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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ 

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ 
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี 
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ   
ท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ 

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ 

พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นทีย่อมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจทีมุ่่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเซิง 
นโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี 
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ 
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม ่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา 
ชอ่งทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี 
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง 
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต 
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง 
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลกักำรและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและ

สลับซับซ้อน มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการ พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาค การเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการ ทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานช่องทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อ กระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศ ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใส นานาชาติ (Transparency International-IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 16๗ ประเทศท่ัว
โลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนนจากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 1๗6 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที ่มีปญัหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ 
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนฐาน ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึด
ติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม       
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่ นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้   
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
ไปแล้ว ผนวก กับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไก หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือประเทศไทย ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ      
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่
เป็นรูปธรรมอย่าง ชัดเจน อันจะน่าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation)และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้ำหมำย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์       
โดยมิชอบ 
 



 

 

๔ 
 

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ 
การปฏิบัติหรือบริหารราชการชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่    
มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกตใ์ช้ในการ ท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี 
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน่ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการ ทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้ า
ระวังการทุจริตที่ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.256๑-2564) 

เทศบำลต ำบลท่ำประจะ อ ำเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

 

 

 
 
 
 

มิต ิ อำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ หมำยเหต

ตุ 1.การสร้าง สังคม
ที่ ไ ม่ ทน  ต่ อก า ร
ทุจริต 

 1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารข้า
ราช การฝ่ายการเมือง
สภาท้องถิ่น และฝ่ าย
ป ร ะ จ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 

๖๐,000 ๖๐,000 ๖๐,000 ๖๐,000  

(2) โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นแก่
พนักงานท้องถิ่น 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ไม่ใช้ 
ประมาณ 

(๓)โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียน เยาวชน
และประชาชน 
 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 
 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก ่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน 
ท้องถิ่น 

(1) การแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพตดิ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  

(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาปริวาสกรรม 

๓๐,000 ๓๐,000 ๓๐,000 ๓๐,000  

(3) โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา 10,000 10,000 10,000 10,000  
 (๔)โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอด

สารเคมีและลดการใช้สารเคมี 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

1.3 การสร้างจิต ส านึก
และความ ตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

(1) โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและมารยาทในสังคม  
 

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

(2)โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพ เด็ก เยาวชน ประชาชน   
สู่ประชาคมสู่อาเซียน 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 
 

  (๓)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 

  (๔)โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่โลก
กว้าง   
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

มิติท่ี 1 รวม ๑๑ โครงการ ๖๕๖,๐๐๐ ๖๕๖,๐๐๐ ๖๕๖,๐๐๐ ๖๕๖,๐๐๐ 
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มิต ิ อำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ หมำยเหต 
๒.การบริหารราช 
การเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 ๒.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

(1) จัดท าประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความสุจรติโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลท่าประจะ 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๒.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัดเทศบาล. หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลท่าประจะ 
 
 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

(2) กิจกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนด้วยความโปร่งใส 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ
พิจารณา
เลื่อนขั้น
เงินเดือน
ด้วยความ
โปร่งใส 

(3)โครงการบริการเต็มที่จดัเก็บภาษี
ถึงบ้านภาษีถึงบ้าน - - - - 

ไม่ใช้ 
ประมาณ 

 (๔)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ -จัดจ้างของ 
เทศบาลต าบลท่าประจะ 

- - - - 
ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๒.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคลในการ

ด าเนินกิจการการ

ประพฤติปฏบิัติตนให้

เป็นที่ประจักษ ์

 

(๑) โครงการพนักงานเทศบาลดเีดน่ 

 

 

  

 

- - - - 

ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๒.๕ มาตรการจัดการใน

กรณไีด้ทราบ หรือรับ

แจ้ง หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

(1) มาตรการ สนับสนุนส่งเสรมิการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ เทศบาลต าบลท่าประจะ 

 

 

- - - - 
ไม่ใช้ 
ประมาณ 

(๒) มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

 

- - - - 
ไม่ใช้ 
ประมาณ 

มิติท่ี ๒ รวม ๙ โครงการ ๐ ๐ ๐ ๐ 
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๓.การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 ๓.1 จัดใหม้ีและเผย 
แพร่ข้อมูลข่าวสารในช่อง 
ทางที่เป็นการอ านวย
สะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

(1) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

(๒) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าว 
สารดา้นการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สิน 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๓.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและตอบ 
สนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

(1) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๓.3 การส่งเสรมิให้ประ 
ชาชนมีส่วนร่วมบรหิาร
กิจการขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

(1) โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

(๒) โครงการทบทวนแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

  

 

- - - - 
ไม่ใช้ 
ประมาณ 

(๓) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

 

 

- - - - 
ไม่ใช้ 
ประมาณ 

มิติท่ี ๓ รวม ๖ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
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มิต ิ อำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ หมำยเหต 

๔.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรม 
การตรวจ เ งินแผ่นดิน
ก าหนด 

(1) กิจกรรมจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบการควบคมุภายในใหผู้้
ก ากับดูแล 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

(๒) มาตรการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๔.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ 
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

(1) โครงการอบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการเปดิซองและคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเทศบาล             
ต าบลท่าประจะ      
 
 
 
 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๔.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น   
 

 

 

 

 

 

(1) การแต่งคณะกรรมการฝ่ายสภา
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลเทศบาลต าบลท่าประจะ 
 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

๔.๔ เสรมิพลังการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วน

เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

(1) โครงการรณรงค์ให้ความรูแ้ก่

ประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 

- - - - ไม่ใช้ 
ประมาณ 

มิติที่ ๔ รวม ๕  โครงการ ๐ ๐ ๐ ๐ 
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ส่วนที่ 3 รำยละเอียดโครงกำร 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมืองสอำท้องถิ่น และ
ฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 1 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

 ๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจ ส าคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
(initiative) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการ 
เปลี่ยนแปลง ตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการ 
น าเอาความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และ
สมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจน
เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน การพัฒนาระบบในการท างานและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือ ระบบในการท างานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงาน
ไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนา ประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่
จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยัง
เป็นการสร้างขวัญก าลังในการ ท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะท า ให้บุคลากรได้รับ
ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เทศบาลต าบลท่าประจะ ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพ ของสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าประจะได้มี
ความรู้เพิ่มเติม  

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เกิดความตระหนักถึ ง 

ความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชน 
๔. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สถานการณ์ใน อนาคตที่มีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้สามารถเตรี ยมการรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

๕. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการ บริหารจัดการท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้มีการน าแบบที่ดีไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
๔. เป้ำหมำย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล และน าความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นการ พัฒนาความคิดและการท างานนอก
กรอบอย่างสร้างสรรค์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมีความ ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

๕. วิธีด ำเนินกำร 
๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมโครงการ  
๔) ก าหนดการตามโครงการฯ 
๔) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๗. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑)  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่ง

ผลลัมถุทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) และสามารถดึง ศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๒) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีความตระหนักถึง ตระหนักถึง 
ความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชน 

๓) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ใน
อนาคตที่มีผลกระทบต่อองคป์กครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้สามารถเตรียมการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

๔) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์      
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้มีการน าแบบที่ดีไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม 

โครงกำรที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงกำร :  โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นแก่พนักงานท้องถิ่น 

 ๒. หลักกำรและเหตุผล 
พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอยู่เสมอ และวินัยพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นอันมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล เพราะพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น  
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เจ้าหน้าที่ในการบริหารราชการ ซึ่งจะเข้าถึงประชาชนโดยตรงและหากพนักงานส่วนท้องถิ่นมีวินัยไม่ดีพอ จะท า ให้
ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธาอันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีการขยายองค์ความรู้ให้ครอบคลุมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมวินัยมาก่อน 
และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านวินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การพิจารณา
ด้านงานการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์มากยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลได้รู้จักและรักษาวินัยเบื้องต้น 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาล น าไปปรับปรุงประยุกต์ใช้เป็นหลักใน

การปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
๓.๓ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายท าให้เทศบาลต าบลท่าประจะไม่ต้องจัดส่งพนักงานเทศบาลไป ฝึกอบรมยัง

ส่วนกลาง 
๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และมี 

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๓.๕ เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างเต็มที่   

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหาร จัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านธุรการฯ 

๔. เป้ำหมำย 
๔.๑ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าประจะที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งยังไม่เคย

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยมาก่อนและพนักงานเทศบาลที่ผ่านการอบรมมาแล้ว  (เป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ต่อยอดใหม่)  

๔.๒ ผู้เข้ารับการฝึกบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและความชัดเจนใน การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวการรักษาวินัยและด าเนินการทางวินัย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทาง
วินัย ๒๕๕๘ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๗.ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้ด้านการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะช่วย

ให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปริมาณการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

โครงกำรที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการทุจริต คอรัปชั่น แข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้เกิดผลกระทบ

ต่อสภาวะการเป็นอยู่ของบุคคลในหน่วยงานตลอดถึงนักเรียน เยาวชนและประชาชน ขาดการอบรม สั่งสอนให้
ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
จึงท าให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน สวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู้ 
หลงท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ท าความผิดถึงขั้นถูกลงโทษและถูกจับกุมด าเนินคดีส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และถูกศาลตัดสินส่งฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมนักเรียนเยาวชนและประชาชน 

โดยมีกิจกรรมธรรมะสัญจร เป็นกิจกรรมที่เทศบาลต าบลท่าประจะ จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน นักเรียนเยาวชน และประชาชน ในต าบลท่าประจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ได้ฝึกปฏิบัติวิปัสนา
เบื้องต้น และน าคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการด ารงชีวิต 
๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา มีทัศนคติที่ดี และศรัทธา

ต่อพระพุทธศาสนา 
๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามาถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามารปะยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

และการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
๓.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่องค์กร การท าง าน 

ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานให้ดียิ่งข้ึน 
๓.๕ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าประจะมีจิตส านึก ค่านิยมและ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานและสังคมปลอดการทุจริตคอรับชั่น  

๔. เป้ำหมำยของโครงกำร 
๔.๑ ด้านปริมาณ 
-  นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนต าบลท่าประจะ เข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน   ๕๐ คน 
๔.๒ ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ใน การปฏิบัติงานได้ 
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๕. วิธีด ำเนินกำร 
๕.๑ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
๕.๒ ติดต่อประสานงานไปยังสถานที่ปฏิบัติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
๕.๔ ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๕ สรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
สถานปฏิบัติธรรมต่างๆ หมายเหตุ สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆ  จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหา บทสวดมนต์และสามารถน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑๐.๒ นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนได้ฝึกหัดกิจกรรม
ปกฏิบัติตนให้มีความอดทนมีจิตมั่นคงเป็นสมาธิ มีความสามัคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือแนะน าซึ่งกันและกัน 
 ๑๐.๓ นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน ได้เสริ มสร้างวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีทัศนคติ และตระหนักในบทบาทและสร้างจิตส านึกในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
1.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกอำคส่วนในท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 1 

๑. ชื่อโครงกำร : การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 

๒. หลักกำรและเหตุผล  
การกีฬาเป็นแนวทางการพัฒนาคนที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาจะ

เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยภายในสังคม  เสริมสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาสุขภาพ    ท า
ให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค นอกจากนี้กีฬายังช่วยสาน
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ความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีเอ้ืออาทรต่อกันมีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย  อีกทั้งสามารถช่วยลด ละ 
เลิกพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพนั่นคือการเสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชน  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

เทศบาลต าบลท่าประจะเล็งเห็นความส าคัญของการเล่นกีฬา  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบลท่าประจะ หันมาสนใจกีฬา รู้จักดูแล
สุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง  และห่างไกลจากยาเสพติด 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนตระหนัก  และเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา  
สนใจหันมาเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 
            ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  หลีกเลี่ยงการมั่วสุม  และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
            ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี  และสร้างนิสัยการรักกีฬาให้เกิดข้ึนในชุมชน 
            ๓.๔ เพ่ือให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
            ๓.๕ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
            ๓.๖ เพ่ือพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาต่าง ๆ ของเด็ก  เยาวชนและประชาชนให้มีมาตรฐานมากขึ้น 
๔. เป้ำหมำย 

๔.๑  ด้านปริมาณ 
   - เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา   ประมาณ  ๕๐๐ คน 
   - เด็ก เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ  ๑,๐๐๐ คน 

๔.๒  ด้านคุณภาพ 
   - เด็ก  เยาวชนและประชาชนหันมาใส่ใจการเล่นกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นผลให้
ห่างไกลยาเสพติดมากข้ึน 

๕. วิธีด ำเนินกำร 
๕.๑  ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการ 
๕.๒  ประสานงานหมู่บ้านต่าง ๆ  เพ่ือเข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
๕.๓  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
๕.๔  จัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ   
๕.๕  จัดการแข่งขันกีฬาโดยแบ่งเป็นประเภทกีฬา  ดังนี้ 

๖. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาเยาชน

และประชาชนต้านยาเสพติด  เพ่ือเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน     ค่า
ของรางวัลและค่าใช้จ่ายๆ อ่ืนๆ  จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียด  ตามเอกสารแนบท้ายโครงการ 
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๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
สนามกีฬาบ้านห้วยแหยง  หมู่ที่  ๔  ต าบลท่าประจะ  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๘. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ระหว่าง มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็ก  เยาวชน  และประชาชนตระหนัก  และเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา  สนใจหันมาเล่นกีฬาและ

ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 
๑๐.๒  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  หลีกเลี่ยงการมั่วสุม  และห่างไกล

จากยาเสพติด 
๑๐.๓  ชุมชนมีความสามัคคี  และรักการเล่นกีฬามากขึ้น 
๑๐.๔  เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
๑๐.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และเชื่อมความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างกัน 
๑๐.๖  ทักษะการเล่นกีฬาต่าง ๆ ของเด็ก  เยาวชนและประชาชนมีมาตรฐานมากข้ึน 
 

โครงกำรที่ ๒ 

1. ชื่อโครงกำร:  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาปริวาสกรรม 

2.  หลักกำรและเหตุผล 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการ

เป็นอยู่ของบุคคลในหน่วยงานตลอดถึงนักเรียนเยาวชนและประชาชนขาดการอบรม สั่งสอนให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงท าให้นักเรียน
เยาวชนและประชาชนส่วนหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู้ หลงท าในสิ่งที่ไม่
เหมาะสม ท าความผิดถึงขั้นและถูกจับคุมด าเนินคดีส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ่มครองเด็กและเยาวชน สามารถน า
หลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอนมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง,สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น มีความรู้เข้าใจ

หลักธรรมค าสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



 

 

16 
 

3.3 เพ่ือนักเรียนเยาวชน ประชาชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารส่วน
ท้องถิ่น ได้อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีของไทย 

4. เป้ำหมำย 
๑. นักเรียน เยาวชน        จ านวน   200  คน 
๒. ประชาชน         จ านวน  100  คน 
๓. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และฝ่ายบริหารท้องถิ่น จ านวน  80 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
5.1 ประชุมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน ฯลฯ วางแผนการเตรียมการ 

            5.2 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการเชิญโรงเรียน ให้พานักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมปริวาสกรรม  
หน่วยงานราชการ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยการตักบาตรข้าวสาร การท าอาหารเลี้ยงพระ การฟังเทศน์ การร่วม
สวดมนต์  
   5.3 จัดหาสถานที่ด าเนินงาน โดยจะใช้วัดตะเคียนทอง ม.2 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมปริวาสกรรม โดยจะมีพระสงค์จากที่ต่างๆ มาร่วมประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เพราะ
ถือเป็นการปฏิบัติกิจกรรมปริวาสกรรมของต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี 
   5.4 ประเมินผลจากการเข้าร่วมโครงการ ในการประเมินความพึงพอใจในเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะแบ่ง
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ 
 
  1.ระดับความพึงพอใจระดับ น้อยมาก 
  2.ระดับความพึงพอใจระดับ น้อย 
  3.ระดับความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
  4.ระดับความพึงพอใจระดับ มาก 
  5.ระดับความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 
    โดยจะให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปริวาสกรรมเข้าร่วมตอบแบบสอบภาม เพ่ือประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว โดยจะให้หัวข้อในการประเมินดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจในวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปริวาสกรรม 
  2. ความพึงพอใจในความส าคัญของโครงการปริวาสกรรม 
  3. ความพึงพอใจในระยะเวลาในการจัดโครงการปริวาสกรรม 
  4. ความพึงพอใจในการใช้สถานที่ในการจัดโครงการปริวาสกรรม 
  5. ความพึงพอใจในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าประ
จะและประชาชนในพื้นท่ีใคร่เคียง 
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6.  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
  วัดตะเคียนทอง หมู่ที่ 2 ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

8. งบประมำณ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาปริวาสกรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ จ านวน 10,000  บาท  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานการศึกษา ศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าประจะ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
10.1 บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน ฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาปริวาสกรรม  
10.2 ได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

 
โครงกำรที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา 

๒. หลักการและเหตุผล 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านเศรษฐิกิจอย่างรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการ

เป็นอยู่ของนักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารท้องถิ่นตัวแทนจากองค์กร 
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลท่าประจะ ขาดการอบรม สั่งสอนให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงท าให้
นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารท้องถิ่น ตัวแทนจากองค์กร หน่วยงาน
ต่างๆ  และประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าประจะส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถาพปัญหาดังกล่าว 
ไม่เข้าใจ ขาดความรู้ ในทางพระพุทธศาสนา 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีพิธีกรปฏิบัติศาสนาพิธีที่ถูกต้องตามโบราณประเพณี 
๒. เพ่ือสืบทอดแนวทางและพิธีการปฏิบัติศาสนพิธี ได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 

เยาวชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และฝ่ายบริหารท้องถิ่น ตัวแทนจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีพิธีการศาสนาพิธีประจ าหมู่บ้าน เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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๔. เป้าหมายของโครงการ 
นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามชิกสภาและฝ่ายบริหารท้องถิ่นตัวแทนจากองค์กร 

หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๕. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน ฯลฯ วางแผนการเตรียมการ 
  ๕.๒ ติดต่อวิทยากร 
  ๕.๓ จัดหาสถานที่ด าเนินงาน 
  ๕.๔ ประเมินผลการการเข้าร่วมโครงการ 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๗. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 
๘. งบประมาณ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลต าบลท่าประจะ  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารท้องถิ่นตัวแทนจาก

องค์กร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศ บาลต าบลท่าประจะ มีความรู้ ความเข้าใจในศาสนาพิธีที่
ถูกต้องตามโบราณประเพณี 

๒. เสริมสร้างความมั่นคงแก่พุทธศาสนาและตระหนักในประเพณีโบราณของไทย 
๓. นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารท้องถิ่น ตัวแทนจาก

องค์กร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปในเขตเทสบาลต าบลท่าประจะ ได้ฝึกหัดกิจกรรมปฏิบัติตนให้มีความ
อดทนมีจิตมั่งคงมีสมาธิ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือแนะน าซึ่งกันและกัน 

๔. นักเรียน เยาวชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารท้องถิ่น ตั วแทนจาก
องค์กร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าประจะ มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาในศาสนาพิธีที่
ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 
 

โครงการที่ ๔ 

๑.ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมี 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าประจะ  เป็นพื้นที่ใช้เพ่ือการเกษตรเป็นหลัก เช่น ท าสวน ท านาและปลูกผัก  การท า

การเกษตรในปัจจุบันจะมีปัจจัยการลงทุนสูง เพื่อต้องการให้ผลผลิตที่ได้ตามเป้าหมายและได้ผลผลิตที่ราคาแพง เช่น 
การใช้เครื่องจักร เทคโนโลยีให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้สารเคมี สารควบคุมพืช และสารก าจัดแมลง  
ท าให้ตัวเกษตรกรเอง ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม ได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาสารพิษตกค้าง และ
ปัญหาสุขภาพ  

ปัจจุบันคนไทยจ านวนมากก าลังเผชิญปัญหาโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคไต ความดัน ฯลฯ บางโรคอาจเกิด
จากการรับประทานอาหาร บางโรคอาจเกิดจากสภาวะแวดล้อม บางโรคอาจเกิดจากหลายปัจจัยต่างๆรวมกัน ซึ่ง
การบริโภค “ผัก”เป็นวิธีการหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงโรคภัยได้ เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆของผักที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เช่น ผักบางชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระ บางชนิดมีฤทธิ์เป็นยา บางชนิดช่วยในเรื่องของการขับถ่าย ซึ่งเป็น
ประโยชน์โดยตรงจากการรับประทานผัก 

กระแสของการนิยมบริโภคอาหารสุขภาพโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษ  การปลูกผักไร้ดินจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถปลูกได้เอง โดยไม่ต้องเสียเวลารดน้ า พรวนดิน  ใช้พ้ืนที่น้อย ผู้ที่สนใจสามารถปลูกได้ทุก
ครัวเรือน และยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพได้ 

๒. วัตถุประสงค์   
  ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ในการปลูกผักกินเองโดยไม่ใช้สารเคมีหรือสารพิษ 

  ๒. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้เรื่องผักที่สามารถ ลด ป้องกันหรือบรรเทาอาการของโรคต่างๆได้ 
  ๓. เพ่ือเสริมอาชีพ เสริมรายได้ ลดรายจ่าย และ ประชาชนสุขภาพดี  

๓. กลุ่มเป้ำหมำย 
เกษตรกร  กลุ่มสตรี  แม่บ้าน เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

๔. วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าประจะ  
  ๒. ประสานงานผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลท่าประจะ 
  ๓.  ติดต่อประสานงานวิทยากร เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ. 
  ๔.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ 
  ๕.  อบรมและฝึกปฏิบัติจริง  
  ๖.  ประเมินผลโครงการ      

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลท่าประจะและบริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๗. ติดตำมประเมินผลโครงกำร 
  ๗.๑  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๗.๒  แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม 
  ๗.๓  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมีของเกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรม 

๘. งบประมำณ 
  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท   

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าประจะมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากสารพิษ 
  ๒. ผู้เข้ารับการอบรมและประชาชนทั่วไป มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

1.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในสังคม  

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง

ในการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและมารยาทในสังคมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม และมารยามในสังคมที่พึงประสงค์
ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย ซึ่งควรเริ่มปลูกฝังผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และมารยาทในสังคมดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในสังคมขึ้น เพ่ือปลูกฝัง
และเป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม  มารยาทในสังคม และจิตใจที่ดีงามตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง  
2.เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ   
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4. เป้ำหมำยของโครงกำร 
4.1 ด้านปริมาณ  
เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ และพนักงานเทศบาลต าบลท่า

ประจะ จ านวน 100 คน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย  
 4.2 ด้านคุณภาพ  
 เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ และพนักงานเทศบาลต าบลท่า
ประจะ ร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม  

5. วิธีด ำเนินกำร 
5.1 ประชุม,ผู้ปกครอง,ครู,ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะกรรมการสถานศึกษา  
5.2 ติดต่อวิทยากร 
5.3 จัดหาสถานที่ด าเนินงาน 
5.4 ประเมินผลจากการเข้าร่วมโครงการ 

6.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมำณ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในสังคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตาม
แนบท้ายโครงการ) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์   เทศบาลต าบลท่าประจะ 

10.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
    1๐.๑ เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์  และพนักงานเทศบาล
ต าบลท่าประจะ จ านวน 100 คน มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546  

๑๐.๒ ครู ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ พนักงานเทศบาลต าบลท่าประจะ 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
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โครงกำรที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน ประชาชน สู่ประชาคมสู่อาเซียน 

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรื่องในภูมิภาคทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน และ
นโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการศึกษาเพ่ือให้บรรลุประชาคมอาเซียนที่ เอ้ืออาทรและแบ่งปัน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน ตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม  

เทศบาลต าบลท่าประจะได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และต้องการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตต าบลท่าประจะ มีประสบการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางเทศบาลต าบลท่าประ
จะได้เริ่มการเพ่ิมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเป็นอันดับแรก โดยการให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้อบรมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนในทุกภาคส่วน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชนได้ทราบถึงความส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือต้องการให้เด็ก เยาวชน ประชาชน  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล มี

ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ มีประสบการณ์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๒ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ 
๓.๓ เพ่ือเป็นการวางพ้ืนฐานการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 
๓.๔ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็ก เยาวชนประชาชน  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาล ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชน เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าประจะ   จ านวน ๗๐ คน 
๔.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลต าบลท่าประจะ จ านวน ๓๐ คน 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑ ประชุมและวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
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๕.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๓ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินการงานโครงการ 
๕.๔ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ        

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๗. งบประมาณ 
          จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๙. ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ 
๙.๑ เด็ก เยาวชน ประชาชน  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีความรู้ใหม่ กลุ่ม

เพ่ือน ประสบการณ์ใหม่และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๙.๒ เด็ก เยาวชน ประชาชน  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สามารถรวมกลุ่มกัน

ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้สู่กันและกัน 
๙.๓ เด็ก เยาวชน ประชาชน  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีพ้ืนฐานในการ

เข้าใช้ภาษาต่างประเทศ 
๙.๔ เด็ก เยาวชน ประชาชน  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันเป็นอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
๙.๕ ได้มีโครงการ ด้านการศึกษา ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการให้มีความพร้อมและ

สนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
๙.๖ ได้ร่วมและสนับสนุนผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมต่างๆ 
๙.๗ เพ่ือการแข่งขันและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 

โครงกำรที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงกำร : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  

๒. หลักกำรและเหตุผล 
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง 

เด็กทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวชุมชนและรัฐเพ่ือส่งเสริมให้เด็กๆเหล่านั้นได้รับการศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบและตามอัธยาศัยที่รัฐจัดให้ ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตา
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องฝึกฝน 
เนื่องจากเด็กมีความส าคัญต่อประเทศ หน่วยงานรัฐจึงได้จัดให้วันเสาร์ที่ ๒ เดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็ก
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แห่งชาติ เพ่ือให้ทุกคนเห็นความส าคัญและเพ่ือสร้างความตระหนักให้เด็กๆ ทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและชุมชน
และประเทศชาติต่อไป 

เทศบาลต าบลท่าประจะ จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันเด็กขึ้นเพ่ือประชาชนเห็นความส าคัญของเด็กและ
ส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑ เพ่ือให้ครอบครัวชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน 
๓.๒ เพ่ือให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
๓.๓ เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับเด็กในการรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 
๓.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาด้านร่างกาย , อารมณ์, สังคม, และสติปัญญา 
๓.๕ เพ่ือส่งเสริมเด็กรู้รัก สามัคคี 

๔. เป้ำหมำยของโครงกำร 
๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๖๐๐ คน 
๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - การกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชน 
  - การมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น และมีการเสียสละ 
  - เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย, อารมณ์ , สังคม , และสติปัญญา 

๕. ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรที่คำดหวัง 
๕.๑ ผลผลิต 

  - การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน จ านวน ๖๐๐ คน 
๕.๒ ผลลัพธ์ 

  - การกล้าแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  - พัฒนาการด้านร่างกาย, อารมณ์ , สังคม , และสติปัญญา 

๖. แนวทำงกำรด ำเนินกำรของโครงกำร 
๖.๑ เสนอโครงการฯ ให้ผู้บริหารอนุมัติ 
๖.๒ ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการมอบหมายงาน 
๖.๓ ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ 

  - เปิดงานมีการแสดงบนเวทีของนักเรียน 
  - กิจกรรมการเล่นของเด็ก 

๖.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 
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๗. สถำนที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๘. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (วันเสาร์ที่สอง เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๙. งบประมำณ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบด าเนินการ ค่าใช้สอยจ านวน  ๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการฯ  

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ  

๑๑. ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร 
 ๑๑.๑ เด็กและเยาวชนเกิดความอบอุ่นใจ  ภูมิใจ รู้จักคุณค่าของตนเอง 
 ๑๑.๒ ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชน 
 ๑๑.๓ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล ได้ดี 
 
โครงกำรที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงกำร :  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่โลกกว้าง   

๒.หลักกำรและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่าง
มีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนา ที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมี
สุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)   

“เด็ก” เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ขวบ เป็นช่วงส าคัญช่วงหนึ่งของชีวิต ที่
สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการปูพื้นฐานทักษะต่างๆให้เด็ก
ได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ดังนั้น  เทศบาลต าบลท่าประจะ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กปฐมวัยจึงได้จัด โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่
โลกกว้าง ประจ าปี ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เพ่ือให้เด็กเล็กได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ระหว่างกลุ่มเพ่ือน,ครูผู้ดูแลเด็ก ,ผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริม การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเด็กกับ
ผู้ปกครอง และผู้ปกครอง กับครูผู้ดูแลเด็กอีกด้วย 
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๓. วัตถุประสงค ์  
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
๒.๒ เพ่ือช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
๒.๓ เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง  

๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และระหว่างครอบครัว          
๔. เป้ำหมำย 

๔.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  เด็กเล็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง อีกทั้งผู้ปกครองและครูได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้กับเด็กเล็ก 

๔.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
๔.๒.๑  เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์  
๔.๒.๒  ผู้ปกครองนักเรียน  
๔.๒.๓  พนักงานเทศบาล และครู จ านวน  ๑๐  คน 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ หมายเหตุ  สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม  

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
ตามเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลท่าประจะ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของเทศบาลต าบลท่าประจะ  

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    หมวดอ่ืนๆ   โครงการพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ตามโครงการตั้งไว้  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ - บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

๘. วิธีด ำเนินกำร 
๘.๑ ประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กของ ศพด.บ้านควนสมบูรณ์เพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางและรายละเอียด การ

ด าเนินโครงการ 
๘.๒ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อผู้บริหาร 
๘.๓ ติดต่อประสานงานกับสถานที่เบื้องต้นพร้อมวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 
๘.๔ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
๘.๕ ด าเนินการตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 ๘.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บริหารทราบ                  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์  เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กเล็กได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
๑๐.๒ เด็กเล็กได้ใฝ่รู้ต่อเนื่องตลอดเวลา  
๑๐.๓ เด็กเล็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง  
๑๐.๔ ได้เสริมสร้างความรักความอบอุ่นและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และระหว่างครอบครัว 
 

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

โครงกำรที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงกำร : จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใสของเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลมีโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริ ตควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 

เทศบาลต าบลท่าประจะตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ 
ดังกล่าว และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าประจะยึดปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส 
๓.๒ เพ่ือบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าประจะมีความตระหนักให้คนในองค์กรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใสของเทศบาลต าบลท่าประจะ 
๖.๒ แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่างของเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีการจัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใสของเทศบาลต าบลท่าประจะ 
๑๐.๒ บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าประจะข้อยึดปฏิบัติในการปฏิบัติงานโดยสุจริต โปร่งใส 
๑๐.๓ บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าประจะมีความตระหนักให้คนในองค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 

๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

โครงกำรที่ ๑  

๑.โครงกำร : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัดเทศบาล. หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลท่าประจะ
๒. หลักกำรเหตุผล 

เทศบาลต าบลท่าประจะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ ง  ที่มีอ านาจหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. 2552 ตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เทศบาลต าบลมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะ การอ านวยความสะดวกในการ ติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย และหลากหลายท าให้การอนุมัติ อนุญาต ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในบางครั้งอาจไม่คล่องตัว 
การมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และอ านาจไม่กระจุกอยู่ที่ตัวผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว 

เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การออก
ค าสั่ง มอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลต าบลท่าประจะ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
และเป็นการกระจายอ านาจในการ สั่งการและตัดสินไปไปยังปลัดเทศบาล. และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลต าบล
ท่าประจะ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
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๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก เทศบาลต าบลท่าประจะ 
๓.๓ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้ำหมำย 
       นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ     

สั่งการ 
๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
        ไม่ใช้งบประมาณ 

๙ .ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
๑๐.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
๑๐.๓ ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

โครงกำรที่ ๒ 

๑. โครงกำร : กิจกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนด้วยความโปร่งใส 

๒. หลักกำรเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ บริหารผล

การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีต าบลท่าประจะได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน ขั้น
เงินเดือน เรื่องการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และ เป็นแรงจูงใจให้ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความมุ่งม่ันในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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๓. วัตลุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได ้
๓.๒ เพ่ือสร้างค่านิยมและสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ สุจริต โปร่งใส 

๔. เป้ำหมำย 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลท่าประ

จะโดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลโดยประกอบด้วยประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วน และข้าราชการเทศบาลต าบลท่าประจะที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลท่า   
ประจะเพ่ือ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
และเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลท่า
ประจะรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน 
เทศบาลต าบลท่าประจะ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 

๖.๖ ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยและให้โอกาสผู้รับการประเมินได้โต้แย้ง แสดงความเห็น และ 
ตรวจสอบได้ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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โครงกำรที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน 

2. หลักกำรและเหตุผล : 
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการปฏิบัติการ

ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ  4.2  ปรับปรุงรายได้ที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี การ
ก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งจัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์เพ่ิมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์
และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับ
หลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษี แต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่ง  
จัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งนี้  หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมเติ มต้องสะท้าน
แหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษี ของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบกับได้จัดท า 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปตามแผนที่ปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ท าให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพ่ือการจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้น เทศบาล
ต าบลท่าประจะ จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ เทศบาลต าบลท่าประจะ 
และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต าบลท่าประจะ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีถึงบ้านกรณีผู้ค้างช าระภาษี ได้แก่ภาษีบ ารุงท้องที่  และภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน 
3.2  เพ่ือส ารวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริง เพ่ือน ามาคิดประเมินภาษี 
3.3  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องการช าระภาษี 
3.4  เพ่ือเร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษี ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3.5  เพ่ือแนะน าขั้นตอนในการช าระภาษีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่าง ๆ ให้ประชาชนได้

เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี 
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3.6  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นในการช าระภาษี 

4. เป้ำหมำย 
โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน มีเป้าหมายที่ส าคัญดังนี ้
๔.๑ ออกบริการจัดเก็บภาษีถึงบ้าน  ทุกหมู่บ้าน จ านวน  6  หมู่บ้าน 
๔.๒ ประชาชนในเขต เทศบาลต าบลท่าประจะ  ช าระภาษีของตน ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการท างานเพ่ือ

เดินทางมาช าระภาษีที ่เทศบาลต าบลท่าประจะ 
๔.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมาช าระภาษีของแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
๔.๔ ผู้อยู่ในข่ายท่ีต้องเสียภาษี  ดังนี ้

   -  ผู้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่                 

5.   วิธีกำรด ำเนินกำร 
5.1  เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.2 แจ้งให้ผู้น าสมาชิกสภาฯ  , พนักงานเทศบาล.  และลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.3  ประสานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก สภา. ภายในชุมชน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ระหว่าง  ตุลาคม  -  ธนัวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ออกจัดเก็บภาษีถึงบ้านทุกหมู่บ้านจ านวน 6  หมู่บ้าน พ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าประจะ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
     ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลังเทศบาลต าบลท่าประจะ                                                   

10.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน เมื่อแล้วเสร็จประโยชน์ที่จะได้รับ มีดังนี้ 
10.1  ประชาชนได้รับความสะดวกมากข้ึนในการช าระภาษี 
10.2  สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
10.3  ได้ข้อมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
10.4  เทศบาลต าบลท่าประจะ มีรายได้จัดเก็บมากข้ึน 
10.5  จ านวนรายลูกหนี้ ภาษีบ ารุงท้องที่ลดลง 
10.5  ประชาชนได้รับทราบและเห็นความส าคัญของการช าระภาษีเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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โครงกำรที่ ๔ 

๑. โครงกำร : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ -จัดจ้างของ เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๒. หลักกำรเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และ

การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
และกฎหมายที่ก าหนดไว้ การสร้างความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดย เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ
เทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตลุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตาม

โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลท่าประจะ 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 

๔. เป้ำหมำย 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของเทศบาลต าบลท่าประจะได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ 

ที่ท าการเทศบาลต าบลท่าประจะ หนังสือราชการ ระบบหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้-ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง-ประกาศ 

การก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศ วัน 
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการดัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง - ประกาศวัน 
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หนังสือราชการ เป็นต้น 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑๐.๒ การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
๑๐.๓ ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

โครงกำรที่ ๑  

๑. โครงกำร : กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
อาศัยมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด 

เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายอ านาจตัดสินใจการ 
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ 
รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 
2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระ
ราช กฤษฎีกานี ้

เทศบาลต าบลท่าประจะจึงได้ก าหนดกิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชนเพ่ือให้          
เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น 
๓.๒ เพ่ือใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และเป็นภารของ

หน่วยงานและ ประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
๔. เป้ำหมำย 

ประชาชนต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ การประชุมหารือเพ่ือปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความกระชับ ลดขั้นตอน 
๖.๒ ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนใน

พ้ืนที ่
๖.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ป้าย แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและการอ านวยความ

สะดวกโดยติดไว้ในที่เปิดเผย โดยด าเนินการปรับปรุงแผนผังก าหนดเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานให้เป็นปัจจุบัน การ
แสดงป้ายขั้นตอนและระยะเวลา ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเปิดเผยชัดเจน จัดท าเอกสารเผยแพร่ จัดท ากล่องรับ
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พึงความคิดเห็นของประชาชน เตรียมแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอก มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการใน
เวลาพักเที่ยงและ วันหยุดราชการ รวมทั้ง การมอบอ านาจการอนุญาตการอนุมัติ  การรักษาราชการแทนเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว และรวดเร็ว เป็นต้น 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลต าบลท่าประจะ 
๑๐.๒ ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้ 

 

๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

โครงกำรที่ ๑  

๑. ชื่อโครงกำร: โครงการพนักงานเทศบาลดีเด่น  

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลัก

ของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง     ได้เกิดผล
ส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง โดยเฉพาะ ด้านการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบ
ความต้องการ และรับรู้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหา ของประชาชนได้อย่างทันที เทศบาลต าบลท่าประจะ 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีการ
ปฏิบัติดีเด่น ให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญและคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลดีเด่น เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติ 
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คุณเป็นขวัญ ก าลังใจในการท างาน พร้อมตั้งเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในเทศบาลต าบลท่าประจะ 
ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพนักงานเทศบาลดีเด่นของเทศบาลต าบลท่าประจะขึ้น เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณ และ
ยกย่องคุณความดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก ่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เทศบาล
ต าบลท่าประจะต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและยกย่องให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีความประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี      

ในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิด ชูเกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่น และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

๔. เป้ำหมำย 
๔.๑ คัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น จ านวน 1 คน 
๔.๒ คัดเลือกลูกพนักงานจ้างดีเด่น จ านวน 1 คน 

๕. วิธีกำรด ำเนินงำน 
๕.๑ ด าเนินการจัดท าและเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล        

ท่าประจะ ดีเด่น 
๕.๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก 

พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าประจะ ผู้มีความประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ ดี ในด้าน
การครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติ และประกาศเกียรติ
คุณเป็นพนักงานดีเด่น  

๕.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างทราบ 
๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่นประจ าปีในเดือนกันยายน 
๕.๖ มอบเกียรติบัตรและประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล และพนักงาน 

จ้างของเทศบาลต าบลท่าประจะดีเด่น 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๗. งบประมำณ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 

๘. สถำนที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๙. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
๑๐.๑ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลดีเด่น จ านวน 1 คน 
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๑๐.๒ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างดีเด่น จ านวน 1 คน 
 
๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

โครงกำรที่ ๑  

๑. ชื่อโครงกำร  : มาตรการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลต าบล                
                       ท่าประจะ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลท่าประได้ประกาศใช้ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลต าบลท่าประจะ

อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือก าหนดมาตรฐานทาง จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ลดความ
เสียหาย และต่อต้านการทุจริตภาครัฐ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการลูกจ้างใน

การ ปฏิบัติราชการ 
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้างให้เกิด

ความ โปร่งใส มีมาตรฐาน 

๔. เป้ำหมำย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าประจะให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน 

เทศบาลและพนักงานจ้าง ในการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
๖.๒ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าประจะให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ เพื่อเป็นตัวช่วย ใน

การควบคุม ติดตาม พฤติกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลท่า
ประจะ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๑. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ          

ข้าราชการฯ มีเครื่องมือจากภายนอก และประชาชนที่ก ากับความประพฤติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง          
ข้าราชการ ลูกจ้างให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐาน 
 
โครงกำรที่ ๒ 

๑. โครงกำร : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ 

ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่ 
เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล ปัจจัยทางวัฒนธรรมของ
องค์กร และลักษณะงานของหน่วยงานที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 

ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กร การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดขอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร 

มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและการปฏิญาณร่วมกันใน
การ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้มีเครื่องมือและข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส 
๓.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักให้คนในองค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๖.วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

39 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านัก/กอง/ฝ่าย ในสังกัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
            มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของอำคประชำชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

โครงกำรที่ ๑  

๑. โครงกำร  : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 14 และ
มาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ และเพ่ือให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าประจะจึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารชองทางราชการให้ประชาชนได้ ตรวจดู 
ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐโดยประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู ค้นคว้า และศึกษา ตลอดจน

เผยแพร่ ของมูลข่าวสารของทางราชการ 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๔. เป้ำหมำย 
ประชาชนในเขตต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าประจะ 
๖.๒ จัดเตรียมแบบฟอร์ม ค าร้องส าหรับขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๖.๓ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 
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๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชนชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตรวจดู ค้นคว้า และศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ 

ของมูลข่าวสารของทางราชการ 
๑๐.๒  ประชาชนได้รับสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 
โครงกำรที่ 2 

๑. โครงกำร : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
การบริหารงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย โดยเฉพาะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการให้ประชาชนได้ทราบและสามารถเข้าตรวจดู รวมทั้งการสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐได้ ทั้งนี้  การ
เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การแสดง ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความศรัทธาของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 

๔. เป้ำหมำย 
ประชาชนต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายการบัญชีรายรับ

รายจ่าย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการพัสดุ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน การติดประกาศ
ในหมู่บ้าน และที่ท าการเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลังเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนต าบลท่าประจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีโอกาสได้ตรวจสอบผลการ 

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าประจะ ก่อให้เกิดความโปร่งใสและความศรัทธาของประชาชนต่อหน่วยงาน 
 

๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

โครงกำรที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงกำร : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
เทศบาลต าบลท่าประจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตามอ านาจหน้าที่ 

ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆให้เกิดความทั่วถึงเสมอภาค ใน บางครั้งประชาชน
อาจมีความเดือดร้อนในเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเอกชน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานของ รัฐเอง ดังนั้น  
การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งเบาบรรเทา ความ
เดือดร้อนของประชาชนยามทุกข์ร้อน 

๓.วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที 

            ๓.๒ เพ่ือประนีประนอมข้อพิพาทในพ้ืนที่อย่างเข้าถึง เข้าใจ 

๔. เป้ำหมำย 
ประชาชนต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
๖.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน  
๖.๒ น าเรื่องเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
           ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ในพ้ืนที่ 
๑๐.๒ สามารถประนีประนอมได้อย่างเข้าใจบริบทของชุมชนท้องถิ่น 

 
๓.๓ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ ๑  

๑.ชื่อโครงกำร : โครงการเทศบาลพบประชาชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 มาตรา (16) ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความ ต้ องการของ  
ประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมน และมีความโปร่งใสมากข้ัน โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผนและการท างานตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และ
ร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถิ่นและนโยบายของเทศบาต าบลท่าประจะ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ท าความเข้าใจกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เพ่ือให้ประชาชนเกิด ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อหน่วยงาน ก่อให้เกิดความผูกพันความไว้วางใจ และความร่วมมือในการพัฒนา เทศบาลต าบลท่าประจะอย่าง
ยั่งยืน และการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายและนโยบายดังกล่าว และให้เทศบาลต าบล
ท่าประจะได้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการเสริมสร้าง กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลต าบลท่าประจะ จึงได้จัดโครงการเทศบาลต าบลพบประชาชน เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและเป็นการบริการประชาชนในเซิงรุกแบบบูรณาการ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและ 

ประชาชนเพื่อจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง 
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึง 
๓.๓ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๔ เพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 

๔. เป้ำหมำย 
ประชาชนต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ จัดตั้งคณะท างานโครงการเทศบาลพบประชาชน 
๖.๒ จัดประชุม เจ้าหน้าที่เทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ,ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าชุมชน เพื่อ

ก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน 
๖.๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
๖.๔ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่บูรณาการร่วมกับเทศบาลต าบลท่าประจะ  
๖.๕ ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชนชนทราบก าหนดเวลาด าเนินการ 
๖.๖ ออกพบปะประชาชนตามระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ  

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอด ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘. หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๙. กำรติดตำมและประเมินผล 
โดยการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑๐.๑ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและให้บริการกับ 

ประชาชน เพ่ือจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง 
๑๐.๒ ประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึงและเข้าถึงการบริการมากข้ึน 
๑๐.๓ เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑๐.๔ เกิดความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
 

โครงกำรที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดที่ต้องด าเนินการในการพัฒนาท้องถิ่น การ

ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น ร่วม 
ด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะอ่ืนๆระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน จะส่งผลท าให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ประสิทธิผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น หากมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย อาศัยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น 
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รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของตน และมีสิทธิก าหนด ทิศทางการ
พัฒนาร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นได้ ดังนั้น  การด าเนินการดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนและกระตุ้นให้มีเกิด 
กระบวนการทบทวนแผนหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งการได้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบในการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลท่าประจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและหลักการ ส าคัญ
ของการพัฒนาต าบลท่าประจะจ าต้องเกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระหว่างการพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบล 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลท่าประจะจึงจัดท าโครงการ “ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)” โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน การ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑) ที่ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้เกิดกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ เทศบาลต าบล         

ท่าประจะ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
๓.๒ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
๓.๓ เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ 

ประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

๔. เป้ำหมำย 
ประชาชนต าบลท่าประจะ 

๕. พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ชี้แจงแกนน าหมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน 
6.3 จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบล 
6.4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.5 เสนอสภาท้องถิ่น 
6.6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 
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๖. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๘. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๘.1 ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และท้องถิ่น 
๘.๒ เทศบาลต าบลท่าประจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้มาจากปัญหา และความต้องการของประชาชน 

ในพ้ืนที่ 
๘.๓ เทศบาลต าบลท่าประจะได้วางแผนการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี 

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

โครงกำรที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงกำร  : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลท่าประจะด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน การจัดซื้อ

จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ให้มีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินการซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลท่าประจะ ทั้งนี้  ให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมโปร่งใส โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมในการตรวจรับการจ้างด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยผ่านกลไกตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านการดัด

เลือกจากหมู่บ้านมาเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่ในการตรวจงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๒ เพ่ือสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากบริการ

สาธารณะ สร้างแนวคิดในการเป็นเจ้าของร่วมของประชาชนในทรัพย์สินของทางราชการ 

๔. เป้ำหมำย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน โดยให้ทางหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 

ตรวจการจ้างของเทศบาลต าบลท่าประจะ 
๖.๒ อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการตรวจการจ้างที่ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทาง 

ราชการ 



 

 

46 
 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างของเทศบาลต าบลท่าประจะ 
 ๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักและร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่าประจะ 

 
 
มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิรำชกำรของ                   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมอำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

โครงกำรที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมจัดท าและรายงานการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูและและ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯก าหนด เทศบาลต าบลท่าประจะจึงจัดท า และรายงาน
ผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน 

๓.๒ เพ่ือสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ก ากับดูแลได้ตรวจสอบ 

๓. เป้ำหมำย 
ส่วนราชการทุกกอง/ส่วน/ฝ่าย/งาน ของเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๔. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๕. วิธีด ำเนินกำร 
๕.๑ แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับ        

หน่วยงานย่อย 
            ๕.๒ คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อย 
            ๕.๓ จัดท ารายงาน 

 ๕.๔ น าเสนอผู้บริหาร และจัดส่งให้กับผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๗. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานราชการเพ่ือให้หน่วยงานกลาง (คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน และ ผู้ก ากับดูแล) ได้ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

โครงกำรที่ 2 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลท่าประจะ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหายที่ 
อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือส าหรับการปฏิบัติราชการอย่างเป็นขึ้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าประจะ  
3.2 เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานภาครัฐ 

๔. เป้ำหมำย 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

            6.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ 
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลท่าประจะ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.4 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ลดความเสียหาย และความเสี่ยงต่อการด าเนินการที่ผิดระเบียบของทางราชการ 
๑๐.๒ หน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด 
 

๔.๒ กำรสนับสนุนให้อำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

โครงกำรที่ 1 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้างเทศบาล                  
                      ต าบลท่าประจะ      

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ด าเนินการการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมี 
คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก 
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยเฉพาะภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ใน กระบวนการและระเบียบของทางราชการ ซึ่งหากภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจจะช่วย
ท าให้ มีการตรวจสอบ การตรวจทาน และป้องกันการทุจริต เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานการจัดซื้อการจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้การซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเปิดซองคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเฉพาะ 

คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนประชาคมเพ่ือให้ร่วมด าเนินงานกับคณะกรรมการที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมี  
ดุลภาพ 

๔. เป้ำหมำย 
คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้างเทศบาลต าบลท่าประจะ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อการจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๐.๒ คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนประชาคมมีความรู้และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการซื้อการจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีดุลยภาพ 
 

๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสอำท้องถิ่น 

โครงกำรที่ ๑ 

1. ชื่อโครงกำร :  การแต่งคณะกรรมการฝ่ายสภาร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเทศบาล                  
                       ต าบลท่าประจะ 

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามพรราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๕๒ มาตรา ๕๐ 

ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  จากบทบาท
หน้าที่ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีขอบเขตกว้างขวางและเกี่ยวข้องกับปัญหา  จ าเป็นต้องมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
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ดังนั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เสริมสร้าง
บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมกับในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าประจะ จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสภาร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลเทศบาลต าบลท่าประจะ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเสริมสร้าง 

บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล 
๓.2 เพ่ือเปิดโอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลผ่าน

สมาชิกสภาเทศบาล 

4. เป้ำหมำย 
ฝ่ายผู้บริหารเทศบาล ฝ่ายสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าประจะ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

6. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 
๖.๒ จัดส่งค าสั่งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรับทราบ  
๖.๓ ประสานให้การรายงานเพ่ือร่วมตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 
๖.๔ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารตามระเบียบฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าประจะ   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาและประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริการสาธารณะ หรือโครงการที่อาจมี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ท าให้เทศบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกอำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

โครงกำรที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีการคอรัปชั่นในวงการราชการ การเมือง 
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หน่วยงานของรัฐและเอกชน เกิดขึ้นจากการปล่อยปะละเลยในการตรวจสอบ จนส่งผลให้เกิด ปัญหากลุ่มคนทุจริต
สามารถเข้าถึงอ านาจต่างๆ ได้โดยง่าย และสามารถควบคุมการด าเนินงานต่างๆ ได้ แม้กระทั่งองค์กรที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ท าให้ปัญหาเช่นนี้ไม่มีทางหมดไป เนื่องจากสังคมไทยมีพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่ นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย หรือการยอมให้รัฐบาลมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างหากมี ผลงานที่เกิด
ประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หาก ปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่
ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรม จริยธรรม จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย และล่งผลเสียต่อสังคมใน
ด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย   

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความตระหนักและการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกง 

ทุกรูปแบบ 
๓.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๔. เป้ำหมำย 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประชาชน เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๕. พืน้ที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๖. วิธีด ำเนินกำร 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อต่างๆ ของเทศบาล

ต าบลท่าประจะ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หนังสือราชการ เป็นต้น 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-2564) 

๑๑. งบประมำณในกำรด ำเนนิกำร 
            ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลท่าประจะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนมีความรู้ความตระหนักและการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกง        

ทุกรูปแบบ 
๑๐.๒. ความตระหนักในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
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