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๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลต้นไทร 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลต้นไทรมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระท าทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ได้แก่
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  
 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลตําบลต้นไทรจ าแนกเป็น ๗ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตของเทศบาลตําบลต้นไทร สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 



๒ 

 

 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเร่ืองของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้สินบนแก
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมี
เงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต  
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฏหมายของบ้านเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้น 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก  
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันมีผล  
ในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) 
ซ่ึงเป็นเค ร่ืองมือท่ีใช้ประเมินการทุจ ริตคอร์รัปชัน ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี๒๕๕๕ – ๒๕๕๘อยู่ท่ี ๓๕–
๓๘คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐โดยในปี ๒๕๕๘อยู่อันดับท่ี ๗๖จาก๑๖๘ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๓
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 



๓ 

 

๒๕๕๙ลดลง๓คะแนน จากปี ๒๕๕๘ได้ล าดับท่ี ๑๐๑จาก ๑๖๘ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  
การทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ี
ลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้น ฐาน
โครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวก
พ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมอง
ว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี๓เร่ิมจากปี
พ.ศ. ๒๕๖๐จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทย 
ท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น๖ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี๑สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี๒ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี๓สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี๔พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ท่ี๕ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี๖ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI)  
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  
ท่ี๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ี
มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ /



๔ 

 

กิจกรรม/มาตรการต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลต้นไทร 
 ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมื อง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลต้นไทร รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลต้นไทรเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
(Good Governance)  
 ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลต้นไทร 
 ๕) เพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลต้นไทรรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการเทศบาลต าบลต้นไทร 
 ๔) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลต้นไทรท่ี
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) เทศบาลต าบลต้นไทรมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลต้นไทร รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) เทศบาลต าบลต้นไทร สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 



๕ 

 

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่นอันจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลต้นไทร ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) เทศบาลต าบลต้นไทร มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 



๖ 

 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าของเทศบาลต าบล   
ต้นไทร 

๑.๑.๑ โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๑.๒ การจัดท าประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
๑.๑.๓) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการ
ทุจริต 
๑.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักริม
รั้ว และผักสวนครัวปลอดสารพิษ ใน
ครัวเรือน  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

  ๑.๒.๓. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  



๗ 

 

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
๑.๓.๒โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กิจกรรม โตไปไม่โกง) 
๑.๓ .๓  โครงการสร้างภูมิ คุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 
๑.๓.๔ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

๒. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านกร
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลต าบลต้น
ไทร 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 



๘ 

 

๒.๒.๒ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนโดยทัดเทียม 
และไม่เลือกปฏิบัติ 
๒.๒.๓ กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
๒.๒.๓ จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผล
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
๒.๒.๔ จัดให้มีคู่มือประชาชน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การใช้บริการ 
๒.๒.๕ จัดแสดงขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการและ อัตราค่าธรรมเนียมอย่าง
ชัดเจนให้ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการ 

๒.๓.๑ กิจกรรมลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
และการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายหน้าที่
ให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๓.๓มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๙ 

 

เกี่ยวกับการสั่ง  อนุมัติ อนุญาต ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใด
ของผู้มีอ านาจในเทศบาล 
๒.๓.๔ จัดแสดงขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมอย่าง
ชัดเจนให้ประชาชนทราบ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒.๔.๑ กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่คุณแม่ดีเด่น 
๒.๔.๒ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่
เด็กที่มีคุณสมบัติเด่น เช่น เรียนดี ฟัน
สวย เป็นต้น 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

  ๒.๔.๓ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับ
พนักงานเทศบาลดีเด่น 
๒.๔.๔ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน               
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลต้นไทร 
๒.๕.๒ กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล 
๒.๕.๓ มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๑๐ 

 

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒.๕.๔ มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับ
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
โดยมิชอบ 
๒.๕.๕จ าท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท. 
ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
๓.๑.๓ มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 
๓.๑.๔ มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๑๑ 

 

๓.๑.๕ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 

๓.๒.๑ โครงการจัดเวทีประชุม 
ประชาคมเมืองเทศบาลต าบล            
ต้นไทร 
๓.๒.๒ จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองเรียน/ร้อง
ทุกข์ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมเทศบาลต าบลต้นไทร 
๓.๒.๓ โครงการประชุมประชาคม
เพื่อการจัดท าและปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3.2.4 โครงการประชุมประชาคม
การจัดท าแผนชุมชน 
3.2.5 ก าหนดให้มีช่องทางในการ
รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน 
-www.Tonsaicity.go.th 
-https://www.facebook.com/ 
tonsaimunicipality 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

http://www.tonsaicity.go.th/


๑๒ 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

  - ทางหมายเลขโทรศัพท์                  
๐๗๓-๕๖๓๑๗๐ ต่อ ๑๐๑ 
- ร้องเรียนด้วยตนเอง 

    

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ 
อปท. 

๓.๓.๑ ประชุมประชาคมเมือง 
๓.๓.๒ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
๓.๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 
๓.๓.๔ ค าสั่งแต่งต้ังตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ          
งานจ้าง 
๓.๓.๕ กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 
๓.๓.๕ มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๔๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 



๑๓ 

 

๔.การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงาน
งบประมาณ การรับ-การจ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ  ดูแลจัดหาพัสดุ 
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่ก าหนดไว้ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 



๑๔ 

 

4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบก าหนดไว้ 
โดยไม่ฝักฝ่ายใด 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
๔.๔.๒ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ            
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๓ การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๒๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๒๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 



๑๖ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๑ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้มี 
                     คุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท่ีมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน  
และมีภารกิจหลากหลาย  ท้ังมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง  และภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยราชการอ่ืน  
การบริหารงานของเทศบาลจึงต้องอาศัยบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้สามารถสนองความต้องการและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การพัฒนาบุคลากร  จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมรการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และเกิด
ส่ิงใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ  ตลอดจนเกิดการเปล่ียนทางสังคม  ท้ังในมิติของท้องถิ่นเอง  หรือแม้กระท้ัง
ระดับประเทศ  เช่น  การเกิดกลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นต้น 

ดังนั้น  การพัฒนาองค์การและบุคลากรภายในองค์กรเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงเทศบาลต าบลต้นไทรได้เล็ งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภายใน
องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และการศึกษาดูงานถือเป็นประสบการณ์และ
วิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร  เพราะจะได้น าส่ิงท่ีพบเห็นต่างๆ  มาปรับปรุงและ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

เทศบาลต าบลต้นไทร  จึงได้จัดท าโครงการเพื่อน าคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าประจ า  และพนักงานจ้าง  เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขึ้น  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ  และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้  เพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาองค์กร 

- เพื่อเปิดโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ  ระหว่างองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

- ๒ - 
 
- เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ด้านการบริการประชาชน  มาใช้ในการพัฒนาเทศบาลไปสู่การ

บริการท่ีมีความเป็นเลิศ 
- สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์  กับองค์กรอ่ืน  เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี  แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล

สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์  มีจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้  การ
เสียสละ  และมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๔. เป้าหมาย 

ด าเนินการฝึกอบรม  สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  จ านวน  ๔๕  คน  ใช้ระยะเวลา  ๘  วัน   

๕. วิธีดําเนินการ  
- จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  จ านวน  ๑  วัน 
- จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานเทศบาล  ในภาคกลาง  ภาคอีสาน  และภาคตะวันออก 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ   
 -  ฝึกอบรมและสัมมนา  ๑  วัน   
 -  ทัศนศึกษาดูงาน  ๗  วัน   

๗. สถานที่ดําเนิน 

 -  สัมมนา  ๑  วัน  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๒  อาคารเอนกประสงค์  ส านักงานเทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

 -  ทัศนศึกษาดูงาน ๗ วัน จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

- ๓ - 
๘. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณเทศบาลต าบลต้นไทร  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทค่าใช้สอย  เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ เป็นเงิน  
๓๐๐,๐๐๐  บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

- ค่าท่ีพัก  ๔ คืน x ๒๓ ห้อง x ๑,๒๐๐ บาท           เป็นเงิน ๑๑๐,๔๐๐   บาท  
-  ค่ารถ  (เหมาไป – กลับ)๑๕,๐๐๐ บาท  x  ๗  วัน  เป็นเงิน   ๑๐๕,๐๐๐   บาท 
-   ค่าอาหาร ๒๕๐ บาท x ๔๕ คน x ๗ วัน         เป็นเงิน   ๗๘,๗๕๐   บาท 
- ค่าไวนิล ๑.๒เมตร x ๔ เมตร x ๒๕๐ บาท         เป็นเงิน     ๑,๓๐๐   บาท 
- ค่าของท่ีระลึก ๑,๕๐๐  บาท x ๓  ชิ้น         เป็นเงิน     ๔,๕๐๐   บาท 
        รวมทั้งสิ้น ๒๙๙,๙๕๐   บาท 
                        (เงินสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลต้นไทร  อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และบุคลากรของเทศบาลสามารถน าความ รู้  
ประสบการณ์ด้านการบริการประชาชน  และอ่ืนๆ  มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

- คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเกิดแรงจูงใ จท่ีจะพัฒนาการ
บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้ารับการบริการจากเทศบาลต าบลต้นไทรและ
เทียบเท่าหน่วยงานอ่ืน 

- ท าให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลได้รับการบริการท่ีดีท่ีสุด  และหน่วยงานราชการ  
หรือผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการมารับบริการจากเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่  ๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร  
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยปัจจุบันปัญหาในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกภาค  รวมถึงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ส่งผลคุกคามต่อเด็กและเยาวชนให้หลงผิด  ละเลย  การด าเนินวิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมท่ีดีงาม
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดโลกแห่งยุค “ ไร้พรมแดน” ท าให้มี
การติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  น าไปสู่การผสมผสาน  ความคิด  ค่านิยม  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ระหว่างมนุษย์ชาติ  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้มีความสับสนทางค่านิยม  และครอบง าทาง
วัฒนธรรมท่ีเกิดจากการแพร่ขยายของส่ิงมอมเมาผ่านส่ือต่าง ๆ  จึงได้ท าลายคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม   
ให้เส่ือมทรามลง โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนท่ีเป็นช่วงวัยของการถูกชักจูงได้ง่าย 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลต้นไทร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล ตามข้อ (๖) ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม  และข้อ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน มีหน้าท่ีท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชน  และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  อีกท้ังเพื่อ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปลูกฝัง
จิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย  จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กแก่เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และสามารถอยู่ ร่วมในสังคมท่ีมี ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสมานฉันท์ และสร้างสรรค์สังคมท่ีสันติสุข   

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน 
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้  และหลักการศาสนาน าไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ 

   ๓. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ 
   ๔. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี  ระหว่างเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร 
 

 
 
 
 



๒๐ 
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๔. เป้าหมาย 

จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลท่ีมีอายุระหว่าง  ๙- 
๑๒  ปี  เป็นระยะเวลา ๒ วัน  จ านวน  ๔๐๐  คน 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

  ห้องประชุม  อาคารอเนกประสงค์  ส านักงานเทศบาลต าบลต้นไทร   

๖. วิธกีารดําเนินการ 

 ขั้นเตรียมการ 
  ๑.  ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 

๒.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๓.  แต่งตั้งคณะท างาน  และก าหนดหน้าท่ี 
๔. วางแผนการด าเนินงาน 
๕.  ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ขั้นปฏิบัติ 

   ๑.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและประชุมช้ีแจง 
๒.  ด าเนินการจัดโครงการฯ 
๓.  สรุปผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปี พ.ศ. (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณตามเทศบัญญัติ  จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลต้นไทร 
 

 

 

 



๒๑ 
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๑๐. ผลลัพธ ์

  ๑.  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ๒.  เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.  เด็กและเยาวชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ๔.  เด็กและเยาวชน  เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


