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ค าน า 
 

    ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้ างธรรมา    
ภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์   จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล    

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลสันทราย จึงได้จัดท าแผน/
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
ของเทศบาลต าบลสันทราย  และเพ่ือให้ทุกกองในเทศบาลต าบลสันทราย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลสันทราย ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลสันทราย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส 
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่ า  เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   
ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 254๖   

 

 

 

   

 

 

     

 

 

  



สารบัญ 

 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
             องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 เป้าหมาย 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
           องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี  
 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 แยกตาม 4 มิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของเทศบาลต าบลสันทราย 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) 

ส่วนที่  1  บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

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

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 

ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ ทุจริต
มากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  กลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้  



4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่  ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ เจ้าหน้าทีเ่พ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบ
ของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนทีเ่ป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็น
เพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม  

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน  ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้
ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่
ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกัน



การทุจริต ๕ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มอง
ว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้  บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา  ข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  รูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ๖  



3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  ของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ ตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่  มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน  การ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน 

 
 



ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทัง้
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ต้านทุจริตคอรัปชั่น
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
3. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงาน
ตามประมวล จริยธรรมขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น”
4. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000 

30,000 

- 

- 

300,000 

30,000 

30,000 

- 

- 

300,000 

30,000 

30,000 

- 

- 

300,000 

30,000 

30,000 

- 

- 

300,000 

30,000 

30,000 

- 

- 

300,000 

ส านักปลัดฯ 

ส านักปลัดฯ 

ส านักปลัดฯ 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

6. โครงการอบรมสัมมนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
ท้องถิ่น 
 
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
2. โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ต าบลสันทราย 
4. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
1. โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไป
ไม่โกง 
2. โครงการธรรมะสัญจรส าหรับ
ประชาชน 
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

35,000 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
30,000 

 
- 
 
 

30,000 
 

15,000 
 

50,000 

35,000 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
30,000 

 
- 
 
 

30,000 
 

15,000 
 

50,000 

35,000 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
30,000 

 
- 
 
 

30,000 
 

15,000 
 

50,000 

35,000 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
30,000 

 
- 
 
 

30,000 
 

15,000 
 

50,000 

35,000 
 

30,000 
 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
30,000 

 
5,000 

 
 

30,000 
 

15,000 
 

50,000 

ส านักปลัดฯ 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

 
ส านักปลัดฯ 

 
 

ส านักปลัดฯ 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  4. โครงการปลูกรักกับครอบครัว 
5. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน 

18,000 
- 
 

18,000 
- 
 

18,000 
- 

18,000 
- 
 

18,000 
20,000 

 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

มิติที่ 1  รวม 
จ านวน...1...กิจกรรม ......1.....
มาตรการ ....14....โครงการ 

553,000 553,000 553,000 553,000 608,000 
 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการ
สร้าง ความ
โปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านง ต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
1. มาตรการออกค าสั่ง มอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2. มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 
5. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
6. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
7. กิจกรรมการจัดการบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
3. มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
4. มาตรการมอบอ านาจของนายก 
 

- 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชู
เกียรติ แก่ 
หน่วยงาน/
บุคคล ในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตน ให้
เป็นที่ประจักษ ์
 
 

5. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
6. มาตรการการออกค าสั่ง มอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
1. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ 
แก่พ่อ-แม่ ดีเด่น 
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
3. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ 
แก่ คณะกรรมการชุมชน 
4. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้มี  
จิตสาธารณะ 
6. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 

 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ พบ
การทุจริต 
 

1. มาตรการ “จัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
2. กิจกรรม “การจัดท า ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล       
สันทราย 
3. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ      
หน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ด าเนินการ        
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏบิัติราชการของ
เทศบาลต าบลสันทราย 
4. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ ทัง้ภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
5. มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ือง ร้องเรียน” 
6. มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือ 
ประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าที่ของเทศบาล 
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมชิอบ” 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

มิติที่ 2  รวม 
จ านวน...15...กิจกรรม ..10..
มาตรการ ....1.....โครงการ 

20,000 
     

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม 
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค 
ประชาชน 
 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ทุก
ขั้นตอน 

1. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือบริการ
ประชาชน 
2. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย” 
3. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน การเงิน การคลัง พัสดุ 
และ ทรัพย์สินของเทศบาล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการ
คลัง” 
4. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลของเทศบาลต าบลสันทราย” 
 

16,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 

 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง 
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. มาตรการด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
5. มาตรการก าหนด ขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
7. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ผู้
ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 
 
  

30,000 
 
- 
 

25,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 

25,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 

25,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 

25,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 

20,000 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 

ส านักปลัดฯ 
 

ส านักปลัดฯ 

 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชน มี
ส่วนร่วม
บริหาร 
กิจการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค
ประชาสังคมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
2. มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล เทศบาลต าบลสันทราย 
3. กิจกรรมประชุมประชาคม                           
หมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน 
5. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
6. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของเทศบาลต าบลสันทราย 
7. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

20,000 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 

มิติที่ 3 รวม 
จ านวน...5...กิจกรรม ...7...
มาตรการ ....6....โครงการ 

71,000 55,000 55,000 55,000 60,000  

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางท่ี
สามารถ
ด าเนินการได้ 

1. กิจกรรมจัดท า แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2. กิจกรรมจัดท า รายงานการควบคุม
ภายใน 
3. กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
4. มาตรการติดตาม  ประเมินผล 
ระบบควบคุม ภายในเทศบาลต าบล สัน
ทราย 
 
 
1. กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การ 
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community
) และบูรณา
การทุกภาค
ส่วน เพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
ระเบียบกฎหมาย 
2. กิจกรรม การส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มี บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4.กิจกรรมการมีส่วนร่วม ในการ
ปฏิบัติงานของ สมาชิกสภาเทศบาล 
 
1. มาตรการเฝ้าระวัง การคอรร์ัปชัน
โดยภาคประชาชน 
2. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
กรณีพบเห็นการทุจริต 
3. มาตรการการส่งเสริมและพฒันา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

30,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

ส านักปลัดฯ 

มิติที่ 4 รวม 
จ านวน....8....กิจกรรม ...3...

มาตรการ ...1...โครงการ 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่3.2.1 

 
   ชื่อโครงการ    โครงการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 

สามปี และแผนชุมชน 
   แผนงาน   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ส านักงานปลัด 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่
   ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2560 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 
 เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้
หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ 
และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๒ ประเภท ดังนี้ 
 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 
 “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงประจ าทุกปี ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและ
แผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ 

ส่วนที่ 3 



ดังนั้น   เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   จึงจัดท า “โครงการจัดท าและ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน”  เพ่ือวางระบบบริหารยุทธศาสตร์แบบครบวงจรที่มี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ คณะกรรมการประชาคมและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสาม
ปี และแผนชุมชนให้มีทักษะในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖4) ร่างแผนพัฒนาสามปี และร่างแผนชุมชน และเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทราย และเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๒.   วัตถุประสงค์ 

๑.   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประชาคมและพนักงานเทศบาลต าบลสันทราย ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน ให้มีทักษะในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๒.  เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖4) ร่างแผนพัฒนาสามปี และ 
ร่างแผนชุมชน 

๓.  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทราย และเกิดการ 
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๓.  กลุ่มเป้าหมาย   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประธาน 
ประชาคม 17 หมู่บ้าน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันทราย  จ านวน   
65  คน 
๔.  สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
๕.  ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
  1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
  2. ประชุมประชาคม 17 ชุมชน ภายในเดือนมีนาคม 2560 
  3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 
  4. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ภายในเดือนมิถุนายน 2560 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๐ 
 
 

7. งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  ตามเทศบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน  ตั้ง
ไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

๑.   ค่าตอบแทนวิทยากร (๑ คน *๖ ชม.*๖๐๐ บาท) เป็นเงิน      ๓,๖๐๐ บาท 
๒.   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน      9,750 บาท 



3.   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแผน เป็นเงิน      6,650 บาท 
4.   ค่าจัดท ารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาสามปี เป็นเงิน    10,000 บาท 

       รวมเป็นเงิน   (สามหม่ืนบาทถ้วน )   ๓๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันทราย 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการประชาคมและพนักงานเทศบาลต าบลสันทราย มีทักษะในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชนมีทักษะในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๒.  มีการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖4) ร่างแผนพัฒนาสามปี และ 
ร่างแผนชุมชนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 

๓.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทราย ปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
๑๐. การประเมินผล 

           ประเมินผลโครงการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลสันทราย  โดยใช้แบบสอบถาม ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 

   ๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการอบรมระดับมากที่สุดและระดับมากไม่น้อย 
กว่าร้อยละ  ๘๐ 

   ๒.  จ านวนผู้เข้าร่วมการโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่3.2.2 

 
   ชื่อโครงการ    โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   แผนงาน   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ส านกังานปลัด 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่
   ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทราย บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา จึงต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของแผนพัฒนา พร้อมทั้งรับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานและรับทราบข้อมูลที่จะน ามาปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนา/โครงการ ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในต าบลสันทราย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
13(3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น   เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน เทศบาลต าบลสันทราย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่ก าลังเผชิญอยู่ในระหว่างด าเนินการ เช่น 
ความล่าช้าในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน ตลอดจนความขัดแย้งที่
อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตลอดจนสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพ่ิมกิจกรรมหรือยุติการด าเนินงานได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย เป็น
ต้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร แผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร สามารถน าไปสู่ความส าเร็จหรือบรรลุ
เปูาหมายตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังตรวจสอบได้ว่าการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทรายต่อไป 

ส่วนที่ 3 



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันทราย จึงก าหนดแนวทาง 
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสันทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปี และประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสันทราย ทั้งนี้เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลสัน
ทรายได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือประเมินโครงการตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสันทรายในด้านปัจจัยน าเข้า  
       ด้านกระบวนการผลิตและด้านผลผลิต 
2.2  เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสันทราย 
2.3  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
       แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสันทราย 
2.4  เพ่ือให้ได้รายงานผลและเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ และ 
       ด าเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
2.5  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๓.  เป้าหมาย   

ผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 
๔.  สถานที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ที่ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสันทราย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
 
๕.  วิธีการด าเนินงาน 
  ด าเนินการจัดหาสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 ข้อ 13 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560 โดยก าหนดรายงานผล จ านวน 2 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2560 
  ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 
 
7. งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั้งไว้จ านวน 25,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้า
พันบาทถว้น) 



๑.  ค่าจ้างสถาบันออกส ารวจประเมินผลความพึงพอใจในการด าเนินงาน เป็นเงิน    20,000 บาท 
2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นเงิน      3,000 บาท 
3.  ค่าวัสดุอ่ืนๆ เป็นเงิน      2,000 บาท 

          รวมเป็นเงิน   (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน )   25,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันทราย 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลสันทรายให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

9.2  ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสันทรายให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 

9.3  ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยให้เทศบาลต าบลสันทรายปรับตัวหรือปรับกลยุทธ์ได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถคาดการณ์โอกาสและปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

9.4  ได้รายงานผลและเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ  และการด าเนิน
โครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  
 
๑๐. การประเมินผล 
            การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผู้เก็บรวบรวมเป็นนักวิจัย ใช้แบบสืบค้น (Exploratory) ด้วยการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสารรายงานจากเทศบาลต าบลสันทราย หนังสือพิมพ์ 
บทความท่ีเกี่ยวข้อง เว็บไซด์และผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้ช่วยนักวิจัยและนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมแล้ว ควบคุม
โดยนักวิจัยและคณาจารย์ โดยการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนทั่วไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 17 
หมู่บ้าน ในต าบลสันทราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหาและหา
ค่าความถ่ี โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือสรุปผลและเขียนรายงานเมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้องหลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  การวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสันทราย ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเอกสาร ซึ่งจะเป็นการอ่านและ
ตีความ สร้างข้อสรุป แบบอุปนัย (Inductive) จากเอกสารต่าง ๆ โดยพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น 
ข้อมูลย้อนหลัง และผู้วิจัยเป็นผู้ตีความ (Interpretation) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับค าถามปลายปิด 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์
ค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าความถี่โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผล สรุปผลและ
เขียนรายงาน ด าเนินการโดยทีมนักวิจัยและคณาจารย์ 
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โครงการธรรมะสัญจร  
 

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

1. หลักการและเหตุผล 

  ในยุคสังคมโลกปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาของเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับ
ประเทศ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุล ที่ละเลยการพัฒนาด้านจิตใจ   อันเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีควบคู่กัน
ไป  ผลของการพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนและสังคมที่เคยเป็นสังคมค่านิยมคุณธรรม มีจริยธรรมอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน     กลายเป็นสังคมที่หลงใหลในวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่ขาดระเบียบวินัย   มีการแก่งแย่งชิงดีชิง
เด่นแตกแยกขาดความสามัคคีและห่างไกลศีลธรรม   เป็นเหตุให้สถาบันครอบครัวและสังคมล่มสลาย   เด็กและ
เยาวชนขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ   สิ่งเหล่านี้เป็นบริบททางสังคมที่ได้มาจากการพัฒนาทางวัตถุ   ที่ต้องแลกกับการ
สูญสิ้นอัตลักษณ์ของสังคมมนุษยชาติไปอย่างไม่มีทางหวนกลับคืน        

  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขและเยียวยา ให้มีการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยมิติทางศาสนาน าศีลธรรมกลับคืนสู่สังคมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนและสร้างค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม   อันเป็นค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยการสร้างปฏิสัมพันธ์น า
หลักธรรมและวิธีปฏิบัติทางศาสนาออกเผยแพร่สู่เด็กและเยาวชน  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี   ท าให้คนใน
สังคมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและควรยึดถือเป็นเปูาหมายหลักในการพัฒนาด้านจิตใจ   ควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน การพัฒนาด้วยกระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ประกอบกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ตามมาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (๗) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

   เทศบาลต าบลสันทราย  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “อบรมธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน” เพ่ือน า
ธรรมะออกเผยแพร่สู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป   ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาได้
อย่างถูกต้อง  มีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาและมีความใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้น   มีสภาพจิตใจที่ดีและมีก าลังใจ
ที่จะต่อสู้กับสังคมแวดล้อมด้วยความม่ันใจและเข้มแข็ง  พร้อมทั้งมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาชีพตลอดไป 

 

 2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนต าบลสันทรายได้มีความรู้  ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนทาง

ศาสนาไดอ้ย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือใช้พ้ืนที่ศาสนสถานจัดเป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้เสริมสร้างความรอบรู้  (ปัญญา)  ให้แก่เด็ก 

เยาวชน และประชาชนต าบลสันทรายได้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชีวิตตนเอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณภาพ 

 

3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์สนับสนุนและส่งเสริม
การท าความดี (บุญ)  สร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีคุณธรรม 
 3. เป้าหมายของโครงการ 

ส่วนที่ 3 



- เชิงปริมาณ 
เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบลสันทราย จ านวน  100  คน 

- เชิงคุณภาพ 
 เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบลสันทรายปฏิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่าง

ถูกต้อง  มีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา และมีสภาพจิตใจดี 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานและก าหนดกิจกรรม 
- ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
- ด าเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.๒๕๕8, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 12 

- จัดโครงการธรรมะสัญจร 
- สรุปผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน  กรกฏาคม  - กันยายน  2560 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 วัดศรีบุญเรือง ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลสันทราย  

8. งบประมาณ 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้
สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  รายการโครงการธรรมะ ตั้งไว้ 
จ านวน  15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. พุทธศาสนิกชนต าบลสันทรายได้มีความรู้  ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาได้

อย่างถูกต้อง 
2. มีศาสนสถานที่จัดเป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้เสริมสร้างความรอบรู้ (ปัญญา)  ให้แก่เด็ก เยาวชน 

และประชาชนต าบลสันทรายได้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชีวิตตนเอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ 
3. ได้เผยแพร่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนและส่งเสริม

การท าความดี (บุญ)  สร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีคุณธรร 
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ชื่อโครงการ    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
แผนงาน    การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งาน   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา ฯ  เทศบาลต าบลสันทราย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน   สิงหาคม  -   กันยายน  พ.ศ. 2559 

........................................................................................................................................ 
๑.หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทาง
เศรษฐกจิ   ปัญหาความเสื่อมถอยในด้าน  คุณธรรมจริยธรรมของคน   ทั้งในระดับนักการเมือง 
ข้าราชการ  หรือคนในแวดวงอาชีพอ่ืนๆ  ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวันก็คือ  การทุจริตคอรัปชั่น  การก่อ
อาชญากรรม   การเสพและการค้ายาเสพติด  ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง
อุดมศึกษา  รวมถึงการแต่งกายล่อแหลม ที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศของนักศึกษาหญิง    การขาย
บริการทางเพศของนักศึกษา   การที่นักศึกษาอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา  การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายใน
สถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน  เหล่านี้เป็นต้น  ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว  ทุกคนต่างลง
ความเห็นตรงกันว่า  เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน   คือ อาจจะมีอยู่บ้าง
แต่เป็นแบบฉาบฉวย  ไม่เกิดผลที่ถาวร  

ดังนั้น  เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง การแตกแยกทางความคิด ลดการกระท า
ผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ 
จิตส านึก ศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลสันทราย  จึงอาศัย
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 มาตราที่ 50  ได้ก าหนดหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลไว้ในข้อ (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนขึ้น เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนในต าบลสันทราย   

๒. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือลดปัญหาการแตกแยกทางความคิด สร้างความรู้รักสามัคคี 
2.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.  เพ่ือลดและปูองกันปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
      ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 

 

ส่วนที่ 3 



3. เป้าหมาย 
เยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ป. 6  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลสันทราย  
จ านวน 87  คน และครูผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ จ านวน  13  คน  รวมเป็น  100 คน 
  

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ล าดับ วันที่ / เดือน / พ.ศ. รายการ 

๑ 1-5  ส.ค. 2559 ประชุมผู้บริหาร ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือวางแผนการจัดงานและก าหนดกิจกรรม 

๒ 6-15 ส.ค.  2559 ขอใช้สถานที่,ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม, จัดเตรียม
เอกสาร และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓ 16-17 ส.ค. 2559 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 

4 18-19 ส.ค. 2559 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ ศาลาธรรมโฆษณ์  
วัดศรีบุญเรือง 

5 20-31 ส.ค. 2559 สรุปผลโครงการ 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 ศาลาธรรมโฆษณ์  วัดศรีบุญเรือง  ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
  วันที่  18  สิงหาคม  2559 
เวลา 07.00-08.00 น. -  ท าบุญตักบาตร (ให้ครูและนักเรียนเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมา 

    ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 20 รูป) 
เวลา 08.00-09.00 น. - ลงทะเบียน  เตรียมความพร้อมที่ศาลาธรรมโฆษณ์ 
เวลา 09.00-09.30 น. - พิธีเปิดการอบรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และรับศีล 
เวลา 09.30-10.00 น. -   รับฟังโอวาทจากหัวหน้าพระวิทยากร 

- แนะน าพระวิทยากร และอาจารย์ประจ าหน้าที่ต่าง ๆ 
- ชี้แจงกฎระเบียบในการอบรม 

เวลา 10.00-12.00 น. -   การฝึกมารยาทเบื้องต้นและกิจกรรมเชื่อมสายสัมพันธ์ 
- การปลูกจิตส านักและสร้างจิตอาสา 

เวลา 12.00-13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-15.00 น. -  ฟังการบรรยายเรื่อง วินัยการจราจร จาก สภ.ฝาง 
เวลา 15.00-17.00 น. -  ฟังการบรรยายเรื่อง โทษของยาเสพติด จากโรงพยาบาลฝาง 
เวลา 17.00-19.00 น.   -  อาบน้ า รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 19.00-20.00 น. -  ท าวัตรสวดมนต์,  เจริญสมาธิภาวนา 
เวลา 20.00-21.00 น. -  เจาะใจค้นหาชีวิต  
เวลา  21.00 น.  -  พักผ่อน 
 



วันที่  19  สิงหาคม  2559 
เวลา  04.30-05.00 น. -  ตื่นนอน, ท าภารกิจส่วนตัว 
เวลา  05.00-06.00 น. -  ท าวัตรสวดมนต์แปล, เจรญิสมาธิภาวนา, เดินจงกรม   
เวลา  06.00-07.00 น. -  ธรรมะก่อนฟูาสาง 
เวลา  07.00-08.00 น. -  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา  08.00-10.00 น. -  เวทีคนกล้า เยาวชนตัวอย่างชาวพุทธ 
เวลา  10.00-12.00 น. -  สนทนาธรรมบันเทิง 
เวลา  12.00-13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  12.00-13.30 น. -  เก็บสัมภาระ 
เวลา  13.30-15.30 น. -  เกมส์คุณธรรมสร้างสรรค์ 
เวลา  15.30-16.30 น. -  เวทีคนกล้า เยาวชนตัวอย่างชาวพุทธ 
เวลา  16.30-17.00  น. -  สรุปผลการอบรมและพิธีปิด 
 หมายเหตุ :  1.  พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.00-10.15 น 
   2.  พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 15.00-15.15 น. 
   3.  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

7. งบประมาณ     
เทศบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เทศบาลต าบลสันทราย  

อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
ข้อ 1. งบด าเนินการ 1.1  ค่าใช้สอย  1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  จ านวน  50,000  บาท   โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้  
 7.1   ค่าวิทยากร จ านวน 15 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท     9,000  บาท  
 7.2   ค่าอาหารผู้เข้าอบรม ครูผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่   

        จ านวน  100  คน  จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 55 บาท/คน  22,000  บาท 
         7.3   ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม ครูผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่   

        จ านวน  100  คน  จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 25  บาท  10,000  บาท 
7.4  ค่าจัดเตรียมสถานที่        5,500  บาท 
7.5  ค่าวัสดุอื่น ๆ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้     

-  สมุดปกแข็ง จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 10 บาท              1,000  บาท 
-  ปากกา  จ านวน  100 ด้าม ๆ ละ 5 บาท        500  บาท 
-  กระดาษท าเกียรติบัตร จ านวน  2  แพ็ค ๆ ละ 260 บาท      520  บาท 
-  กระดาษเทาขาว จ านวน  10  แผ่น ๆ ละ 10 บาท       100  บาท 
-  ปากกาเคมี จ านวน  1 กล่อง          200  บาท  
-  ปากกาไวท์บอร์ด  จ านวน  1 กล่อง         200  บาท 
-  ปูายติดหน้าอก  จ านวน   2  กล่อง ๆ ละ 250 บาท       500  บาท 
-  ปูายโครงการ  ขนาด 1x4 เมตร จ านวน 1 ปูาย       480  บาท  

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            50,000  บาท 



8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  เด็กและเยาวชนเกิดความรักความสามัคคี 
8.2  เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
8.3  ลดและปูองกันปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
8.4  เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและ 
        สิ่งผิดกฎหมาย 

9. การวัดผลประเมินผล 
  -  แบบสรุปโครงการพร้อมภาพถ่าย  

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่1.3.4 
 
โครงการปลูกรักกับครอบครัว  ประจ าปี 2560 

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

๑.   หลักการและเหตุผล 
   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 25   ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบขึ้น  เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ 
เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง  ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดี ย่อมจะท าให้
เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควร  ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ  เพ่ือให้เด็กสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ให้มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน 
เพราะเด็กจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมการสอน  จึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะสร้างสรรค์เด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ   โดยเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีการพัฒนา
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  การที่เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการที่ดีในทุกๆ ด้านนั้นต้องได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่ส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้ โดยให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัว รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกัน  โดยสถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อเด็ก  ดังนี้ 
   1. ครอบครัวมีส่วนเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  จัดหาสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งการดูแลสุขภาพเมื่อจ าเป็น 
   2. ครอบครัวเป็นแบบอย่างท่ีดีที่สุดส าหรับเด็ก ให้ความรักความเอาใจใส่ให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจ มีคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีบุคลิกภาพมั่นคง 
เนื่องจากได้รับความรักความอบอุ่นตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและอารมณ์อย่างเหมาะสม 

3. ครอบครัวเป็นที่ปกปูองให้เด็กมีความสุขและเด็กไว้วางใจมากท่ีสุด 
   4. เลี้ยงดู อบรมสมาชิก ให้สามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมเป็นคนดีของสังคม โดยการ
อบรมสั่งสอนให้ค าแนะน าดูแลความประพฤติของสมาชิก เพ่ือน าความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชี วิตและ
ประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับอ านาจตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ได้ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๓  หน้าที่ของเทศบาล ไว้ใน มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

เทศบาลต าบลสันทราย  ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จ านวน  4   แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันต้นดู่,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงู, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว และศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง   ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  จึงได้จัดท าโครงการปลูกรัก
กับครอบครัว ประจ าปี 2560 ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เด็ก และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่
สมาชิกภายในครอบครัว ต่อไป  
 

๒.   วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส่วนที่ 3 



1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่สมาชิกภายในครอบครัว 
3. เพ่ือให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากได้รับความรักความอบอุ่น

ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและอารมณ์อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือ

สงเคราะห์เด็ก 

๓.  เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 
       เด็ก คร ูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป จ านวน  300 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย กล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสัมพันธ์
อันดีกับสมาชิกภายในครอบครัวและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการอบรมสั่งสอน
เด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก 

4.  วิธีด าเนินการ 

ล าดับ กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ประชุมผู้บริหาร ตัวแทนสถานศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือก าหนด
รูปแบบการจัดงาน 

 

2 ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์เชิญผู้ปกครองมาร่วมงาน  
3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน  
4 จัดเตรียมสถานที ่  
5 จัดโครงการปลูกรักกับครอบครัว ประจ าปี 2560  
6 สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลโครงการ  

 
การด าเนินกิจกรรม 
วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.2559 
เวลา 16.30 –  17.00 น. -  ลงทะเบียนเด็กและผู้ปกครอง ณ ลานหน้าเทศบาลต าบลสันทราย   
                                             และรับชมนิทรรศการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ 
เวลา 17.00 - 17.30 น. -  นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายกล่าวเปิดงาน 
เวลา 17.30 – 18.30 น.  -  ชมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล 
                                            สันทราย ทั้ง 4 ศูนย์  
เวลา 18.30 – 19.30 น.  -  กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว 
เวลา 19.30 – 20.00 น. -  ร่วมรับประทานอาหารเย็น 
เวลา 20.00 น.    -  นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายกล่าวปิดงาน 
 

 



- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. ๒๕๕8 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕42 

5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 เดือน มีนาคม  2560 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลสันทราย 

8.   งบประมาณ    

ตามเทศบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานการศึกษา  งานก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ โครงการปลูกรักกับครอบครัว ประจ าปี 2560  ตั้งไว้ จ านวน  18,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน )  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

๙.    ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ 

1. เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
2. ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่สมาชิกภายในครอบครัว 
3. เด็กมีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากได้รับความรักความอบอุ่นตอบสนอง

ความต้องการด้านจิตใจและอารมณ์อย่างเหมาะสม 
4. ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก 
 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่1.3.1 

 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมนักเรียนสขีาวโตไปไม่โกง 
**************** 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาคอรัปชั่นในประเทศไทยติดอันดับต้นๆของประเทศที่มีการคอรัปชั่นในวงราชการการเมือง

และธุรกิจ แม้กระทั่งในวงการศึกษาเกิดขึ้นจากการปล่อยปะละเลยในการตรวจสอบ จนส่งผลให้เกิดปัญหากลุ่มคน
ทุจริตสามารรถเข้าถึงอ านาจต่างๆได้โดยง่าย และสามารถควบคุมการด าเนินงานต่างๆได้แม้กระทั่งองค์กรที่ท า
หน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ท าให้ปัญหาเช่นนี้ไม่มีทางหมดไปก็คือ การที่เราทุกคนยังให้ความส าคัญกับวัตถุ เช่น 
เงินทอง ลาภ ยศ ฐานะ มากกว่าการให้ความส าคัญในด้านจิตใจ 

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง
เป็นเรื่องที่ “ยอมรับได้” หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย หรือการยอมให้รัฐบาลมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างหากมี
ผลงานที่เกิดประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อย
ให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรม จริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสีย
ต่อสังคมในด้านอื่นๆตามมาอีกมากมาย 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คศช.) จึงอาศัยอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน เทศบาลต าบลสันทราย จึงได้จัดท า
โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างกระแสต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้มีความรู้ความตระหนักและการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 

2.  เพ่ือสร้างความตระหนักในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน
โรงเรียน  

3.  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปเผยแพร่ในสถานศึกษาของตนเอง 

3. เป้าหมาย  
นักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ในเขตต าบลสันทราย จ านวน   140  คน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 -  เดือน กุมภาพันธ์  2560 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

ส่วนที่ 3 



 -  ศาลาธรรมโฆษณ์   วัดศรีบุญเรือง   ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
6.  งบประมาณ 

จ านวน  30,000.-  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 6.1.   ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน  จ านวน 140 คน จ านวน 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท 
           รวมเป็นเงิน  11,200.- บาท 
 6.2.   ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 140 คน จ านวน  2  มื้อ   

          มื้อละ  35  บาท  รวมเป็นเงิน 9,800 .-  บาท 
 6.3.   ค่าวิทยากร  จ านวน  6  ชั่วโมง  ชั่วโมงละ  600  บาท   
                   รวมเป็นเงิน 3,600.- บาท  

6.4  ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล  ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว  4  เมตร  รวม  480  บาท 
6.5.  ค่าประกาศนียบัตร จ านวน 140 คน จ านวน 140 ใบๆละ 25 บาท                                  

รวมเป็นเงิน   3,500  บาท 
6.6  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 1,400 บาท 
6.7   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม จ านวน 20 บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000.-บาท 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้ 

7. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมก าหนดโครงการและแผนงาน 
2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3. ประสานงานกับฝุายต่างๆที่เก่ียวข้องและด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้น าความรู้ไปใช้พัฒนาเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

3.  นักเรียน มีโอกาสเสนอแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นผ่านกิจกรรมโครงการ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่1.2.2 

 
 

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลสันทราย  
ประจ าปี 2560 

****************************************************************************** 
๑.   หลักการและเหตุผล 
   

     เด็ก เยาวชนและประชาชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมี
สติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่
เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ศาสนาทุกศาสนา ถือเป็นแหล่งรวม
หลักธรรมค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็ก เยาวชนและประชาชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ 
ค าสอนและแนวปฏิบัติทางศาสนา  เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติใน
สังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือก
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน  ประชาชน เป็นหน้าที่ของทุก
องค์กร  ที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข
ได้ เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาด
ความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด โบสถ์  โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือใน
การจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและค่านิยมที่ถูกต้อง ตลอดจนติดตาม เฝูาระวังภัยสังคมต่าง ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชนและประชาชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้
การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับลูกการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นล าดับ เด็กและเยาวชนเจริญ
วัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน  

   ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง พ.ศ.2543 มาตราที่ 50  ได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้ในข้อ (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
และข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ   

  เทศบาลต าบลสันทราย จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลสันทรายประจ าปี 
2560 ขึ้น  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา จะช่วยท าให้มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้
พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตอยู่อย่างมีจริยธรรมในครอบครัว  
ชุมชน และสังคม  ได้อย่างเหมาะสม  
 

๒.   วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส่วนที่ 3 



1. เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทัน  

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
   3. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาวะทางจิต และสุขภาวะ   
ทางสังคมที่ดี 
  4. เพ่ือสร้างความสมานสามัคคีในชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๓.  เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 
       เด็ก เยาวชน และประชาชน ในต าบลสันทราย จ านวน  100 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

     เด็ก เยาวชน และประชาชน ในต าบลสันทรายมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะทางร่างกาย สุข
ภาวะทางจิต และสุขภาวะทางสังคมท่ีดี มีความสมานสามัคคีในชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4.  วิธีด าเนินการ 

ล าดับ รายการ หมายเหตุ 

1 
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเพื่อก าหนดแผนงานและข้อหัวที่
จะจัดอบรม 

 

2 ประสานงานวิทยากร สถานที่ และในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ  
4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเอกสารตามโครงการและจัดเตรียมสถานที่  
5 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่กลุ่มเปูาหมาย  
6 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานโครงการ  

 
การด าเนินกิจกรรม 
วันที่  17  พฤษภาคม  2560 
เวลา 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 08.00 – 08.30 น. พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลสันทราย 
เวลา 08.30 – 09.00 น. แนะน าวิทยากร  ละลายพฤติกรรม 
เวลา 09.00 – 10.00 น. อบรมเรื่อง ศีลธรรมกับการด าเนินชีวิต 
เวลา 10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.20 – 12.00 น. อบรมเรื่อง ศีลธรรมกับการด าเนินชีวิต (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. อบรมเรื่อง  รักแท้อยู่ที่ใด และกิจกรรมนันทนาการคลายเครียด 
เวลา 15.00 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.20 – 17.30 น. อบรมเรื่อง  สุขภาพดี ไม่มีขาย และกิจกรรมนันทนาการ 
  



วันที่  18  พฤษภาคม  2560 
เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 08.30 – 10.00 น. ละลายพฤติกรรม และอบรมเรื่อง คุณธรรมกับการด าเนินชีวิต 
เวลา 10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.20 – 12.00 น. อบรมเรื่อง คุณธรรมกับการด าเนินชีวิต (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. อบรมเรื่อง  ความจริงชีวิตออกแบบได้ และกิจกรรมนันทนาการ 
เวลา 15.00 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.20 – 17.30 น. อบรมเรื่อง  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ 

 

- ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจ
เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 หมวด 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 12  
5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
 คริสตจักรที่ 1 ฝาง  บ้านสบมาว  หมู่ที่ 10  ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลสันทราย 

8.   งบประมาณ    
  ตามเทศบัญญัติต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลสันทราย ประจ าปี 2560 ตั้งไว้ 
จ านวน  30,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

๙.    ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ 
1. ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง  
2. ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลสันทรายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถจัดการกับ

ความเครียดและอารมณ์ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  3. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุในเขตต าบลสันทราย 

4. ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง ตระหนักว่าตนเองมีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม   
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่1.2.1 
 

 
 

 

โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ 

 

หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของปุาไม้และแหล่งน้ า โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม  
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ และปุาไม้คือแหล่งน้ าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  โดยรัฐบาลได้น้อม
น าพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาด าเนินการ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วม
ปูองกัน และรักษาพ้ืนปุาไม้ที่มีอยู่ของประเทศ รวมทั้งเร่งพื้นฟูและเพ่ิมจ านวนพื้นที่ปุาไม้มาโดยตลอด 

เทศบาลต าบลสันทราย จึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถข้ึน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสดงออกถึงความจงรักภักดี   ที่ทรงมีคุณูปการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และเพ่ือให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชนต าบลสันทราย   
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการ 
    ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
    และประชาชนต าบลสันทราย   
3. เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่ต าบลสันทราย 

  

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันทราย ร่วมกันปลูกต้นไม้ผล 
จ านวน  100  ต้น 

เชิงคุณภาพ 
  - ต าบลสันทรายมีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 
  - ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 

ส่วนที่ 3 



ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 

บริเวณท่ีสาธารณะ หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง  ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมก าหนดโครงการและแผนงาน 
2. ส ารวจพื้นที่เปูาหมายในการด าเนินโครงการ 
3. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ พร้อมแต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ 
4. ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง , จัดหาพันธุ์ไม้และจัดเตรียมสถานที่ด าเนินการ  
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
งบประมาณ  

งบประมาณจากเทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  10,000  บาท (-หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ปูายไวนิลโครงการ  ขนาด 1 x 4  เมตร  จ านวน  1  ผืน เป็นเงิน      480.- บาท 
2. ต้นไม้ผล ( 100 ต้น x 80 บาท )    เป็นเงิน   8,000.- บาท 
3. ดินผสม ( 40 กระสอบ x 38 บาท )    เป็นเงิน   1,520.- บาท      

                   รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท 
 

หมายเหตุ   : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ   
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานเกษตร  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสันทราย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
    ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เกิดความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
    และประชาชนต าบลสันทราย   
3. ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
4. ช่วยเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวภายในพื้นที่ต าบลสันทราย 

 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่2.3.2 
 

โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
หลักการและเหตุผล 
  ตามความในมาตรา  52  แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยอย่างน้อยจะต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกา 
  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ส าคัญที่สามารถ
ด าเนินการให้บังเกิดผลส าเร็จได้โดยเร็ว  ส่งผลกระทบในวงกว้าง มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชน
โดยตรง  ซึ่งบางส่วนราชการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  หากมีการด าเนินการที่
ครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกหน่วยงานก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก 
  เทศบาลต าบลสันทราย  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ท างานใกล้ชิดกับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการบริการ
สาธารณะต่าง ๆ การบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  พัฒนาความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจสังคมแก่ท้องถิ่น  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม  ซึ่งแนวทางการบริหารงานของเทศบาลต าบลสันทราย  ได้ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลให้มากที่สุด  
โดยยึดหลักและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยนโยบายของคณะผู้บริหาร
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติราชการตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  จึงได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชนให้มีระยะเวลาลดลง  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับ
การบริการที่รวดเร็ว  มีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานเทศบาล  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการติดต่อราชการ 
2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการท างานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 
1. เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการ 

ส่วนที่ 3 



- ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว  ทันใจ  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

- องค์กรสามารถปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
- ท าให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการติดต่อราชการต่าง ๆ 

2. เชิงปริมาณ 
ประชาชนร้อยละ  80  โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
สันทราย  ซึ่งจะพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ 

วิธีด าเนินการ 
1. เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ  แต่งตั้งคณะท างาน 
2. จัดประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
5. ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ 
6. ประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการด้านต่าง ๆ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน

การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอน  หรือระยะในการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2564 
สถานที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  1.  ส านักปลัด 
  2.  กองคลัง 
  3.  กองช่าง 
  4.  กองการศึกษา 
งบประมาณ 
  - 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ประชาชนมีความพึงพอใจ 
2.  การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
4. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
5. ประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน 

 
 



 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่1.1.1 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น 
**************** 

3. หลักการและเหตุผล 
การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา

พบว่าประเทศไทยมีการทุจริตคอรัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการ และ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลส าคัญที่ท าให้
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่
เป็นอุปสรรคในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมการบริโภคความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มี
ฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานเป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการ
ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่
เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันเด็กการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมี
รูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและ
ปูองกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับนโยบายเร่งด่วน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คศช.) จึงอาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
จนถึงปัจจุบัน จัดให้มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านทุจริตคอรัปชั่นขึ้น เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้น าหรือตัวแทนชุมชนในต าบลสันทรายได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติ
โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนา
ระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าเทศบาลต าบลสันทราย ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

ส่วนที่ 3 



 
4. วัตถุประสงค ์

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการท างาน  

2.  เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทรายมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

3.  เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองการและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

 
3. เป้าหมาย  

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันทราย ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลต าบล            
สันทราย จ านวน 140 คน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 -  เดือน กุมภาพันธ์  2560 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 -  ศาลาธรรมโฆษณ์   วัดศรีบุญเรือง   ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
6.  งบประมาณ 

จ านวน  30,000.-  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 6.1.   ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน  จ านวน 140 คน จ านวน 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท 
           รวมเป็นเงิน  11,200.- บาท 
 6.2.   ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 140 คน จ านวน  2  มื้อ   

          มื้อละ  35  บาท  รวมเป็นเงิน 9,800 .-  บาท 
 6.3.   ค่าวิทยากร  จ านวน  6  ชั่วโมง  ชั่วโมงละ  600  บาท   
                   รวมเป็นเงิน 3,600.- บาท  

6.4  ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล  ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว  4  เมตร  รวม  480  บาท 
6.5.  ค่าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 140 คน จ านวน 140 เล่มๆละ 20 บาท              

รวมเป็นเงิน   2,800  บาท 
6.6  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 2,000 บาท 
6.7 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม จ านวน 120 บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000.-บาท 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้ 

 
 



7. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมก าหนดโครงการและแผนงาน 
2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3. ประสานงานกับฝุายต่างๆที่เก่ียวข้องและด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 
 
 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทราย ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน ที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

2.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทราย ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน  ตระหนักและ
ให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการเฝูาระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

3.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทราย น าความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ 
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 

4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทราย ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน ร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายการเฝูาระวัง ติดตามตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่4.3.1 

 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน 

............................................................. 

1.หลักการและเหตุผล  

  ด้วยกฎหมายมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใช้ชีวิตใน
ประจ าวันของประชาชนย่อมต้องด าเนินอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย ที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน เรื่องของบทบัญญัติ
ของกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมายก็ย่อมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ปัจจุบันมีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องกฎหมายที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและกฎหมายที่ให้สิทธิต่างๆแก่ประชาชน เนื่องด้วยภารกิจ
ต่าง ๆ ท าให้ไม่มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ความที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง 

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลสันทราย ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากประชาชนขาดความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องกฎหมายที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและกฎหมายที่ให้สิทธิต่างๆ แก่ประชาชน จึงอาศัยอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขจนถึงปัจจุบันมาตรา 50 ได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่ประชาชนในเขตต าบลสันทราย เพ่ือให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิและหน้าที่ ที่ประชาชนควรรู้ เพ่ือให้การด าเนินชีวิตในสังคม และ
การมีส่วนในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตามกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองไว้ 
   2.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ         
พ.ศ. 2540 และทราบถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  2.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ทราบระเบียบกฎหมาย ขั้นตอน และลักษณะในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3.เป้าหมายโครงการ 

  ผู้น าหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลสันทราย พนักงานเจ้าหน้าที่จ านวน 
140 คน 

ส่วนที่ 3 



4.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ห้วงระยะเวลา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

5.สถานที่ด าเนินการ 

   ณ ศาลาธรรมโฆษณ์   วัดศรีบุญเรือง   ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

6.งบประมาณ 

  จ านวน  30,000.-  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 6.1.   ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน  จ านวน 140 คน จ านวน 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท 

           รวมเป็นเงิน  11,200.- บาท 

 6.2.   ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 140 คน จ านวน  2  มื้อ   

          มื้อละ  35  บาท  รวมเป็นเงิน 9,800 .-  บาท 

 6.3.  ค่าวิทยากร  จ านวน  6  ชั่วโมง  ชั่วโมงละ  600  บาท   

                   รวมเป็นเงิน 3,600.- บาท  

6.4  ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล  ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว  4  เมตร  รวม  480  บาท 

6.5.  ค่าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 140 คน จ านวน 140 เล่มๆละ 20 บาท              
รวมเป็นเงิน   2,800  บาท 

6.6  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 2,000 บาท 

6.7 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม จ านวน 120 บาท 

   หมายเหตุ...  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 

7.วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมก าหนดโครงการและแผนงาน 

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

3. ประสานงานกับฝุายต่างๆที่เก่ียวข้องและด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ด าเนินงานตามโครงการ 

4. ด าเนินงานตามโครงการ 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัด งานนิติการ เทศบาลต าบลสันทราย 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิในรับข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการติดต่อ
สอบถาม ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ตามกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองไว้  



  9.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็น
รัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 

  9.3 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่1.1.2 

 
 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคนเพื่อให้คนมีความรู้ และทักษะความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็น
ความจ าเป็นของหน่วยงานในการพัฒนา แต่ที่จ าเป็นมากกว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  อันเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ง ที่ท าให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็น
ส่วนเสริมที่ส าคัญท่ีท าให้งานส าเร็จตามเปูาหมายได้ ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในทาง
ทีดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบัติราชการและได้น ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย 

 

ทั้งนี้ ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับการอบรมจริยธรรม โดยใน
ส่วนของภาคราชการ ให้พิจารณาก าหนดการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ของข้าราชการรองรับราชการยุคใหม่ โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ คือ “การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายรัฐบาลจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติตามพระราช-กฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยยึดค่านิยมสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนการเป็นข้าราชการที่ดี คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ การมีศักดิ์ศรี ขยัน ตั้งใจท างาน มีศีลธรรม คุณธรรม 
ปรับตัวได้ทันโลก รับผิดชอบต่อผลงาน มีใจและการกระท าที่เป็นประชาธิปไตย ท างานมุ่งเน้นผลงาน โดยการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง”   

 

ดังนั้น จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว เทศบาลต าบลสันทรายจึงเห็นควรด าเนินการจัดโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการท างาน
ขึ้น เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองควบคุม
อารมณ ์และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีความสุข ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างานโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล น าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันทรายมีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจ

หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

๒.  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันทราย ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มี
จิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จัก การให้ การ
เสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

ส่วนที่ 3 



๓.  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลสันทราย ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
 

3.  เป้าหมาย  - คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  จ านวน  70  คน  
4.  สถานที่ด าเนินการ   - วัดไร่เชิญตะวัน   อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

5.  วิธีด าเนินการ - ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
1. ประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. ติดต่อประสานงาน  สถานที่ปฏิบัติธรรม 
3. ร่วมปฏิบัติธรรม  ถวายสังฆทาน  ไทยทาน 
4. ประเมินแบบความพึงพอใจก่อนและหลังโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนินการ 

 

6.  งบประมาณ - 30,๐๐๐      บาท (  สามหมื่นห้าบาทถ้วน  )  
 

รายละเอียดงบประมาณ 
 1.  ค่าวิทยากร   600 x 8  ชั่วโมง   - 3,200  บาท 

๒.  ค่าอาหารกลางวัน  80  x 70 คน   - 5,6๐๐  บาท  
3.  ค่าอาหารเย็น    80 x 70 คน    - 5,600  บาท 

 4.  ค่าอาหารว่าง   ๒๕ x 70 x ๒ มื้อ   - 3,50๐  บาท  
 5.  ค่าปูายโครงการ ฯ 1 x 4 เมตร จ านวน 1 ผืน  - 6๐๐  บาท 
 6.  ค่าเหมารถตู้  จ านวน  5 คัน x 2,300   - 11,500 บาท    
             
     รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเงิน      30,๐๐๐     บาท 
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้ 
 

7.  การประเมิน - กรอกแบบสอบถามก่อนและหลังการฝึกอบรม  
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

๑.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมาธิในการท างาน 
๒.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพดียิ่งขึ้น 
๓. ผู้เข้าร่วมอบรมมีประสิทธิภาพในการท างาน 
๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้มแข็งในองค์กร 

 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่1.1.5 

 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 

มาตรา  11 ระบุดังนี้  “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ”  ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จาก
การที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวางต้องสามารถประมวลผลความรู้ใน 
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

3. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าเอา 
ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และ
สมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ 
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเพ่ือนร่วมงานการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานสมรรถนะ นอกจากนี้องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วย  ๒  ด้าน  
คือ   การพัฒนาระบบในการท างาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือระบบในการ
ท างานเม่ือมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการ
พัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ  ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการ

 



เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็น
สวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรเทศบาลต าบลสันทราย จะต้องได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลัก
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) จึงเห็นสมควรจัดการ
ฝึกอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
2. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  พัฒนาทักษะ  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 

๓. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกแก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา  พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพลเมืองดี ตลอดจนรู้จักน าหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 

๔. เพ่ือสร้างความผูกพัน ความสามัคคี และทัศนคติต่อกันระหว่างคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างภายในองค์กร 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย - คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   
             เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  5๐  คน 
  

4.  สถานที่ด าเนินการ    - อบรมก่อนเดินทาง ณ เทศบาลต าบลสันทราย   
    เข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง 
 

5.  วิธีด าเนินการ - ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
6. ประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
7. ติดต่อประสานงาน  สถานที่ศึกษาดูงาน 
8. อบรมและเข้าศึกษาดูงานตามโครงการ ฯ 
9. ประเมินแบบความพึงพอใจก่อนและหลังโครงการ 
10. สรุปผลการด าเนินการ 

 

6.  งบประมาณ  - 260,๐๐๐      บาท (  สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน  )  
 

รายละเอียดงบประมาณ 
วันอบรมก่อนเดินทาง 

1. ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ x50 คน  จ านวน  1  มื้อ - 4,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 25 x 50 คน จ านวน  2  มื้อ - 2,500  บาท 
3. ค่าปูายโครงการ ฯ 1 x 4 เมตร ๆ ละ 120 บาท  จ านวน 2 ผืน  

-    960  บาท 
4. ค่าวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ 600  บาท  - 3,600  บาท 

 



วันเดินทางเข้าศึกษาดูงาน   
 ๑.  ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง 15,000 x 5 เวลา - 75,๐๐๐ บาท 
 2.  ค่าท่ีพัก จ านวน    26 หอ้ง ๆ ละ 1,500  - 78,000 บาท 
 3.  ค่าอาหาร จ านวน  10 มื้อ ๆ ละ 150 x 50 คน - 75,0๐๐ บาท 

4.  ค่าน้ าดื่ม  จ านวน  50 คน x 4 วัน x 2 มื้อ x 10 บาท -   4,000 บาท 
 5.  ค่าของที่ระลึก      1,500 x 2 แห่ง   -   1,940 บาท   
 6.  ค่ากระเป๋า  จ านวน  50 ใบ ๆ ละ 300 บาท  - 15,000 บาท  
  

      รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเงิน     260,000     บาท 
 

     หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้ 
 

7.  การประเมิน - กรอกแบบสอบถามก่อนและหลังการฝึกอบรม  
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. องค์กรได้รับความรู้  พัฒนาทักษะ  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๒. องค์กรได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 

๓. องค์กรได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกแก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา  
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมืองดี ตลอดจน
รู้จักน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเอง  
ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 

๔. เทศบาลต าบลสันทรายได้สร้างความผูกพัน ความสามัคคี และทัศนคติต่อกันระหว่างคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างภายในองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่1.1.6 

โครงการอบรมสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  
ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดย
ต้องสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ต่างๆ  เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติข้าราชการให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพสูง และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ เครื่องมือเพ่ือใช้ในการบรรลุ 
เปูาหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ การบรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาคน 
และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”  การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง 
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 

     การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 ๑). การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 ๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 ๓). การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 ๕).การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด  “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
 ๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

     เปูาหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้คือการที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกันมีชุด 
ความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเองส าหรับใช้งานของตนคนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลาโดยที่การ
สร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วนเป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อ
สภาพของตนและทดลองใช้งานจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้แต่เป็น
กิจกรรมที่แทรก/แฝงหรือในภาษาวิชาการเรียกว่าบูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างานและที่ส าคัญตัวการ
จัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วยและน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ ศึกษา 
และพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือปรับขั้นตอนการท างานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน การตอบสนองนโยบายของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว  

3. เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสามารถ มีระบบการท างานเชิงรุก วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร  

4. เพ่ือซักซ้อมท าความเข้าใจต่อกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 



 

3.  กลุ่มเป้าหมาย - คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   
             เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  7๐  คน 
  

4.  สถานที่ด าเนินการ    - เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

5.  วิธีด าเนินการ - ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
1. ประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. จัดเตรียมหลักสูตรการอบรมของโครงการ 
3. ติดต่อประสานงานวิทยากร 
4. อบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ 
5. ประเมินแบบความพึงพอใจก่อนและหลังโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินการ 

6.  งบประมาณ  - 35,๐๐๐      บาท ( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน  )  
 

รายละเอียดงบประมาณ 
 1.  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  2 มื้อ ๆ ละ 80 x 70 คน  - 11,2๐๐ บาท 

2.  ค่าอาหารว่าง  จ านวน  70 คน x 4 มื้อ x 35 บาท  - 9,800   บาท 
 3.  ค่าวิทยากร  จ านวน  12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  - 7,200   บาท 
 4.  ค่าปูายโครงการ ฯ 1 x 4 เมตร จ านวน 1 ผืน   -    6๐๐   บาท 
 5.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1  แฟูมใส่เอกสาร แฟูมละ  70 x 70 คน  -  4,900   บาท    
  5.2  สมุดปกอ่อน  เล่มละ  10 x 70  คน   -     700   บาท 
  5.3  ปากกา  2  กล่อง ๆ 250  บาท   -     500   บาท 
  5.4  ดินสอ        -     100   บาท 
  

      รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเงิน     35,000     บาท 
 

     หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้ 
 

7.  การประเมิน - กรอกแบบสอบถามก่อนและหลังการฝึกอบรม  
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. องค์กรไดแ้ลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ ศึกษา  
และพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

2. องค์กรได้ปรับขั้นตอนการท างานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน 
การเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน การตอบสนองนโยบายของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว  

3. องค์กรได้พัฒนาคนให้มีความสามารถ มีระบบการท างานเชิงรุก วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และ 
แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร  

4. องค์กรได้มีความเข้าใจต่อกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 



ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละ
ปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นแผนท้องถ่ิน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น พ้ื น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ 
เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน   

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ดังนั้น   เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   จึงจัดท า “โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือวางระบบบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ  
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประชาคมท้องถิ่น รวมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ที่มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้มีทักษะในการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 
   
 

3.   วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการประชาคม  และสมาชิกสภาเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้มีทักษะใน
การบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๒.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นไปตามระเบียบฯและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 



๓.  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ 
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4.  เป้าหมาย  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
3. คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย และพนักงานเทศบาลและผู้ปฏิบัติงาน 
    ที่เก่ียวข้อง   
4. ประชาชนต าบลสันทราย  

 

๕.  วิธีด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามข้ันตอนดังนี ้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น 
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
    น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   
4. กรณีเทศบาล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   
5.  หลั งจากด า เนินการตามข้อข้ างต้นแล้ ว  ให้ด า เนินการตามข้อ  24 แห่ งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 

 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางเกษรา  ศรีบุณยาภิรัต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันทราย 

 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 
ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

8.  ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – กันยายน พ.ศ. 2565 
 

9. งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  จ านวน 20,๐๐๐ บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน)   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 



           1.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น, 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น  และผู้เข้าร่วมประชุม 

      1.2  ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น  และผู้เข้าร่วมประชุม 

1.3  ค่าปูายโครงการ 
           1.4  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           1.5  ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น  

       รวมเป็นเงิน   (สองหม่ืนบาทถ้วน )  2๐,๐๐๐ บาท 
 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ . คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการประชาคม มีทักษะในการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๒.  มี การจั ดท า แผนพัฒนาท้ องถิ่ น   อย่ า ง เป็ นระบบและสอดคล้ องกับแผนพัฒนา 
จังหวัด สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

๓.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทราย ปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ชือ่โครงการ   โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1. หลักการและเหตุผล  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  เทศบาลต าบลสันทรายจึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย  ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้เป็น
การช่วยลดภาวะโลกร้อน เพราะต้นไม้มีคุณสมบัติต่างๆ อาทิ การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์               จาก
บรรยากาศ ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่  อีกทั้งยังเป็นตัวปล่อยไอน้ าสู่บรรยากาศและเพ่ิมความชื้น     ใน
อากาศได้อย่างดี และช่วยปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด เป็นการลดความร้อนของโลกอีกทางหนึ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่ต าบลสันทราย 
3.3 เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
3.4 เพ่ือรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
- คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันทราย จ านวน 100 คน ร่วมกันปลูก

ต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
เชิงคุณภาพ 

 - ต าบลสันทรายมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
 - ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
4. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนนิการ  

คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันทราย , ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบล
สันทราย จ านวน 100 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ต าบลสันทราย  อ าเภอ
ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานส่งเสริมการเกษตร  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลสันทราย 
 

6. สถานที่ด าเนินการ  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 



8. งบประมาณ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานการเกษตร                งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ     ที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  งบประมาณ  
5,000  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) ประกอบด้วย 

1. ค่าปูายโครงการ  จ านวน 1 ปูาย   
2. ค่าพันธุ์ไม้ที่จะน ามาปลูกตามโครงการฯ 
3. ค่าน้ าดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 100 คน 
ด าเนินการโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ,

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2561 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 
กค(กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
10.2 ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในพื้นที่ต าบลสันทราย 
10.3 ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.4 สามารถรณรงคใ์ห้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  

ดังนั้น  เทศบาลต าบลสันทราย จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนขึ้น เพ่ือออก
หน่วยบริการเชิงรุกแก่ประชาชนในต าบลสันทราย ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การรับช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสุขภาพ ให้บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟูา 
พร้อมให้ค าแนะน าวิธีการใช้และการดูแลรักษา  โดยบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านห้วยงูนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสองแคว และ อสม.ต าบลสันทราย  

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กับ 

 ประชาชนต าบลสันทราย  
3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการเชิงรุกแก่ประชาชน เช่น การรับช าระภาษี ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต การตรวจสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้ด้านสา
ธารณภัย 

3.3  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
 
4. เป้าหมาย  จ านวน 200 คน 

4.1 ประชาชนต าบลสันทราย อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 150 คน 
4.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลต าบลสันทราย และบุคลากรจาก 
      หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พบประชาชน จ านวน 50 คน 

 
 

  5. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
5.1 ก าหนดหมู่บ้านเปูาหมายตามล าดับความส าคัญและความพร้อมด าเนินการ โดยแบ่ง 

กลุ่มเปูาหมายออกเป็น 5 โซน 
 โซนที่ 1  ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่มาว, หมู่ 2 บ้านนันทาราม, หมู่ 10 บ้านสบมาว โดยท า

กิจกรรม ณ วัดนันทาราม 
 โซนที่ 2  ได้แก่ หมู่ 3 บ้านสันทราย, หมู่ 6 บ้านต้นส้าน, หมู่ 15 บ้านท่ากว้าง,  

หมู่ 16 บ้านสันทรายเหนือ  โดยท ากิจกรรม ณ วัดศรีมงคล 
   โซนที่ 3  ได้แก่ หมู่ 7 บ้านสองแคว, หมู่ 13 บ้านสันหนองเขียว,  

หมู่ 14 บ้านใหม่เหนือ , หมู่ 17 บ้านต้นส้านใน  โดยท ากิจกรรม ณ วัดศรีบุญเรือง 
   โซนที่ 4  ได้แก่ หมู่ 4 บ้านห้วยงูนอก, หมู่ 5 บ้านห้วยงูใน, หมู่ 9 บ้านห้วยงูกลาง, 



 หมู่ 12 บ้านสันปุาข่า  โดยท ากิจกรรม ณ วัดห้วยงูนอก 
โซนที่ 5  ได้แก่ หมู่ 8 บ้านสันต้นดู่, หมู่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่ โดยท ากิจกรรม ณ    วัด

สันต้นดู่ 
5.2 แบง่หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้และชี้แจงในเรื่องที่ ได้รับ

มอบหมายแก่ประชาชน และหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน  
5.3 ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกไปพบปะเยี่ยมเยือนและ 

ประสานงานกับหน่วยราชการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกไปให้บริการด้านต่างๆ แก่
ประชาชนในชุมชน  

5.4 ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือเตรียมความพรอ้มของหมู่บ้าน  
5.5 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการพบปะเยี่ยมเยือนและออกหน่วยบริการ 

ประชาชน  
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนไดร้ับทราบ  
5.7 ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนและน าหน่วยงานบริการประชาชนเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชน

ต าบลสันทราย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

กองคลัง 
 - รับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 - ให้ความรู้ด้านภาษีประเภทต่าง ๆ 
 - รับค าขอและให้ค าปรึกษาการขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  
 - รับค าขอตรวจสอบปูายประจ าปี (ใบ ร.1) 
 - รับค าร้องขอซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
  

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 - การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า(ตามห้วงเวลาที่ก าหนด) 
 - รับค าขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- รับค าขอ/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
- ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟ้ืนคืนชีพ 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
 - บริการตัดผมฟรี  
 - จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลสันทรายโดยงาน 

  บริหารทั่วไป  
 - รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย โดยงานนิติการ  
 - ให้ความรู้เรื่องการระงับอัคคีภัย โดยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   - รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   
          จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้พิการต าบลสันทราย  โดยงานสวัสดิการและ 

  สังคมสงเคราะห์ 
 
 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
- ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต ให้ค าปรึกษาด้าน

สุขภาพ ร่วมกับ อสม.ต าบลสันทราย 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟ้ืนคืนชีพ โดยกู้ชีพทรายเงิน 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง  
- ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (fix it center) เพ่ือให้บริการซ่อม

เครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟูา พร้อมให้ ค าแนะน า
วิธีการใช้และการดูแลรักษา 

 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล 
 

7. สถานที่การด าเนินงาน  
ณ วัดหรือศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมูบ่้านในพ้ืนที่ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565   
 

 9. งบประมาณ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแนบท้าย
โครงการ 
  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 ไดร้บัทราบถึงปญัหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
10.2 สามารถแก้ไขปญัหาความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้ตรงกับความต้องการของประชาชน  
10.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับบุคลากรของเทศบาล 
10.4 ประชาชนไดร้ับความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และการติดต่อ  
        ราชการได้อย่างถูกตอ้ง  

 
 
 
 
 
  



ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพือ่พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นรากฐานส าคัญของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย  

เช่นเดียวกับการปกครองในระดับท้องถิ่นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีความส าคัญอย่างมากเช่นกัน เพราะ เป็น
สถาบันที่ฝึกหัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นอันเป็นที่อยู่
ของตนเอง เกิดความหวงแหนและความรับผิดชอบ ต่อชุมชนท้องถิ่น เป็นผลให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี ต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของไทย จะมีความเก่ียวพันกับ
การเมืองการปกครองในระดับชาติเป็นอย่างมาก เพราะกิจกรรมทางการเมืองการปกครองระดับชาติ ส่วนใหญ่
พัฒนามาจากระดับท้องถิ่น  ดังนั้น การมสี่วนร่วมของประชาชน ในท้องถิ่นจึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตยจากระดับล่างให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายอ านาจให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติที่จะส่งผลกระทบ ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐ  
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสันทราย จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน 
 

3.   วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา เศรษฐกิจ 
       และสังคมในระดับท้องถิ่น 
3.3  เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น รับทราบขั้นตอนการด าเนินงาน ส่งผลให้การด าเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่น 
       เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลดการทุจริต และความขัดแย้งในการท างาน 

 

4.  เป้าหมาย  จ านวน  100  คน 
3.1  ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ, ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน, และประธาน อสม.      
       จ านวน 17 หมู่บ้านในต าบลสันทราย 
3.2  หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสันทราย 
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3.2  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านัก หัวหน้าฝุาย และ 
       พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของเทศบาลต าบลสันทราย 

 

5. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนนิการ 
 ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะ  เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และน ามาวางแผนในการแก้ไขปัญหา ไตรมาส 1 ครั้ง 
 

  



6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล 
 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 
  อาคารสันทรายรวมใจ เทศบาลต าบลสันทราย หรือ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบล
สันทราย  
 

8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – กันยายน พ.ศ.2565 
 

9. งบประมาณ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ต้ังไว้จ านวน    20,๐๐๐ 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

- ค่าปูายโครงการ ขนาด 1x4 เมตร    จ านวน      480  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ประกอบกิจกรรมตามโครงการฯ  

        จ านวน   19,520 บาท 
  *ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10.2  ประชาชนมีส่วนรว่มในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา เศรษฐกจิและสังคมใน 
         ระดับท้องถิ่น 
10.3  ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น รับทราบขั้นตอนการด าเนินงาน จะมีผลให้การด าเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่น 

                 เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลดการทุจริต และความขัดแย้งในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ........อบรมคณุธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนต าบลสันทราย............ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม          

และความมั่นคงของชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมี
สติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต  พระพุทธศาสนา         
ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอนและระบบคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยที่เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา
ตลอดจนยึดถือแนวปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ      ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถแยกแยะชั่ว ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี     ของ
สังคม พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป 

เทศบาลต าบลสันทราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก       และ
เยาวชน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ตาม
หลักศาสนา เพ่ือสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ลดการกระท าผิดกฎหมาย ตลอดจนลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุข ยกระดับพ้ืนฐานจิตใจให้อยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถด าเนินชีวิตใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางสังคมของเด็กและเยาวชน โดยใช้
หลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันได้            
อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด           
และอบายมุข 

4. เพ่ือลดและปูองกันปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 – 6 จ านวน 153 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1-3 

จ านวน 117 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 270 คน 

เชิงคุณภาพ  
    เด็ กและเยาวชนที่ ไ ด้ รั บการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม  มีความรู้  คว าม เข้ า ใจ ในหลั กธรรม                       
ทางพระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้    
ที่ได้รับแก่บุคคลอ่ืนต่อไป 
 

5. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนนิการ  
- จัดอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 2 รุ่น  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา          

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕59 



- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด                  
ที่ กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุ       ที ่ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ 

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลสันทราย 
 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  
 ณ  วัดศรีบุญเรือง (สองแคว) ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน สิงหาคม 2565 
 

9. งบประมาณ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม         

และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนต าบลสันทราย ตั้งไว้
จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาสุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 
3. เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี

ของสังคมสืบไป 
 




