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ค าน า 
 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาท่ีรุนแรง
และมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี   ดังนั้น เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความ
โปร่งใส  และมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของราชการ  จ าเป็นต้องมีการ
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของ
ทรัพยากรท่ีใช้ไป  โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส            
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  รวมท้ังปัญหาการเส่ือมศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชา ติ    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. 
  เทศบาลต าบลทุ่งยาวจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริต 4 ปี             
(พ.ศ. ๒๕๖1 – 2564)  ซึ่งเป็นแผนงานท่ีมุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งยาว พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งยาว 
ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลทุ่งยาว  และให้มี
การพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อ านาจ  พร้อมท้ังพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี     
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนให้มีความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทาง     
ในการจัดท าแผน  เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจ  มีผลสัมฤทธิ์ในอนาคตต่อไป 
 
 
 
        เทศบาลต าบลทุ่งยาว 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า               1 
   1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       1 
   2. หลักการและเหตุผล             2 
   3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน           4 
   4. เปูาหมาย              4 
   5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน            4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
   มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต          6 
   มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต          7 
   มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน        8 
   มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ       9 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต        10 

   มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต        23 
   มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน      25 
    
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที ่1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตท่ีมีอยู่ 
ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น        
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น           
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ าแนกเป็น 7 ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปญัหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้  ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็น      
ได้ดังนี ้

1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม      
การทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบ ไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ี โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่า สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้   
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 
 



3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย ท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่   
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับคา่ตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ท่ีท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี  
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ใหก้ับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเปน็คุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต     
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยม       
ท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย     
ของบา้นเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก      
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่า เป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือ และ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 – 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3         
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทย      
ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคี      
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกัน



ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว      
3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหา
ท่ีส าคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ         
ท่ียอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ขาดความเขม้แข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจาก      
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม   
มิติใหม่ ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน      
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต    
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 – 2561)       
เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 
 
 



3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ ของข้าราชการฝุายการเมือง        

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพื่อใหก้ารบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง 

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

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถว่งดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์    
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล   
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเขม้แข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

 
 



5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ    
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือกัน    
เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่2 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เทศบาลต าบลทุง่ยาว อ าเภอปะเหลยีน จังหวัดตรัง 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สั งคมที่ ไ ม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากร ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ข้าราชการประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

1) โครงการพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาล (คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
และลูกจ้างของเทศบาล) 

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

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคสว่น
ในท้องถิ่น 

1) โครงการชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2) โครงการเมืองน่าอยู่ 
 
3) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สู่ชุมชน 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

120,000 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

120,000 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

120,000 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

120,000 

 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพ 
สภาเด็กและเยาวชน 
 
3) โครงการจัดกิจกรรม 
วันส าคัญทางศาสนาทุกศาสนา 
 
 
 
 

10,000 
 

30,000 
 
 

70,000 

- 
 

30,000 
 
 

70,000 

- 
 

30,000 
 
 

70,000 

- 
 

30,000 
 
 

70,000 

 

มิติท่ี 1  รวม จ านวน  8  โครงการ 350,000 340,000 340,000 340,000  



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ปู อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

1) โครงการวันเทศบาล 
    - กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาล 
 
 

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

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการอุดหนุนโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 
2) มาตรการเปิดเผยข้อมูลใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

15,000 
 
 
 
 
 
- 

15,000 
 
 
 
 
 
- 

15,000 
 
 
 
 
 
- 

15,000 
 
 
 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มาตรการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 
2) มาตรการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 
 
3) มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติ 
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 

1) มอบเกียรติบัตรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 
2) มอบเกียรติบัตร “บุคคล 
ต้นแบบสุขภาพดี” 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1) มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
 
2) มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2  รวม จ านวน  10  โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000  



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่ วน ร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ  
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 

1) โครงการจัดท าวารสาร
เทศบาล 
 
2) โครงการค่าบ ารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลทุ่งยาว 
 
3) มาตรการปรับปรุง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
เทศบาลให้มีประสิทธภิาพ 
มากย่ิงขึ้น 
 
4) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 
 
 

80,000 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

80,000 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

80,000 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

80,000 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 
 
 

1) โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชน 
 
2) มาตรการรายงานผล 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให ้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 
- 

5,000 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) โครงการจัดท าเวทีประชาคม
ระดับต่าง ๆ 
 
2) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 
3) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
4) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีของเทศบาล 
 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3  รวม จ านวน  11  โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000  



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4 . 1  มี ก า ร จั ด ว า ง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ
ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น
ก าหนด 
 
 

1) มาตรการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 
 
2) มาตรการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 
3) มาตรการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

4.2 กา รสนับสนุน   
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่ วมตรวจสอบ
การปฏิบั ติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่อ งทางที่ สามา รถ
ด าเนินการได้ 
 

1)  ม าตรก าร ร า ยง า นผ ล     
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 
2 )  ม า ตรก า ร จั ด ห า ค ณ ะ 
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

4 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

1) มาตรการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น 
2) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา 
ทอ้งถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ   
ฝ่ายบริหาร 
3) กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสว่น
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 

1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

- - - -  

มิติท่ี 4  รวม จ านวน  9  โครงการ - - - -  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที ่3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ท้ังข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ 

  โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งยาว  

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง องค์กรทุกองค์กร

ต้องเผชิญกับอัตราเร่งของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับเปล่ียนและค้นหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
จ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ        
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพสัมฤทธิ์ผลท้ังในด้านของระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อ
การปฏิบัติงาน การเสริมสร้างภาวะผู้น า การเสริมสร้างความรู้ในหน้าท่ีของตนเองท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมท้ัง
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือกันในองค์กร การจัดการความรู้จะพัฒนาไปสู่ สังคม
อาเซียนในอนาคต    ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถใช้
และพัฒนาความรู้ท่ีมีอยู่ภายในองค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  และปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม ก าหนดให้ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการท างาน  และคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งยาว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร   จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายท่ี
ก าหนด 
     3.2 เพื่อเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 3.3 เพื่อพัฒนาการท างานแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหา การปรับปรุง และการท างานร่วมกัน   
เป็นทีม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลทุ่งยาว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลทุ่งยาวหรือสถานท่ีใกล้เคียงตามความเหมาะสม 
 



6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   6.2 ติดต่อประสานกับวิทยากรและสถานท่ีจัดอบรม 
   6.3 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
           4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
            30,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
            ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งยาว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานเป็นทีม 
   10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 10.3 บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

  10.4 เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ 

  โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี เพื่อพร้อมรับต่อความเส่ียง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าท่ี
ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใย
เช่ือมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนา
ท่ีสมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

  เทศบาลต าบลทุ่งยาวจึงได้จัดท าโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนภายใน  
เขตเทศบาลต าบลทุ่งยาวได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่าง
พอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  โดยไม่ต้อง
พึ่งพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการด าเนินชีวิตท่ีประชาชนโดยท่ัวไปใช้ในการบริโภค  
มีการส่งเสริมให้ใช้พื้นท่ีว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชผักสวนครัว สวนสมุนไพร 
เครื่องเทศ และพืชล้มลุกต่าง ๆ ไว้บริโภค เช่น ขิง  ข่า  ตะไคร้  กระชาย โหระพา  มะนาว  มะกรูด ฯลฯ      
ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.๑ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาวมีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความ
พอเพียง  ความพอด ี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ  ไม่ฟุุมเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า  เกิดรายได้ 

  3.๒ เพื่อให้ประชาชนโดยท่ัวไปส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  3.๓ เพื่อจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว 

4. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการชุมชนและแกนน าชุมชน จ านวน  50  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งยาว  

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
  6.4 ด าเนินการตามก าหนดการโครงการ 
  6.5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้คณะผู้บริหารทราบ  



7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

   30,000.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งยาว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียงอย่าง

รอบคอบ  ไม่ฟุุมเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า  เกิดรายได้ 
  10.๒ ประชาชนโดยท่ัวไปส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และตระหนักถึงถึงความห่วงใยของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10.๓ มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว อย่างน้อย 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ 

  โครงการเมืองน่าอยู่ 
  กิจกรรม “บ้านสะอาด  อนามัยดี  ชีวีสมบูรณ์” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การด าเนินงานเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย ชุมชนน่าอยู่ เมืองสะอาด การจัดการส่ิงแวดล้อมตาม    
หลักสุขาภิบาลท่ีอยู่อาศัย เพื่อพัฒนาเมืองให้สะอาด ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและลดอัตรา    
การปุวย อันเนื่องจากปัจจัยส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ขยายผลไปในชุมชน และเริ่มต้น “บ้าน” หรือ   
ท่ีพักอาศัยเทศบาลต าบลทุ่งยาว มีชุมชนต้นแบบ  ได้แก่ ชุมชนสหธรรม ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ ตามโครงการ
บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ของปีงบประมาณ 2559 นั้น จากปัจจัยภายในและภายนอก ส่งผลให้เป็น
ชุมชนต้นแบบ ของอ าเภอปะเหลียนและได้รับผลการประเมินภายหลังการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 99 
ดังนั้นเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงขยายการด าเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ กิจกรรม       
บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ให้ครอบคลุมท้ัง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาด ชุมชนอนามัย ชุมชนสหธรรม 
ตามล าดับ 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 ได้ก าหนด
หน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งยาว (4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ จากโครงการเมืองน่าอยู่  กิจกรรมบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์เปูาหมายหลักเป็นการลดความเจ็บปุวยเนื่องจากอนามัยด้านส่ิงแวดล้อม 
   เทศบาลต าบลทุ่งยาวโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงตระหนักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยของครัวเรือน ชุมชน และเมือง ให้ถูกหลักสุขาภิบาล สร้างจิตส านึกให้ประชาชนใส่ใจต่อสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อมท่ีดี จึงได้จัดท าโครงการเมืองน่าอยู่ กิจกรรม บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  3.2 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนท่ีถูกต้อง 

   3.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อม   
   3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใส่ใจต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1  ชุมชนในเขตเทศบาล  จ านวน       3  ชุมชน 

-  ชุมชนตลาด     จ านวน   274  ครัวเรือน 
-  ชุมชนอนามัย      จ านวน   234  ครัวเรือน 
- ชุมชนสหธรรม      จ านวน   283  ครัวเรือน 

  4.2 อาสาสมัครสาธารณสุข  กรรมการชุมชน   แกนน าสุขภาพ  จ านวน   60 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งยาวทั้ง 3 ชุมชน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติโครงการเมืองน่าอยู่ 
  6.2 อบรมทบทวนให้ความรู้ และขยายผลไปยังผู้น าชุมชน 
  6.3 ประเมินตนเอง โดยชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าท่ี 



  6.4 แจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ 
  6.5 เข้ารับการประเมินระดับจังหวัด ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2  
  6.6 ใช้เครื่องมือการประเมิน  “บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์”  
     -  ส่วนท่ี 1  สุขลักษณะโดยท่ัวไป  (28 ข้อ) 
     -  ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือน  (4 ข้อ) 
     -  ส่วนท่ี 3  การมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม  (2 ข้อ) 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
           4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณในการด าเนินการ   
             10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลทุ่งยาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ  100 ของระดับหลังคาเรือน ผ่านการประเมินตามแบบประเมินตามเกณฑ์ 
 - ร้อยละ  60 ของระดับชุมชน  ผ่านการประเมินตามแบบหลังคาเรือน 

  10.2 ด้านคุณภาพ 
 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว ผ่านเกณฑ์การประเมินบ้านสะอาด  ชุมชนผ่านการ

ประเมินหลังคาเรือน  เทศบาลต าบลทุ่งยาวเป็นเมืองน่าอยู่ 
   10.3 เทศบาลต าบลทุ่งยาวได้ผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข “บ้านสะอาด อนามัยดี                
ชีวีสมบูรณ์” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ 
   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   กิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
นับต้ังแต่ขึ้นครองราชย์ ในปี พ.ศ. 2493 ท่านมีพระราชกรณียกิจหลายด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 เทศบาลต าบลทุ่งยาวร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชด าริการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้     
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

3. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                             
 2. เพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะร่วมใจท าความดีเพื่อพ่อหลวง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลทุ่งยาว จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งยาว 
6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ประชุมจัดเตรียมสถานท่ีปลูกพันธุ์ไม้ 
  6.2 เตรียมความพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลทุ่งยาว 

   6.3 ประชาสัมพันธ์ปลูกต้นไม้ริมถนนเทศบาลต าบลทุ่งยาว 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
           4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณในการด าเนินการ   
 20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลทุ่งยาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
             10.1 ประชาชน คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลทุ่งยาว เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
   10.2 เทศบาลต าบลทุ่งยาว มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
   10.3 ประชาชน คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลทุ่งยาว ได้แสดงออกความรักสามัคคี   
ท าดีปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 



ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ 
   โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาของประเทศ           
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 11 และความต้องการของ
ประชาชน มาร่วมอยู่ในนโยบายท้ัง 11 ด้าน ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อน
เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และ
การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ รวมท้ังในการพัฒนาและ      
การบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
         เทศบาลต าบลทุ่งยาวเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่     
ชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมท้ังเป็นการศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนในต่างพื้นท่ี
ตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการเปิดโลกทัศน์ แลกเปล่ียน
เรียนรู้จากหน่วยงานอื่น และสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง       
บูรณาการ  

3. วัตถุประสงค์    

  3.1 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนตามอ านาจหน้าท่ี  

  3.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้น า
ชุมชน ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานท่ีต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชน   

  3.3 เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม และสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งยาว และคณะกรรมการ
ชุมชน  จ านวน   50   คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 

   ประชุมคัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 
 
  



6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   6.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการอบรม และศึกษาดูงาน 
   6.3 ออกค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 
   6.4 จัดอบรม และศึกษาดูงานตามโครงการฯ 
   6.5 ติดตาม สรุป และประเมินผลหลังจากศึกษาดูงาน  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

   120,000.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งยาว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน ได้ศึกษาหาความรู้และ

ประสบการณ์จากสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชน โดยสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นของตนตามอ านาจหน้าท่ี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เทศบาลต าบลทุ่งยาวในโอกาสต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ 
   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
   กิจกรรม  ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

2. หลักการและเหตุผล 
   การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบให้
สังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิก
ท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542       
มาตรา 22 ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและเต็มศักยภาพ 
         ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งยาวจึงได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ) เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ท้ัง
ด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค์    

  3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  3.3 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการท างาน 
  3.4 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผู้บริหารท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ด้านปริมาณ 

       - นักเรียนช้ันเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 จ านวนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 
- ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

   4.2 ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
  - นักเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งยาวและชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาเศรฐกิจ
พอเพียง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งยาว 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ประชุมช้ีแจงคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 
   6.2 เขียนโครงการ 
   6.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   6.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   6.5 ประเมินผลโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

   10,000.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งยาว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและ

ชุมชน 
  10.2 นักเรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถด้านการท างาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และส านักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มีนโยบายจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบลเป็น    
แกนน าในการท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความส าคัญควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม โดยตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนได้รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง 

  เทศบาลต าบลทุ่งยาวได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทาง
ท่ีสร้ างสรรค์ จึงไ ด้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนขึ้น โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมฝึกอาชีพและนันทนาการ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิม       
พระเกียรติฯ กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู่     
ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว ให้มีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง       
องค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในชุมชน ประสาน
กลุ่มต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดต้ัง

เป็นสภาเด็กและเยาวชน 
  3.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว ให้มีการ

รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตนเอง 
  ๓.3 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างกันของเด็กและเยาวชนในชุมชน และหลีกเล่ียงการไปมั่วสุมกับ

ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ อาทิ ยาเสพติด การพนัน ก่อให้เกิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

  3.๔ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และประชาชนท่ีสนใจ   จ านวน  50  คน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งยาว  
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  6.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   6.3 ออกค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
   6.4 จัดกิจกรรมตามก าหนดการโครงการฯ 
   6.5 ติดตาม สรุป และประเมินผล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

   30,000.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งยาว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ         

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
   10.2 เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีและได้ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง 

  10.3 สามารถสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ 
   โครงการวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันท่ี 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล และให้พิจารณา
ก าหนดจัดกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และกิจกรรมท่ีกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล
กับประชาชน 
   ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งยาว จึงได้จัดท าโครงการวันเทศบาลขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชนมีความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ีและเห็น
ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของเทศบาลและการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาลให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

  3.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

  3.3 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป  จ านวน   100   คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งยาว  

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   6.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   6.3 จัดอบรมให้ความรู้ ตามก าหนดการโครงการฯ 
   6.4 ติดตาม สรุป และประเมินผล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการด าเนินการ 

   10,000.- บาท   



9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งยาว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของเทศบาล และเห็น

ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล 
  10.2 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง    

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชน 
  10.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี   
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ 
   โครงการจัดท าวารสารเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลต าบลทุ่งยาวเป็นหน่วยงานราชการในรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีในการ
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความจ าเป็น และความต้องการ       
ขั้นพื้นฐาน  ด าเนินงานเพื่อการแก้ไขและขจัดปัญหาต่าง  ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม     
ในการเสนอความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน 
   การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการของเทศบาล เพราะเมื่อประชาชนได้รับการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้ว  
ประชาชนก็จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในแง่ของการเสนอความคิดเห็นและพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเต็มก าลัง เพราะประชาชนรู้ สึกผูกพันกับท้องถิ่นท่ีตนอยู่   ดังนั้นการด าเนินงานใด  ๆ              
ของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ประชาชนต้องรับรู้และรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลอย่างใกล้ชิด และเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลต าบลทุ่งยาวจึงได้จัดท าโครงการ
จัดท าวารสารขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเป็นส่ือกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ
เทศบาลให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ ถึงผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานของเทศบาล 
การจัดท าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการตรวจสอบการบริหารงานเช่นกัน และจะเป็นส่ือสะท้อนเพื่อ
การพัฒนาเทศบาลให้ก้าวหน้าต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพื่อจัดท าวารสารโดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในการด าเนินงานท่ีผ่านมา จัดท า
เป็นรูปเล่ม 
   3.2 เพื่อเผยแพร่วารสารของเทศบาลให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1  ประชาชนในเขตเทศบาล 
   4.2  บุคลากรในสังกัดเทศบาล 
   4.3  หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลทุ่งยาว 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
  ขั้นตอนเตรียมการ 

   6.1  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
   6.2  เชิญประชุมและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด 
   6.3  ส่งข้อมูลให้ผู้รับจ้างด าเนินการออกแบบและจัดพิมพ์ 
   6.4  ตรวจทานข้อมูลและส่ังพิมพ์ 

  ขั้นตอนด าเนินการ 
  จัดส่งวารสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแจกวารสารในงานประเพณีและกิจกรรมส าคัญของ

เทศบาลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปให้ประชาชนในเขตเทศบาล หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
           4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
   80,000.- บาท 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลทุ่งยาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เทศบาลมีวารสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 10.2 เทศบาลได้รับทราบถึงผลสะท้อนของการด าเนินงานจากประชาชนและหน่วยงานต่าง  ๆ         
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ 
   โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดท า       

แผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการในการท างานร่วมกัน ท้ังหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการ
ท างานท่ีต่อเนื่อง ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และเกิดการเกื้อหนุนการท างานร่วมกัน โดยยึดพื้นท่ีเป็นตัวต้ัง 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน ด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กร
อ านวยการบูรณาการในระดับต าบลและเทศบาล 
   ดังนั้น เพื่อการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ มุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งของชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสการเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จัดชุมชนของตนเอง 
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  เทศบาลต าบลทุ่งยาว จึงได้มีการ
จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑) การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.๑ เพื่ออบรมให้ความรู้แนวทางการจัดท าแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชนและแกนน าชุมชน  
   3.๒ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนแผนชุมชน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
   ๓.3 เพื่อให้แผนชุมชนสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาสามปขีองเทศบาลต าบลทุ่งยาว 

4. เป้าหมาย 
   คณะกรรมการชุมชนและแกนน าชุมชน จ านวน  50  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งยาว  
 



6. วิธีด าเนินการ 
   3.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   3.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.3 จัดอบรมให้ความรู้ ตามก าหนดการโครงการฯ 
   3.4 ติดตาม สรุป และประเมินผล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

   5,000.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งยาว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนและแกนน าชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชน  
10.2 คณะกรรมการชุมชนสามารถขับเคล่ือนแผนชุมชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต าบล

อ าเภอและจังหวัดได้ และท าให้การด าเนินงานและรูปแบบแผนพัฒนาระดับพื้นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
10.2 เทศบาลสามารถน าแผนชุมชนท่ีมีอยู่เป็นฐานข้อมูลในการจัดท า ปรับปรุง  หรือทบทวน

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ 

  โครงการจัดท าเวทีประชาคมระดับต่าง ๆ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งยาวจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)         

เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งยาวในอนาคต และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด    
ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)    จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559)  และสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว 

  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลทุ่งยาว
จึงจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลทุ่งยาวในภาพรวม และน าข้อมูลท่ีได้มาบูรณาการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งยาวในภาพรวม 
   3.2 เพื่อให้มีการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาจากประชาชน โดยน าข้อมูล หรือปัญหาไปก าหนด
โครงการ/กิจกรรม 
   3.3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ี ปี                   
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
   3.4 เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามระเบียบของทาง                  
ราชการ 

4. เป้าหมาย 
   กลุ่มเปูาหมายเป็นไปตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559)  ซึ่งมีสัดส่วนกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย 
   4.1 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งยาว 

  4.2 ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน 
  4.3 หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนส่วนราชการในพื้นท่ี 
  4.4 กรรมการชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 
  4.5 อาสาสมัคร/กลุ่มอาชีพ/ชมรมต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
  4.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน 
  4.7 องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 



  4.8 ส่ือมวลชน 
  4.9 ตัวแทนประชาคมและประชาชนในพื้นท่ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง 

   4.10 ผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งยาว 
   4.12 พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลทุ่งยาว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลทุ่งยาว 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าโครงการและพิจารณาขออนุมัติโครงการ 
   6.2 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเวทีประชาคม 
   6.3 ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดเวทีประชาคม 
   6.4 แจ้งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
   6.5 จัดเวทีประชาคม 
   6.6 รวบรวม ปัญหา และความต้องการของประชาชน 
   6.7 วิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของประชาชน 
   6.8 จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
   6.9 จัดท าร่างแผนพัฒนา 
   6.10 เสนอคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งยาว 
   6.11 เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งยาว 
   6.12 อนุมัติแผน และประกาศใช้แผน 
   6.13 ติดตาม และประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณในการด าเนินการ   
   5,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลทุ่งยาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
   10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   10.3 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด    
   10.4 สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
 


