3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
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งบเทศบาล)
-มีการออกหน่ วยเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนในพืน้ ที่ทุก
เพศทุกวัยอย่างทัวถึ
่ ง

(การให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั )ิ

มิ ติที่ 2 การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต (ต่อ)
ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที)่

-มีการทาคาสังมอบหมายของ
่
นายกเทศมนตรีตาบลสามเงา

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
2.4.1 (1) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
หน่ วยงาน/บุคคลในการ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ดาเนินกิจการการประพฤติ (การมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น)
ปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีป่ ระจักษ์

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 73/
งบเทศบาล)
-มีการมอบโล่/ประกาศ/ของที่
ระลึกและทาป้ ายเชิดชูเกียรติ

2.4.1 (2) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 74/
งบเทศบาล)

ภารกิ จตามมิ ติ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจหน้าทีใ่ ห้
เป็ นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

2.3.1 กิจกรรม “การจัดทาแผนภูมลิ ดขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาดาเนินการบริการ
ประชาชน เปิ ดเผย ณ ทีท่ าการ และในระบบ
เวปไซต์ของเทศบาลฯ”
2.3.2 มาตรการการออกคาสังมอบหมายของ
่
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

หมายเหตุ

ทุกสานัก/กอง
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-มีการมอบโล่/ประกาศ/ของที่
ระลึกและทาป้ ายเชิดชูเกียรติ

พระบรมราชินีนาถ
(การมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดเี ด่น)
2.4.2 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
(มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น)

3,000

3,000

3,000

3,000

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
3,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
3,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
3,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
3,000

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบตั ริ าชการ”

-

-

-

-

2.5.1 (2) มาตรการ “การจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลสามเงา”

-

-

-

-

กองการศึกษา

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 57/
งบเทศบาล)
-มีการมอบประกาศและทาป้ าย
เชิดชูเกียรติ

มิ ติที่ 2 การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต (ต่อ)
ภารกิ จตามมิ ติ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่ วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีป่ ระจักษ์
(ต่อ)
2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.4.3 โครงการสนับสนุ นการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนทีด่ ารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

หมายเหตุ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า 67/
สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน) งบเทศบาล)

สานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที)่
สานักปลัด
(งานการ

-มีการทาบันทึกข้อตกลง
(ตัวชีว้ ดั รายบุคคล)
-มีการทาบันทึกข้อตกลงของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
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รวมมิ ติที่ 2

2.5.2 กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงาน
ตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิสระ”

-

-

-

-

………5…..…มาตรการ........5.......
กิ จกรรม
..........5.........โครงการ

126,000

126,000

126,000

126,000

เจ้าหน้าที)่
ทุกสานัก/กอง

และหัวหน้าส่วนราชการ
-รับการตรวจประเมินจากกรมฯ /
จังหวัด/สตง.ฯ
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ส่วนที่ 2

แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตสีป่ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสามเงา
มิ ติที่ 3 การส่งเสริ มบทบาทและการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
ภารกิ จตามมิ ติ
3.1 จัดให้มแี ละเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ทีเ่ ป็ นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้ม ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบตั ริ าชการตามอานาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้ทุกขัน้ ตอน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานธุรการ)

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานธุรการ)

-

-

-

-

กองคลัง
(งานพัสดุ)

3.1.2 (2) กิจกรรม “การเปิ ดเผยข้อมูล
ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ”

-

-

-

-

กองคลัง
(งานพัสดุ)

3.1.2 (3) กิจกรรม “การรายงานผลการ
เข้าเยีย่ มชมเวปไซต์ของเทศบาลตาบลสาม

-

-

-

-

สานักปลัด

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
3.1.1 (1) กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารของเทศบาลให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ”
3.1.1 (2) กิจกรรม “การให้ความรู้ตาม
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540”
3.1.1 (3) กิจกรรม “การรายงานผลการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558”
3.1.2 (1) กิจกรรม “การประกาศ เผยแพร่
แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง”

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

หมายเหตุ

สานักปลัด
(งานธุรการ)

(งาน

-มีการรายงานผลการเข้าเยี่ยม
ชมเวปไซต์ของเทศบาลตาบล
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เงา”
3.1.3 กิจกรรม “จัดให้มชี ่องทางทีป่ ระชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลสาม
เงา”

ประชาสัมพันธ์)

สานักปลัด

สามเงาประจาทุกเดือน
-มีการลงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการต่างๆ ทางเวปไซต์
ของเทศบาลฯ

-

-

-

-

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

20,000

20,000

20,000

ปี 2564
งบประมา
ณ
(บาท)
20,000

-

-

-

-

108,000

108,000

108,000

108,000

-

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

-มีการจัดทาทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียนเหตุราคาญ และมี
หนังสือแจ้งให้ทราบผล

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานวิเคราะห์ฯ)

-จัดทาคาสังคกก.สนั
่
บสนุ น
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
สามเงาตามระเบียบฯ

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานวิเคราะห์ฯ)

-มีการให้ประชาชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการประชาคมเมือง

มิ ติที่ 3 การส่งเสริ มบทบาทและการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน (ต่อ)
ภารกิ จตามมิ ติ
3.2 การรับฟั งความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

3.2.1 (1) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ประชาคมเมือง
3.2.1 (2) กิจกรรม “การดาเนินงานของศูนย์
ยุตธิ รรมชุมชนเทศบาลตาบลสามเงา”
3.2.2 กิจกรรม “การปรับปรุงเวปไซต์ของ
เทศบาลให้อานวยความสะดวกให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลของเทศบาลได้”
3.2.3 กิจกรรม “การดาเนินงานด้านแก้ไข
เหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม”
3.3 การส่งเสริมให้
3.3.1 (1) มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร สนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
กิจการขององค์กรปกครอง สามเงา
ส่วนท้องถิน่
3.3.1 (2) กิจกรรม “ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ”

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

หมายเหตุ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้ า
74/งบเทศบาล)
-ติดตามการดาเนินงานของศูนย์
(งานพัฒนาชุมชน) ยุติธรรมชุมชนเทศบาลฯ
-จ้างเหมาผู้มีความรู้ดูแลเวป
สานักปลัด
ไซต์ของเทศบาลฯ

สานักปลัด
(งานวิเคราะห์ฯ)
สานักปลัด
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3.3.1 (3) มาตรการแต่งตัง้ คณะ
กรรมการบริหารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลสามเงา
3.3.2 กิจกรรม “เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์ในการ
ตรวจรับพัสดุ”
3.3.3 (1) มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
3.3.3 (2) กิจกรรม “การประเมินผลโครงการ”
..3...มาตรการ...13...กิ จกรรม....1....
โครงการ

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

-

กองคลัง
(งานพัสดุ)

-

-

-

-

128,000

128,000

128,000

128,000

สานักปลัด
(งานวิเคราะห์ฯ)
ทุกสานัก/กอง

-มีตวั แทนผู้ปกครองและ
ผู้ทรงคุณวุฒริ ่วมเป็ นกรรมการ

-จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการติดตามประเมิน
-จัดท าแบบสอบถามประเมินผลโครงการ
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ส่วนที่ 2

แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตสีป่ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสามเงา
มิ ติที่ 4 การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ภารกิ จตามมิ ติ
โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.1 มีการจัดวางระบบและ
4.1.1 (1) กิจกรรม “การจัดทาแผนการ
รายงานการควบคุมภายในตาม ตรวจสอบภายในประจาปี ”
ทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
4.1.1 (2) กิจกรรม “การจัดทารายงาน
การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับ
องค์กร”
4.1.2 กิจกรรม “การติดตามประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน และการจัดทารายงาน
การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับ
ส่วนงานย่อย”
4.2 การสนับสนุ นให้ภาค
4.2.1 (1) กิจกรรม “การรายงานสถิติ
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ รายรับ-รายจ่ายประจาปี งบประมาณ
การปฏิบตั หิ รือการบริหาร
โดยเปิ ดเผย”
ราชการตามช่องทางทีส่ ามารถ 4.2.1 (2) กิจกรรม “การส่งประกาศงบ
ดาเนินการได้
การเงินประจาปี ให้ประชาชนได้รบั
ทราบ”

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

หมายเหตุ

หน่ วยตรวจสอบ
ภายใน

-จัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี ตามระเบียบฯ

-

หน่ วยตรวจสอบ
ภายใน

-จัดทารายงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในระดับองค์กร

-

ทุกสานัก/กอง

-ติดตามประเมินผลตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
และจัดทารายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในระดับส่วน
งานย่อย

-

กองคลัง

-รายงานงบรับ-จ่ายทีบ่ อร์ด
เทศบาลฯ เป็ นประจาทุกเดือน

-

กองคลัง
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4.2.2 (1) กิจกรรม“เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมในการตรวจสอบหรือ
สังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุ ”
4.2.2 (2) กิจกรรม “ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับ
การอบรมเกีย่ วกับกรรมการตรวจการ
จ้าง”

-

-

-

-

กองคลัง
(งานพัสดุ)

-

-

-

-

กองช่าง/กอง
คลัง

มิ ติที่ 4 การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ต่อ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ภารกิ จตามมิ ติ
โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
4.3.1 (1) โครงการเพิม่ ศักยภาพ
250,000
250,000
250,000
ตรวจสอบของสภาท้องถิน่
บุคลากร
4.3.1 (2) กิจกรรม “การเข้าร่วม
120,000
120,000
120,000
ฝึกอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับงานกิจการ
สภาท้องถิน่ ”
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ ายบริหารทุกขัน้ ตอนได้
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

-

4.4.1 (1) มาตรการติดป้ าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่

10,000

4.4.1 (2) มาตรการติดป้ ายพระบรม

10,000

-

10,000

-

10,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
250,000
120,000

-

10,000

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

สานักปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(งานการเจ้าหน้ าที่) หน้ า 72/งบเทศบาล)

สานักปลัด
(งานกิจการสภา
ฯ)
-เปิ ดโอกาสให้สมาชิกสภา
สานักปลัด
(งานกิจการสภา เทศบาลฯ สอบถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารใน
ฯ)

สานักปลัด
(งาน
ประชาสัมพันธ์)

10,000

10,000

10,000

หมายเหตุ

สานักปลัด

การประชุมสภาฯ ทุกครัง้
-ติดป้ ายรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน

-ติดป้ ายพระบรมราโชวาท ณ
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ราโชวาทการประพฤติตนเป็ น
ข้าราชการ ทีด่ ี
4.4.2 มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้ องกันการทุจริต

ที่สานักงานเทศบาลฯ /ชุมชน

-

-

-

-

390,000

390,000

390,000

390,000

(ทา Mou กับหน่ วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระ)

รวมมิ ติที่ 4

.......3.....มาตรการ.......9......กิ จกรรม
.......1......โครงการ

สานักปลัด
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.1.1
1. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
2. หลักการและเหตุผล
ภายใต้กระแสการเปลี่ย นแปลงด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง และเทคโนโลยีในปั จ จุ บ ัน ผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่ งรัดพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษย์และองค์การ การปรับ เปลี่ ยนวิ ธีคิด วิธีการท างาน เพื่ อแสวงหารู ป แบบใหม่ ๆ และนาระบบ
มาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่ งนาไปสู่ แนวคิด การพัฒนาระบบบริ หารความรู ้ ภายในองค์การเพื่อให้
องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู ้
ใหม่ มาใช้กบั องค์กรได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริ ห ารกิจ การ
บ้านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กาหนดให้ “ส่ วนราชการมี หน้าที่ พฒั นาความรู ้ ในส่ วนราชการ
เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู ้ขอ้ มู ลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้
ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ ราชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่ อ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ ม และพัฒ นาความรู ้ ความสามารถ สร้ างวิ สัย ทัศ น์ และปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ของ
ข้าราชการในสังกัด ให้ เป็ นบุ คลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและมี การเรี ยนรู ้ ร่ว มกัน ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ใ นการปฏิ บ ัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริ หารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
3.2 เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน ของบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3.3 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลสามเงาร่ วมกันทางานให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของเทศบาลตาบลสามเงา
ที่ได้กาหนดไว้ “เทศบาลน่ าอยู่ สู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
3.4 เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปั จจุบนั และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.5 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการทางานเป็ นทีม คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการทางาน
3.6 เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่ วมมือในการทางาน
3.7 เพื่อให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการทางานของคณะผูบ้ ริ หาร
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4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
ผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 57 คน
4.1 คณะผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน
4.2 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสามเงา จานวน 12 คน
4.3 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จานวน 60 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
-สานักงานเทศบาลตาบลสามเงา
-ดูงานนอกสถานที่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดโครงการและเสนอโครงการ
6.2 วางแผนการฝึ กอบรม
6.3 ดาเนินการฝึ กอบรม
6.4 ติดตามประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายในปี งบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
250,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
10.2 บุคลากรของเทศบาลตาบลสามเงาทางานให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของเทศบาล
ตาบลสามเงาที่ได้กาหนดไว้ “เทศบาลน่ าอยู่ สู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
10.3 ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลสามเงา
10.4 บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปั จจุบนั และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนามาปรับใช้ในการทางานให้เกิดประสิ ทธิภาพ
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10.5 บุคลากรมีความเข้าใจของการทางานเป็ นทีม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการทางาน ก่อให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
10.6 บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายการทางานของผูบ้ ริ หารและเกิดความร่ วมมือต่อกันในการทางาน
ระหว่าง ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.2.3 (3)
1. โครงการสนับสนุนการเรี ยนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง”เป็ นปรัชญาที่ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี พ ระราชดารัสชี้ แนะแนวทางการ
ดาเนิ นชี วิ ตแก่พ สกนิ กรชาวไทยมาตลอด รัฐบาลและหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องรวมทั้งเทศบาลตาบลสามเงา ก็เป็ น
องค์กรหนึ่ งที่ ไ ด้น้อมนาปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุ ม ชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ภายใต้กรอบแนวคิดการพึ่งพาตนเองเป็ นหลักยึดความพอดีหรื อทางสายกลาง หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงในการดาเนินการ
สร้ างความสมดุลภูมิคุม้ กัน ภายใต้คุณธรรม โดยใช้ 4 ป. คือ โปร่ งใส เป็ นธรรม ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพ
เทศบาลตาบลสามเงาได้จดั ท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น โดยน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ประชาชนมี ความตระหนักในการใช้วิถีความพอเพีย ง และ
นาไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตปั จจุบนั สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนอันจะส่ งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ
โครงการสนับสนุนเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะดาเนินการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้
เทศบาลต้องการพัฒนาพื้นที่ ราชพัสดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก แปลงหมายเลขทะเบี ยนที่
ตก.124หมู่ ที่ 3ชุ มชนบ้านใต้ห้วย ตาบลสามเงาอาเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ดาเนิ นการเป็ นบางส่ วนของที่
ราชพัสดุแปลงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ซ่ ึ งเทศบาลตาบลสามเงาจะดาเนินการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุมชนทางด้าน
เกษตรอินทรี ย ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ ที่บรู ณาการจากการ
ปฏิบตั ิ และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งมีกิจกรรมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การอบรมบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึ กภาคปฏิบตั ิสาธิตการทาเกษตรอินทรี ย ์
การจัดทาแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชสมุนไพร
การทาปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ
การอนุรักษ์ดินและน้ าบริ เวณศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ
การทาระบบน้ าเพื่อการเกษตรในแปลงสาธิต ฯลฯ
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ซึ่ งศู นย์การเรี ยนรู ้ ฯ แห่ งนี้ จ ะเป็ นต้นแบบให้ เด็ ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ศึ กษาเพื่ อ
นากลับ ไปปรับ ใช้ในชี วิต ประจาวันรวมทั้งพัฒนาคุณ ภาพชี วิ ตของตนเองชุ มชน สังคมให้ ดี ข้ ึ นพร้ อมรั บต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่ งแวดล้อมความรู ้และเทคโนโลยีที่สมดุลอย่างยัง่ ยืน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพื้นที่เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรี ย ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้
2. เพื่อส่งเสริ มสนับสนุน ให้ประชาชนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า มีความตระหนักในวิถีชีวิตภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยส่ งเสริ มวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้พอมีพอกิน
และพึ่งตนเองได้และสร้างเสริ มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว
4. เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน ให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ตน้ แบบแก่เด็ก เยาวชน เกษตรกร และประชาชน
ทัว่ ไป ในด้านการดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมแบบความพอเพียงได้อย่างเข้มแข็ง ยัง่ ยืนโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการผัน
แปรของสภาพของเศรษฐกิจ สังคมในยุคปั จจุบนั
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
เชิ งปริมาณสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ตามแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาพื้นที่บริ เวณที่ดิน
ราชพัสดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.124หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านใต้
ห้วยตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ดาเนินการเป็ นบางส่ วนของที่ราชพัสดุแปลงที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ได้ เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสามเงาจานวน 1 ศูนย์พร้อมทั้ง
อบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มสนใจจานวน 40 คน
เชิ งคุณภาพส่งเสริ ม สนับสนุนการเรี ยนรู ้ โดยการจัดอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนกลุ่มสนใจ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ และการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพส่ งเสริ มให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
ต้นแบบแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ในด้านการดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมแบบความพอเพียงได้อย่างเข้มแข็ง
ยัง่ ยืนโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการผันแปรของสภาพของเศรษฐกิจ สังคมในยุคปั จจุบนั
กิจกรรมการดาเนินงานของศู นย์ การเรี ยนรู้
๑) กิจกรรมด้ านการลดต้ นทุนการผลิต
- ทาปุ๋ ยหมัก
- ทาน้ าหมักชีวภาพ

20

- ปลูกพืชหมุนเวียน
๒) กิจกรรมด้ านการเรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และ การพึ่งตนเอง
- การเพาะเห็ด
- พืชผักสวนครัว
- มีศูนย์การเรี ยนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
๓) กิจกรรมด้านการบริหารการพัฒนา
- อบรมให้ความรู้กลุ่มสนใจเกษตรอินทรี ย ์
- สารวจปราชญ์และ ผูส้ นใจเกษตรอินทรี ยใ์ นพื้นที่
- การรวบรวมภูมิปัญญาเกษตรอินทรี ย ์
- สร้างเครื อข่ายในชุมชนให้มาทากิจกรรมในพื้นที่ของศูนย์การเรี ยนรู ้ (ไป - กลับ)
- พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรที่ทางานในศูนย์ ให้มีความชานาญและถ่ายทอดองค์ความรู ้ได้
- ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงสร้างการดาเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู ้
- เชื่อมโยงหลักสูตรการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย ์ วิถีพอเพียง ร่ วมกับ โรงเรี ยนในพื้นที่
๔) กิจกรรมด้ านการตลาดและการแปรรู ปผลผลิต
- ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมด้านการตลาดของสมาชิกและเครื อข่าย
5. พื้นที่ดาเนินการ
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ณ ที่ ดิ น ราชพัสดุ ใ นความครอบครองของโครงการชลประทานตาก
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.124 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านใต้ห้วย ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะทางานที่เกี่ยวข้อง และเตรี ยมโครงการด้วยการสารวจความต้องการของประชาชนกลุ่ม
สนใจที่จะเข้าร่ วมโครงการโดยการให้กรอกแบบตอบรับเข้าร่ วมโครงการแกนนาชุมชน พร้อมทั้งคณะทางานฯ
ร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรี ยนรู ้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วางแผน เขียนโครงการ เพื่อเสนอขออนุมตั ิงบประมาณจากคณะผูบ้ ริ หาร
3. จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินงานศูนย์การเรี ยนรู ้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ดาเนินการส่งเสริ ม สนับสนุนการเรี ยนรู ้ โดยการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนกลุ่มสนใจที่จะเข้า
ร่ วมโครงการเมื่อได้รับงบประมาณโครงการ
5. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนผูด้ ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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6. ติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งจัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนรู ้
7. สรุ ปผลโครงการฯ เสนอผูบ้ ริ หาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนเมษายน – กันยายน
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนมีความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพ้นื ที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ของ
ชุมชนทางด้านเกษตรอินทรี ย ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้
10.2 ประชาชนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ตระหนักในวิถีชีวิตภายใต้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
10.3 คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีข้ ึน ประชาชนพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีอาหารเพียงพอ
ต่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน มีผลผลิตเหลือไว้จาหน่าย สร้างเสริ มรายได้จุนเจือครอบครัว
10.4 มีศูนย์การเรี ยนรู ้ตน้ แบบแก่เด็ก เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทัว่ ไป ในด้านการ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมแบบความพอเพียงได้อย่างเข้มแข็ง ยัง่ ยืนโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการผันแปรของสภาพ
ของเศรษฐกิจ สังคมในยุคปั จจุบนั
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.3.3
1. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล
อ งค์ ก าร ส ห ป ร ะ ช าช าติ ได้ ป ร ะ ก าศ ให้ ปี 25 28 เป็ น ปี เย าว ช น ส าก ล โ ด ย ใช้ ค าข วั ญ
“Participation,Development and Peace” ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ได้เห็ นชอบให้วนั ที่ 20 กันยายนของทุ กปี เป็ นวันเยาวชน
แห่ งชาติ และมอบคาขวัญที่ถอดความเป็ นภาษาไทยว่า “ร่ วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่ หาสันติ ” ซึ่ งมีความหมาย
ละเอียดลึกซึ้ งต่อเด็กและเยาวชนทุกคน เพราะเด็กและเยาวชน คืออนาคตของชาติ แต่ในปั จจุบนั กาลังเกิดปั ญหาต่างๆ
มากมาย ทั้งปั ญหาทะเลาะวิวาท ปั ญหายาเสพติ ด ปั ญหาท้องก่อนวัยอันสมควร และปั ญหาเด็กด้อยโอกาส ซึ่ งปั ญหา
เหล่านี้ จะแก้ไขได้ด้วยพลังความรัก และพลังสามัคคี ซึ่ งถ้าทุกฝ่ ายให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่ วมคิด
ร่ วมทาและร่ วมพัฒนาสังคมอย่างเป็ นรู ปธรรมจะก่อให้ เกิดโอกาสในการริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ภายในครอบครัว
ชุมชนสังคมและประเทศชาติจะทาให้ทุกฝ่ ายก้าวไปพร้ อมๆ กันในการพัฒนาประเทศให้มนั่ คงและยัง่ ยืน ด้วยพลัง
ของเด็กและเยาวชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการสร้างความรักความสามัคคี จิตสานึกครอบครัว ชุมชนและสังคม
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะที่จะอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
3.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมตามความสามารถเสริ มสร้างศักยภาพที่
ตนมีอย่างเป็ นรู ปธรรม
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้จกั แพ้ รู ้จกั ชนะ รู ้จกั การให้อภัยในการทากิจกรรมต่ างๆ
3.5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทกั ษะในการพูดต่อที่ชุมชนและมีภาวะผูน้ าในการทากิจกรรมต่างๆ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสามเงา จานวน 40 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลสามเงา
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมคณะบริ หารเพื่อวางแผนการจัดทาโครงการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ และประชุมพิจารณาคัดเลือก
6.3 ดาเนินการจัดกิจกรรม “วันเยาวชนแห่ งชาติ” ตามแผนที่กาหนดไว้
6.4 อบรมการเสริ มสร้างภาวะผูน้ า การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดต่อที่ชุมชน
6.5 มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกันยายนของทุกปี
8. งบประมาณดาเนินการ
3,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองการศึกษา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคี และมี จิตสานึ กรักครอบครัว ชุมชน สังคม และมีความสามัคคี
ในหมู่คณะมากขึ้น
10.2 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะที่จะอาสาเพื่อชุมชนสังคม
10.3 เด็กและเยาวชนมี ความกล้าแสดงออกเหมาะสมตามความเหมาะสมตามความสามารถเสริ ม สร้ าง
ศักยภาพที่ตนมีอย่างเป็ นรู ปธรรม
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จกั แพ้ รู้จกั ชนะ รู ้จกั การให้อภัยในการทากิจกรรมต่างๆ
10.5 เด็กและเยาวชนมีทกั ษะในการพูดต่อที่ชุมชนและมีภาวะผูน้ าในการทากิจกรรมต่างๆ
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.2.3
1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (การให้บริ การประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ)
2. หลักการและเหตุผล
สื บเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริ การให้เกิดประโยชน์สุขต่ อประชาชน และแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนเทศบาลตาบลสามเงา จึงได้จดั ทาโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยดาเนินการบู รณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
จัดบริ การอานวยความสะดวก อบรมให้ความรู ้แก่พี่นอ้ งประชาชนถึงพื้นที่ชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน ได้แก่ การตรวจรักษา
สุ ขภาพเบื้องต้น งานส่ งเสริ มอาชีพ บริ การด้านชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่ าง ๆ จัดบริ การศูนย์ร่วมบริ การโดยการ
บริ การรับคาร้องเกี่ยวกับเรื่ องไฟฟ้าและถนน การให้ความรู ้ คาปรึ กษาด้านกฎหมาย ปรึ กษาสอบถามปั ญหาต่ าง ๆ
และอื่ น ๆ ซึ่ งทั้งหมดเป็ นแนวทางหนึ่ งของการนานโยบายของรั ฐบาลไปปฏิ บ ัติ ช่ ว ยสร้ างความเข้าใจระหว่ าง
เทศบาลฯ
กับพี่นอ้ งประชาชนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย และนาไปสู่ การบริ หารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีของท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด และประเทศชาติในภาพรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู ้ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบล
สามเงา โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ด
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริ การแก่ป ระชาชน เช่ น การบริ การชาระภาษี และค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตต่างๆ การรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และการรับฟั งปั ญหาจากประชาชน
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลตาบลสามเงากับประชาชน
3.4 เพื่อรับทราบข้อมูลปั ญหา ความต้องการของประชาชน อันเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน และปรับปรุ ง
การทางานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3.5 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ประชาชนให้มีรายได้เพิม่ ขึ้น ลดปั ญหาความยากจนตามนโยบาย
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลสามเงา ทั้ง 10 ชุมชน ดังนี้
1) ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา
2) ชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี
3) ชุมชนสันประปา
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4) ชุมชนบ้านท่าโป่ ง
5) ชุมชนท่าพิมาน
6) ชุมชนบ้านห้วย
7) ชุมชนบ้านใต้ห้วย
8) ชุมชนร่ วมใจพัฒนา
9) ชุมชนบ้านใต้คลอง
10) ชุมชนสามเงาสามัคคี
5. พื้นที่ดาเนินการ
- บริ เวณวัดชลประทานรังสรรค์ หมู่ 3 อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
- บริ เวณตลาดเทศบาลตาบลสามเงา(บ้านท่าปุย) หมู่ 5 อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วนราชการ กาหนดแนวทางการจัดทาโครงการ
6.2 ประสานงานกับกอง/ฝ่ าย ภายในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมบริ การเคลื่อนที่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดังนี้
ด้านบริการประชาชน
1) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนถึงพื้นที่ชุมชนโดยทัว่ ถึง
-เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้และประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากส่ วนราชการ
-การตรวจสุ ขภาพเบื้องต้น จากโรงพยาบาลสามเงา
- ให้ความรู้และแนะนาการป้ องกันโรคจากสัตว์ต่างๆ ที่ระบาด เช่น โรคไข้หวัดนก
โรคพิษสุ นขั บ้า โรคปากและเท้าเปื่ อย จากกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
- การบริ การชาระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
จากกองคลังเทศบาลตาบลสามเงา
- จัดตั้งศูนย์บริ การร่ วมเคลื่อนที่รับคาร้องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง และถนน จากกองช่าง
- ให้ความรู้พร้อมบริ การการตัดผมชาย-หญิง จากร้านตัดผมในเขตเทศบาล
- การทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบารุ งเครื่ องยนต์ จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
- ให้ความรู้ พร้อมบริ การการนวดแผนไทย จากปราชญ์ชาวบ้าน
- การรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และการรับฟั งปั ญหาจากประชาชน จากศูนย์รับเรื่ องราว
ร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็นจากเทศบาลตาบลสามเงา
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2) เพื่อรับทราบข้อมูลปั ญหา ความต้องการของประชาชน อันเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน
และปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ด้ านการเรี ยนรู้
1) ศูนย์บริ การการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อาเภอสามเงา ให้ความรู ้ ด้านจัดตั้งกลุ่มสนใจฝึ ก
อาชีพ การศึกษาต่อ และการเรี ยนรู้นอกระบบ
2) กองการศึกษา ให้ความรู ้การดู แลเด็กก่อนวัยเรี ยน และสื บสานประเพณี วัฒนธรรม และส่ งเสริ ม
ให้เด็กได้มีการฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ที่ดี
3) งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล บริ การให้ความรู ้เกี่ยวกับงานป้ องกันภัย
จากอัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย
ด้านส่ งเสริมอาชีพ
1) ส่งเสริ มนโยบายแก้ไขปั ญหาความยากจนของรัฐบาลจากพาณิ ชจังหวัดตาก
2) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากอบรมให้ความรู ้ดา้ นอาชีพ 108 อาชีพ
3) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ฝ่ ายช่าง อบรมให้ความรู ้ดา้ นการใช้เครื่ องยนต์ และการใช้
เครื่ องใช้ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมแนะนาวิธีการบารุ งรักษาเครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องยนต์
4) ส่งเสริ มอาชีพหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากงานพัฒนาชุมชน สานักปลัดเทศบาล
5) กลุ่มแม่บา้ นป่ ายาง หมู่ 7 อบรมให้ความรู ้ดา้ นอาชีพ การเย็บรองเท้า และการทา
ลูกโป่ งแฟนซี
6) ส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปั ญหาความยากจนตามนโยบาย
ของรัฐบาล
ด้านความมั่นคง
1) งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด เทศบาลรณรงค์ให้ ความรู ้ การป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย
2) สานักงานอัยการจังหวัดตาก ให้ความรู ้ดา้ นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) สถานีตารวจภูธรสามเงา ให้ความรู ้ดา้ นกฎหมาย และรับแจ้งเอกสารหาย
6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรับทราบถึงวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายการดาเนินงาน
และเข้าร่ วมรับบริ การจากโครงการฯ
6.4 จัดทาการประเมินผลการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
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8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และได้รับการบริ การที่รวดเร็ วขึ้น
10.2 ช่วยให้ประชาชนได้ประหยัดเงินค่าใช้จ่าย และเวลาในการติดต่อขอรับบริ การ
10.3 ประชาชนได้รั บ ทราบนโยบายความเคลื่ อนไหวของบ้ านเมื อ ง ซึ่ งสามารถน าไปเป็ นความรู ้ ใ น
ชีวิตประจาวัน หรื อในการประกอบอาชีพได้
10.4 ประชาชนได้รับความรู้ในด้านการส่ งเสริ มอาชี พ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พต่ างๆ
เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ประชาชนในเขตพื้นที่
10.4 เทศบาลตาบลสามเงา ได้รับรู ้ขอ้ มูล และสภาพข้อเท็จจริ งที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุ งการ
ทางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
10.5 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริ การของเทศบาลต่อประชาชน
10.6 เกิดการบูรณาการร่ วมของเทศบาลตาบลสามเงากับหน่วยงานอื่น ๆ
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.4.1 (1)
1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (การมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุ กปี เป็ นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพ ลอดุ ลยเดชมหาราช ซึ่ งพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุ กหมู่ เหล่า ทุ กสาขาอาชี พ ต่ างร่ วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็ น
การราลึกถึงพระองค์ท่าน และแสดงออกถึงความสามัคคี ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งเป็ นการเทิดทูนพระคุณ
และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย
3.2 เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว และสังคม
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
คณะผูบ้ ริ ห าร สมาชิ กสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และประชาชนทัว่ ไป เข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ สนามหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสามเงา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมพิจารณากาหนดรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ
6.2 สรุ ปรายละเอียดเพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
6.3 เสนอขออนุมตั ิโครงการ
6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
6.5 จัดประชุมเตรี ยมความพร้อมของคณะทางาน
6.6 บันทึกแจ้งเวียนผูบ้ ริ หาร หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อเข้าร่ วมกิจกรรม
6.7 ดาเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด
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6.8 ติดตาม ประเมินผล (แบบสารวจความพึงพอใจ)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายในปี งบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 คณะผู้บ ริ หาร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานจ้ า งและชุ ม ชน ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพรี ยงกัน
10.2 เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึก และตระหนักถึงพระคุณพ่อ
10.3 เกิดความรัก ความอบอุ่น ในสถาบันครอบครัว
10.4 เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู ้แบบมวยไทย ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ให้คงอยูส่ ื บไป
9. งบประมาณ
เบิกจ่ ายเงินงบประมาณ แผนงานบริ หารทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน ประเภท รายจ่ ายเกี่ยวเนื่อง
กั บ การรั บ รองพิ ธี ก าร โครงการจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พ ระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว งบประมาณ
ตั้งไว้ 150,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
วิธีประเมิน
ร้ อ ยละของผู้เ กี่ ย วข้อ งที่ มี ค วามพึ ง แบบสอบถามความพึงพอใจ
พอใจต่อการดาเนินงานโครงการ

เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- สรุ ปรายงานผลการจัดกิจกรรม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 คณะผู้บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนัก งานเทศบาล พนัก งานจ้ างและชุ ม ชน ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพรี ยงกัน
11.2 เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึก และตระหนักถึงพระคุณพ่อ
11.3 เกิดความรัก ความอบอุ่น ในสถาบันครอบครัว
11.4 เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู ้แบบมวยไทย ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ให้คงอยูส่ ื บไป
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.4.1 (2)
1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(การมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น)
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยเทศบาลต าบลสามเงา จะด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิ งหาคม
ของทุ กปี ซึ่ งเป็ นวันสาคัญที่ พสกนิ กรชาวไทยทัว่ ประเทศ จะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ด้วยการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ
เทศบาลต าบลสามเงา จึ งได้จ ัด ท าโครงการจัด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ยรติ สมเด็ จ พระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ ประจาปี 2559 โดยจัดให้มีกิจกรรมสดุ ดี เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในการเทิดทูนพระคุณ และยก
ย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว และสังคม พร้อมทั้ง กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างความสามัคคีของปวงชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า และมีกิจกรรมร่ วมกับหน่วยราชการ ชุมชน องค์กรต่าง ๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิ งหาคม 2559”
3.2 เพื่อเป็ นการระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3.3 เพื่ อ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มี จิ ต ส านึ ก ตระหนั ก ถึ ง พระคุ ณ ของแม่ ที่ มี ต่ อ ครอบครั ว
และสังคม
3.4 เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน ได้เข้าใจ และมีความภาคภูมิใจในวันสาคัญ
3.5 เพื่ อ จัด ให้ มี กิ จ กรรมที่ เป็ นสาธารณประโยชน์ และให้ ป ระชาชน หน่ ว ยงานองค์ก รต่ าง ๆ
ได้มีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน
3.6 เพื่อสร้างความปรองดอง และส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก สามัคคี
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ชุมชน และประชาชนทัว่ ไป
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ สนามหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสามเงา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมตั ิโครงการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
6.3 จัดประชุมเตรี ยมความพร้อม
6.4 บันทึกแจ้งเวียนผูบ้ ริ หาร หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อเข้าร่ วมกิจกรรม
6.5 ดาเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนสิงหาคมของทุกปี
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและชุ มชน ประชาชนทุ กหมู่ เหล่ า
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพรี ยงกัน
10.2 เยาวชน และประชาชนมี จิ ต ส านึ ก และตระหนั ก ถึ ง พระคุ ณ แม่ เ กิ ด ความรั ก ความอบอุ่ น
ในสถาบันครอบครัว
10.3 ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า มีความรักชาติ ความปรองดอง และสามัคคี
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.4.2
1. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ (มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น)
2. หลักการและเหตุผล
อ งค์ ก าร ส ห ป ร ะ ช าช าติ ได้ ป ร ะ ก าศ ให้ ปี 25 28 เป็ น ปี เย าว ช น ส าก ล โ ด ย ใช้ ค าข วั ญ
“Participation,Development and Peace” ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ได้เห็ นชอบให้วนั ที่ 20 กันยายนของทุ กปี เป็ นวันเยาวชน
แห่ งชาติ และมอบคาขวัญที่ถอดความเป็ นภาษาไทยว่า “ร่ วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่ หาสันติ ” ซึ่ งมีความหมาย
ละเอียดลึกซึ้ งต่อเด็กและเยาวชนทุกคน เพราะเด็กและเยาวชน คืออนาคตของชาติ แต่ในปั จจุบนั กาลังเกิดปั ญหาต่างๆ
มากมาย ทั้งปั ญหาทะเลาะวิวาท ปั ญหายาเสพติ ด ปั ญหาท้องก่อนวัยอันสมควร และปั ญหาเด็กด้อยโอกาส ซึ่ งปั ญหา
เหล่านี้ จะแก้ไขได้ด้วยพลังความรัก และพลังสามัคคี ซึ่ งถ้าทุกฝ่ ายให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่ วมคิด
ร่ วมทาและร่ วมพัฒนาสังคมอย่างเป็ นรู ปธรรมจะก่อให้ เกิดโอกาสในการริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ภายในครอบครัว
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ จะทาให้ทุกฝ่ ายก้าวไปพร้ อมๆ กันในการพัฒนาประเทศให้มนั่ คงและยัง่ ยืน ด้วยพลัง
ของเด็กและเยาวชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการสร้างความรักความสามัคคี จิตสานึกครอบครัว ชุมชนและสังคม
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะที่จะอาสาเพื่อชุ มชนและสังคม
3.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมตามความสามารถเสริ มสร้างศักยภาพที่
ตนมีอย่างเป็ นรู ปธรรม
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้จกั แพ้ รู ้จกั ชนะ รู ้จกั การให้อภัยในการทากิจกรรมต่างๆ
3.5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทกั ษะในการพูดต่อที่ชุมชนและมีภาวะผูน้ าในการทากิจกรรมต่างๆ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสามเงา จานวน 40 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลสามเงา
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมคณะบริ หารเพื่อวางแผนการจัดทาโครงการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ และประชุมพิจารณาคัดเลือก
6.3 ดาเนินการจัดกิจกรรม “วันเยาวชนแห่ งชาติ” ตามแผนที่กาหนดไว้
6.4 อบรมการเสริ มสร้างภาวะผูน้ า การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดต่อที่ชุมชน
6.5 มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกันยายนของทุกปี
8. งบประมาณดาเนินการ
3,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองการศึกษา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคี และมี จิตสานึ กรักครอบครัว ชุมชน สังคม และมีความสามัคคี
ในหมู่คณะมากขึ้น
10.2 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะที่จะอาสาเพื่อชุมชนสังคม
10.3 เด็กและเยาวชนมี ความกล้าแสดงออกเหมาะสมตามความเหมาะสมตามความสามารถเสริ ม สร้ าง
ศักยภาพที่ตนมีอย่างเป็ นรู ปธรรม
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จกั แพ้ รู้จกั ชนะ รู ้จกั การให้อภัยในการทากิจกรรมต่างๆ
10.5 เด็กและเยาวชนมีทกั ษะในการพูดต่อที่ชุมชนและมีภาวะผูน้ าในการทากิจกรรมต่างๆ
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.4.3
1. โครงการสนับสนุนการเรี ยนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง”เป็ นปรัชญาที่ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี พ ระราชดารัสชี้ แนะแนวทางการ
ดาเนิ นชี วิ ตแก่พ สกนิ กรชาวไทยมาตลอด รัฐบาลและหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องรวมทั้งเทศบาลตาบลสามเงา ก็เป็ น
องค์กรหนึ่ งที่ ไ ด้น้อมนาปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุ ม ชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ภายใต้กรอบแนวคิดการพึ่งพาตนเองเป็ นหลักยึดความพอดีหรื อทางสายกลาง หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงในการดาเนินการ
สร้ างความสมดุลภูมิคุม้ กัน ภายใต้คุณธรรม โดยใช้ 4 ป. คือ โปร่ งใส เป็ นธรรม ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพ
เทศบาลตาบลสามเงาได้จดั ท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น โดยน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ประชาชนมี ความตระหนักในการใช้วิถีความพอเพียง และ
นาไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตปั จจุบนั สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนอันจะส่ งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ
โครงการสนับสนุนเรี ยนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะดาเนินการจัดกิจ กรรมขึ้นในครั้งนี้
เทศบาลต้องการพัฒนาพื้นที่ ราชพัสดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก แปลงหมายเลขทะเบี ยนที่
ตก.124หมู่ ที่ 3ชุมชนบ้านใต้ห้วย ตาบลสามเงาอาเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ดาเนิ นการเป็ นบางส่ วนของที่
ราชพัสดุแปลงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ซ่ ึ งเทศบาลตาบลสามเงาจะดาเนินการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุมชนทางด้าน
เกษตรอินทรี ย ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ ที่บรู ณาการจากการ
ปฏิบตั ิ และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งมีกิจกรรมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การอบรมบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึ กภาคปฏิบตั ิสาธิตการทาเกษตรอินทรี ย ์
การจัดทาแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชสมุนไพร
การทาปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ
การอนุรักษ์ดินและน้ าบริ เวณศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ
การทาระบบน้ าเพื่อการเกษตรในแปลงสาธิต ฯลฯ
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ซึ่ งศู นย์การเรี ยนรู ้ ฯ แห่ งนี้ จ ะเป็ นต้นแบบให้ เด็ ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ศึ กษาเพื่ อ
นากลับ ไปปรับ ใช้ในชี วิต ประจาวันรวมทั้งพัฒนาคุณ ภาพชี วิ ตของตนเองชุ มชน สังคมให้ ดี ข้ ึ นพร้ อมรั บต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่ งแวดล้อมความรู ้และเทคโนโลยีที่สมดุลอย่างยัง่ ยืน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพื้นที่เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรี ย ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้
2. เพื่อส่งเสริ มสนับสนุน ให้ประชาชนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า มีความตระหนักในวิถีชีวิตภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยส่ งเสริ มวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้พอมีพอกิน
และพึ่งตนเองได้และสร้างเสริ มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว
4. เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน ให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ตน้ แบบแก่เด็ก เยาวชน เกษตรกร และประชาชน
ทัว่ ไป ในด้านการดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมแบบความพอเพียงได้อย่างเข้มแข็ง ยัง่ ยืนโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการผัน
แปรของสภาพของเศรษฐกิจ สังคมในยุคปั จจุบนั
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
เชิ งปริมาณสนับสนุนการเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาพื้นที่บริ เวณที่ดิน
ราชพัสดุในความครอบครองของโครงการชลประทานตาก แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.124หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านใต้
ห้วยตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ดาเนินการเป็ นบางส่ วนของที่ราชพัสดุแปลงที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ได้ เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสามเงาจานวน 1 ศูนย์พร้อมทั้ง
อบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มสนใจจานวน 40 คน
เชิ งคุณภาพส่งเสริ ม สนับสนุนการเรี ยนรู ้ โดยการจัดอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนกลุ่มสนใจ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ และการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพส่ งเสริ มให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
ต้นแบบแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ในด้านการดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมแบบความพอเพียงได้อย่างเข้มแข็ง
ยัง่ ยืนโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการผันแปรของสภาพของเศรษฐกิจ สังคมในยุคปั จจุบนั
กิจกรรมการดาเนินงานของศู นย์ การเรี ยนรู้
๑) กิจกรรมด้ านการลดต้ นทุนการผลิต
- ทาปุ๋ ยหมัก
- ทาน้ าหมักชีวภาพ
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- ปลูกพืชหมุนเวียน
๒) กิจกรรมด้ านการเรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และ การพึ่งตนเอง
- การเพาะเห็ด
- พืชผักสวนครัว
- มีศูนย์การเรี ยนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
๓) กิจกรรมด้านการบริหารการพัฒนา
- อบรมให้ความรู้กลุ่มสนใจเกษตรอินทรี ย ์
- สารวจปราชญ์และ ผูส้ นใจเกษตรอินทรี ยใ์ นพื้นที่
- การรวบรวมภูมิปัญญาเกษตรอินทรี ย ์
- สร้างเครื อข่ายในชุมชนให้มาทากิจกรรมในพื้นที่ของศูนย์การเรี ยนรู ้ (ไป - กลับ)
- พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรที่ทางานในศูนย์ ให้มีความชานาญและถ่ายทอดองค์ความรู ้ได้
- ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงสร้างการดาเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู ้
- เชื่อมโยงหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย ์ วิถีพอเพียง ร่ วมกับโรงเรี ยนในพื้นที่
๔) กิจกรรมด้ านการตลาดและการแปรรู ปผลผลิต
- ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมด้านการตลาดของสมาชิกและเครื อข่าย
5. พื้นที่ดาเนินการ
อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ณ ที่ ดิ น ราชพัสดุ ใ นความครอบครองของโครงการชลประทานตาก
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.124 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านใต้ห้วย ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะทางานที่เกี่ยวข้อง และเตรี ยมโครงการด้วยการสารวจความต้องการของประชาชนกลุ่ม
สนใจที่จะเข้าร่ วมโครงการโดยการให้กรอกแบบตอบรับเข้าร่ วมโครงการแกนนาชุมชน พร้อมทั้งคณะทางานฯ
ร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรี ยนรู ้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 วางแผน เขียนโครงการ เพื่อเสนอขออนุมตั ิงบประมาณจากคณะผูบ้ ริ หาร
6.3 จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินงานศูนย์การเรี ยนรู ้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 ดาเนินการส่งเสริ ม สนับสนุนการเรี ยนรู ้ โดยการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนกลุ่มสนใจที่จะเข้า
ร่ วมโครงการเมื่อได้รับงบประมาณโครงการ
6.5 มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนผูด้ ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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6.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งจัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนรู ้
6.7 สรุ ปผลโครงการฯ เสนอผูบ้ ริ หาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนเมษายน – กันยายน
8. งบประมาณดาเนินการ
3,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนมีความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพ้นื ที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ของ
ชุมชนทางด้านเกษตรอินทรี ย ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้
10.2 ประชาชนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ตระหนักในวิถีชีวิตภายใต้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

10.3 คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีข้ ึน ประชาชนพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีอาหารเพียงพอ
ต่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน มีผลผลิตเหลือไว้จาหน่าย สร้างเสริ มรายได้จุนเจือครอบครัว
10.4 มีศูนย์การเรี ยนรู ้ตน้ แบบแก่เด็ก เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทัว่ ไป ในด้านการ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมแบบความพอเพียงได้อย่างเข้มแข็ง ยัง่ ยืนโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการผันแปรของสภาพ
ของเศรษฐกิจ สังคมในยุคปั จจุบนั
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.2.1 (1)
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประชาคมเมือง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลสามเงาเป็ นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบริ การสาธารณะและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนในทุกด้าน ภายในเขตพื้นที่ ประมาณ 7.7 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ชุมชน มีประชากรรวม 4,772 คน
และด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 17 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี กาหนดคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุ มประชาคมท้องถิ่น ส่ ว นราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่ น รับ ทราบ
ปั ญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบ ัติที่ เหมาะสมกับ สภาพพื้ นที่ เพื่ อนามากาหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสี่ ปี โดยนาข้อมู ลพื้ นฐานในการ
พัฒ นาจากหน่ ว ยงานต่ างๆ และข้อ มู ล ในแผนพัฒ นาหมู่ บ้ าน หรื อ แผนชุ ม ชนมาพิ จ ารณาประกอบการจัด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
ดังนั้น เทศบาลตาบลสามเงา จึงได้จดั ทาโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประชาคมเมือง เพื่อนาข้อมูลมาจัดทา
เป็ นแผนพัฒนาเทศบาล และจัดเวทีประชาคมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วน ครอบคลุม ตรงกับสภาพปั ญหาและความเป็ นจริ งของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมตรวจสอบ หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3.3 เพื่อให้การตอบสนองปั ญหาเป็ นไปตามความต้องการของประชาชน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล
4.2 กรรมการชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูแ้ ทนกลุ่ม องค์กร ชมรม และประชาชน
4.3 หัวหน้าหรื อผูแ้ ทนหน่วยงานราชการในเขตเทศบาล
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสามเงา
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุ มประชาคมท้องถิ่น ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 วัน
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ได้ขอ้ มูลในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลครบถ้วน ครอบคลุม ตรงกับสภาพปั ญหาและความเป็ นจริ ง
ของประชาชน
10.2 ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอปั ญหา ความต้องการในพัฒนา
10.3 สามารถแก้ไขปั ญหาตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.3.1 (2)
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประชาคมเมือง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลสามเงาเป็ นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบริ การสาธารณะและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนในทุกด้าน ภายในเขตพื้นที่ ประมาณ 7.7 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ชุมชน มีประชากรรวม 4,772 คน
และด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 17 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี กาหนดคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุ มประชาคมท้องถิ่น ส่ ว นราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่ น รับ ทราบ
ปั ญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบ ัติที่ เหมาะสมกับ สภาพพื้ นที่ เพื่ อนามากาหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสี่ ปี โดยนาข้อมู ลพื้ นฐานในการ
พัฒ นาจากหน่ ว ยงานต่ างๆ และข้อ มู ล ในแผนพัฒ นาหมู่ บ้ าน หรื อ แผนชุ ม ชนมาพิ จ ารณาประกอบการจัด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
ดังนั้น เทศบาลตาบลสามเงา จึงได้จดั ทาโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประชาคมเมือง เพื่อนาข้อมูลมาจัดทา
เป็ นแผนพัฒนาเทศบาล และจัดเวทีประชาคมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วน ครอบคลุม ตรงกับสภาพปั ญหาและความเป็ นจริ งของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมตรวจสอบ หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3.3 เพื่อให้การตอบสนองปั ญหาเป็ นไปตามความต้องการของประชาชน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล
4.2 กรรมการชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูแ้ ทนกลุ่ม องค์กร ชมรม และประชาชน
4.3 หัวหน้าหรื อผูแ้ ทนหน่วยงานราชการในเขตเทศบาล

41

5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสามเงา
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุ มประชาคมท้องถิ่น ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 วัน
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ได้ขอ้ มูลในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลครบถ้วน ครอบคลุม ตรงกับสภาพปั ญหาและความเป็ นจริ ง
ของประชาชน
10.2 ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอปั ญหา ความต้องการในพัฒนา
10.3 สามารถแก้ไขปั ญหาตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.1.1 (1)
1. กิจกรรม “การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ”
2. หลักการและเหตุผล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นกลไกหนึ่ งของระบบการบริ หารจัดการที่ ให้ความเชื่ อมัน่ และให้คาปรึ กษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานขององค์กรให้ดีข้ นึ รวมทั้งจะช่วยให้องค์กร
บรรลุถึงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุ งประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงการควบคุมภายในและการกากับดู แลอย่างเป็ นระบบ โดยการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบภายในเป็ นไปตาม
มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ของผูต้ รวจสอบภายใน ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิ น กาหนด คู่ มื อการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ กระทรวงมหาดไทยกาหนด และจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบ
ภายในส่ วนราชการ กรมบัญชีกลาง การจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี เป็ นขั้นตอนที่ นบั ได้ว่ามี ความสาคัญต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผล บรรลุ ว ตั ถุป ระสงค์ภ ายใต้ เงื่อนไขทรั พ ยากรที่ มี อย่ างจ ากัด นอกจากนี้ แผนการ
ตรวจสอบยังมีไว้เพื่อให้ผบู้ ริ หารขององค์กรรับรู ้ และพิจารณาความเหมาะสม ถึงขอบเขตการปฏิ บตั ิ งานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ในช่วงเวลา 1 ปี และให้ความสนับ สนุ นโดยการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั หน่ วยงานตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ

ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนการตรวจสอบ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ทราบว่าการบริ หารงานและการดาเนินงานของหน่ วยรับตรวจ มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้ าหมายของหน่วยงาน
3.2 เพื่อสอบทานระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอและ
เหมาะสม
3.3 เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยงานต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันกาล
3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลควรได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสามเงา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร
6.2 จัดทาแผนการตรวจสอบภายในเสนอผูบ้ ริ หารอนุมตั ิภายใน 30 กันยายนของทุกปี
6.3 จัดส่งแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ให้กบั สานักงานตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ ่าราชการจังหวัด
ตามระเบียบฯ
6.4 ดาเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
6.5 สรุ ปผลการตรวจสอบรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี งบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มี
9. ผูร้ ับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
รายงานผลการตรวจสอบ

44

ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.1.1 (2)
1. กิจกรรม “การจัดทารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 22 ตุ ลาคม 2544 เป็ นต้นมา อันมีผลทาให้หน่วย
รับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 5

เพื่อ

เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจว่าการบริ หารและการปฏิบตั ิ งานของหน่ วยงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
และประสิ ท ธิผล รวมถึงการดูแลทรัพ ย์สิน การป้ องกัน หรื อลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล
การสิ้ นเปลือง หรื อการทุจริ ตในหน่วยงาน และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็ จ ก็จะต้อง
รายงานประจ าปี เกี่ยวกับการควบคุมภายในต่ อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น ผูก้ ากับดู แล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยรายงานปี ละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิ บวันนับจากวันสิ้ นปี งบประมาณหรื อปี
ปฏิทินแล้วแต่กรณี ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบ ฯ ข้อ 6
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผบู้ ริ หาร และผูร้ ับผิดชอบจัดให้มีการจัดทารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กรให้
เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และ
หนังสื อสัง่ การที่เกี่ยวข้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
หน่วยรับตรวจ (เทศบาลตาบลสามเงา)
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสามเงา
6. วิธีดาเนินการ
1. เลขานุการ (Center) แจ้งสานัก/กองให้จดั ทารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
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2. รวบรวมรายงานที่สานัก/กอง ส่งให้จดั ทาเป็ นรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร
3. จัดส่งรู ปเล่มรายงานให้กบั สานักงานตรวจเงินแผ่นดินและผูก้ ากับดูแลตามระเบียบฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
90 วัน
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มี
9. ผูร้ ับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน (เลขานุการระดับองค์กร)
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
รู ปเล่มรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กรฉบับสมบูรณ์
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.1.2
1. กิจกรรม “การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งควบคุมภายในและการจัดทารายงานการ
จัดวางระบบควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 22 ตุ ลาคม 2544 เป็ นต้นมา อันมีผลทาให้หน่วย
รับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 5

เพื่อ

เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจว่าการบริ หารและการปฏิบตั ิ งานของหน่ วยงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
และประสิ ท ธิผล รวมถึงการดูแลทรัพ ย์สิน การป้ องกัน หรื อลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล
การสิ้ นเปลือง หรื อการทุจริ ตในหน่วยงาน และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็ จ ก็จะต้อง
รายงานประจ าปี เกี่ยวกับการควบคุมภายในต่ อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น ผูก้ ากับดู แล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยรายงานปี ละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิ บวันนับจากวันสิ้ นปี งบประมาณหรื อปี
ปฏิทินแล้วแต่กรณี ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบ ฯ ข้อ 6
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกสานัก/กองผูบ้ ริ หาร และผูร้ ับ ผิดชอบจัดให้ มีการจัด ทารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระดับส่ วนงานย่อยให้เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 และหนังสื อสัง่ การที่เกี่ยวข้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลสามเงา
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสามเงา
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6. วิธีดาเนินการ
1. สานัก/กองประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่อย
2. ปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน และจัดทารายงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ส่งให้ผตู้ รวจสอบภายในเพื่อทาการสอบทาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
90 วัน
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มี
9. ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่อย
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.3.1(1)
1. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
2. หลักการและเหตุผล
ภายใต้ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และเทคโนโลยี ใ นปั จจุ บ ั น
ผู ้ น าห รื อ ผู ้ บ ริ ห ารอ งค์ ก ารต่ าง ๆ ต้ อ งมี ค วาม ตื่ น ตั ว แ ล ะเกิ ด ค วาม พ ยาย าม ป รั บ ตั ว ใน รู ป แบ บ
ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะการเร่ ง รั ด พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละองค์ ก าร การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารท างาน
เพื่ อ แสวงหารู ป แบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับ ต่ า ง ๆ มาพัฒ นาองค์ ก าร ซึ่ งน าไปสู่ แ นวคิ ด
การพัฒ นาระบบบริ หารความรู้ ภ ายในองค์ก ารเพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารสามารถใช้ แ ละพั ฒ นาความรู ้ ที่ มี อ ยู่ ภ ายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู ้ ใหม่มาใช้กบั องค์กรได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ
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 เมื อ ง ที่ ดี .ศ .2546
มาตรา 11 ก าหนดให้ “ส่ ว นราชการมี ห น้ า ที่ พ ั ฒ นาความรู ้ ใ นส่ วนราชการเพื่ อ ให้ มี ล ั ก ษณะเป็ นองค์ ก ร
แห่ ง การเรี ยนรู้ อ ย่า งสม่ า เสมอ โดยต้อ งรั บ รู ้ ข้อ มู ล ข่ าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ ใ นด้ านต่ าง ๆ
เพื่ อ น ามาประยุก ต์ใ ช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ร าชการได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ ง
ต้องส่ งเสริ ม และพัฒ นาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิ สั ย ทัศ น์ และปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ของข้า ราชการในสังกัด
ให้เป็ นบุ คลากรที่มีประสิ ทธิภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริ หารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
3.2 เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน ของบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3.3 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลสามเงาร่ วมกันทางานให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของเทศบาลตาบลสามเงา
ที่ได้กาหนดไว้ “เทศบาลน่ าอยู่ สู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
3.4 เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปั จจุบนั และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3.5 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการทางานเป็ นทีม คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการทางาน
3.6 เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่ วมมือในการทางาน
3.7 เพื่อให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการทางานของคณะผูบ้ ริ หาร
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
ผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 57 คน
4.1 คณะผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน
4.2 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสามเงา จานวน 12 คน
4.3 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จานวน 60 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
-สานักงานเทศบาลตาบลสามเงา
-ดูงานนอกสถานที่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดโครงการและเสนอโครงการ
6.2 วางแผนการฝึ กอบรม
6.3 ดาเนินการฝึ กอบรม
6.4 ติดตามประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายในปี งบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
250,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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10.2 บุคลากรของเทศบาลตาบลสามเงาทางานให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของเทศบาล
ตาบลสามเงาที่ได้กาหนดไว้ “เทศบาลน่ าอยู่ สู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
10.3 ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลสามเงา
10.4 บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปั จจุบนั และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนามาปรับใช้ในการทางานให้เกิดประสิ ทธิภาพ
10.5 บุคลากรมีความเข้าใจของการทางานเป็ นทีม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการทางาน ก่อให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
10.6 บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายการทางานของผูบ้ ริ หารและเกิดความร่ วมมือต่อกันในการทางาน
ระหว่าง ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.2.3 (1)
1. โครงการส่งเสริ มอาชีพประชาชน (การทาดอกไม้การบูรจากผ้าใยบัว)
2. หลักการและเหตุผล
จากสภาวการณ์ ปั จ จุ บ ัน ความเจริ ญ ก้าวหน้ าด้านเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี มี ก ารพัฒ นาอย่างรวดเร็ ว
การดาเนิ นชี วิต การประกอบอาชี พมี การแข่งขันค่อนข้างสู ง มี การใช้จ่ายในชี วิตประจาวันที่ เพิ่ม ขึ้น อีกทั้งสภาพ
บ้านเมื องในปั จจุบนั ที่ประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสิ นค้าโดยทัว่ ไปได้ปรับตัวสู ง ประชาชนจึ งต้องแบกภาระ
ค่าใช้จ่ ายที่ เพิ่ ม ขึ้ น ดังนั้น การประกอบอาชี พ ในปั จจุ บ ัน จึ งไม่ ไ ด้มุ่ งเน้นเพี ย งรายได้ห ลักเพี ยงอย่างเดี ย ว การ
สนับสนุ นให้ประชาชนโดยทัว่ ไปมี อาชี พเสริ มเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนพึ่งพาตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และโอกาสในการประกอบอาชี พแก่ประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
เทศบาลตาบลสามเงา เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมีอานาจหน้าที่ ในการ
บริ ห ารจัดการบริ การสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของชุ มชนในท้องถิ่นนั้นๆพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติ มถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา ๕๐ (6) (7) เทศบาลตาบล มี หน้าที่ ต้องทาให้ เขตเทศบาล
ดังต่ อไปนี้ (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ และ
มาตรา ๕๑ (5) เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาลด้านการบารุ งและส่ งเสริ มการทามาหากินของ
ราษฎร
ดังนั้น เทศบาลตาบลสามเงา จึงได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มอาชีพ (การทาดอกไม้การบูรจากผ้าใยบัว)
ประจาปี งบประมาณ 2556 ขึ้น เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี บ้านจัดสรร หมู่ที่ 3 ,
4 ตาบลสามเงา ให้ดีข้ นึ พัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาการดาเนิ นงานในระบบกลุ่ม สร้างโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ สร้างความรักสามัคคี เพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรื อน ตลอดจนเป็ นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี ฯ ให้ดีข้ นึ
3.2 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในระบบกลุ่ม สร้างความรักสามัคคี
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3.3 เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ
3.4 เพื่อเป็ นการส่งเสริ มอาชีพและรายได้ของสมาชิ กกลุ่มอาชีพสตรี ฯ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรื อน
3.5 เพื่อเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เป้ าหมาย/ผลผลิต
เชิ งปริมาณ
- จัดอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี บ้านจัดสรร หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
จานวน 12 คน
เชิ งคุณภาพ
- สมาชิ กกลุ่มอาชี พสตรี บ้านจัดสรร หมู่ ที่ 3 , 4 ตาบลสามเงา มี คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน มี การพัฒนาทักษะ
อาชี พ พัฒนาการดาเนินงานในระบบกลุ่ม สร้ างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชี พ สร้ างความรักสามัคคี
มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรื อน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ อาคารที่ทาการชุมชนร่ วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมปรึ กษาหารื อสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี บ้านจัดสรร หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลสามเงา
เพื่อสารวจความต้องการในการฝึ กอบรม และกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
6.2 สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี บ้านจัดสรร หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลสามเงา ส่ งโครงการฝึ กอบรมการ
ส่ งเสริ มอาชีพให้แก่เทศบาลตาบลสามเงา
6.3 จัดหาข้อมูล จัดทาแผน เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่ อ ที่ใช้ในการอบรม ติดต่อ
ประสานงานวิทยากร
6.4 จัดทารายละเอียดโครงการส่งเสริ มอาชีพการทาดอกไม้การบูรจากผ้าใยบัว เพื่อขอ
ความเห็นชอบอนุมตั ิงบประมาณจัดทาโครงการ
6.5 ดาเนินการฝึ กอบรมการทาดอกไม้การบูรจากผ้าใยบัว ตามหลักสู ตรการฝึ กอบรม
6.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายในปี งบประมาณ
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8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี ฯ มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ
10.2 เกิดกระบวนการทางานในระบบกลุ่ม เกิดความรักสามัคคีในกลุ่ม
10.3 สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น
10.4 สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี ฯ มีอาชีพและรายได้เสริ ม ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรื อน
10.5 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปั ญหาการว่างงาน

