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ค าน า 

 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า           
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึง เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบายและข้อสั่งต่างๆ การด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือ
การด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นการส่งเสริม
ให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้ น เพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ขึ้น 
 
                          เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
                           มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม 
และการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ  
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   

 (1) แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
  1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี, 2552:12-9) อธิบายถึงแนวคิด
ทฤษฎีในการศึกษาด้านการทุจริตที่นิยมอ้างอิง คือ สามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald 
R Cressey ในทศวรรษ 1980 ที่ว่าการทุจริตมีโอกาสจะเกิดสูงหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริต
เกิดข้ึนทั้ง 3 ด้าน คือ 
   1.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ผู้ทุจริตมีความกดดัน
หรือมีแรงจูงใจให้กระท าทุจริตซึ่งอาจเกิดจาก 
    (1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจการก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายโดยใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการเงินระยะสั้น เช่น ยอดขาย ผลก าไร ฯลฯ สูงเกินไป และหากไม่ได้
จะถูกลงโทษ มักเป็นความกดดันให้ทุจริตโดยการแก้ไขรายงานและตัวเลขบัญชี 
    (2) ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ความเดือนร้อนทางการเงิน
เฉพาะหน้าหรือจากอุปนิสัยส่วนตัว เช่น ติดการพนัน สุรุ่ยสุร่าย หรือเป็นคนฉลาดชอบความท้าทาย เป็นต้น 
   1.2 มีโอกาสในการกระท าผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการกระท าทุจริต
โอกาสที่จะปกปิดการกระท า และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต โอกาสในการกระท าผิด
เกิดจากจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่จะปูองกันและค้นพบการทุจริตให้ทันกาล การควบคุมแบบปูองกัน  
เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายขององค์กรที่มีสาระส าคัญ การละเมิดหรือยกเว้น
การควบคุมไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่อง  และระบบสารสนเทศ
ส าคัญ ส่วนการควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ท าให้สามารถ        
ท าความผิดได้โดยไร้ร่องรอย หรือตรวจพบยาก ไม่มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือค้นพบได้ในเวลา 
เกิดจริง ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สิน และการกระทบยอดบัญชีส าคัญทุกเดือน เป็นต้น 
   1.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้ผู้กระท ามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationale) เช่น อ้างด้าน 
ความจ าเป็นเดือดร้อนส่วนตัว อ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกิจ ไม่ทราบว่าเป็นความผิด เพราะเป็นสิ่งที่ใครๆ  
ก็ท าหรืออ้างว่าท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบการเงินให้ก าไร เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพราะได้รับ  
เงินปันผล และราคาหุ้นสูง หรืออ้างว่าท าเพื่อไม่ให้กิจการล้มละลาย เป็นต้น 
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  ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ          
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย        
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น             
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า        
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย  ที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต       
ของบุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน  
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต  เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้  
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น  
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คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด อปท.ว่ากระท า 
การทุจริตตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2551 – 2560 รวม 10 ปี พบว่าบุคลากรของ อปท. หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต รวมทั้งสิ้น 24,791 เรื่อง มีผู้ถูกกล่าวหา 
13,501 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุดดังตาราง 

 
ล าดับ หน่วยงาน ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต/เรื่อง 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล 12,789 
2. เทศบาลต าบล 7,350 
3. เทศบาลเมือง 1,818 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,275 
5. กรุงเทพมหานคร 879 
6. เทศบาลนคร 626 
7. เมืองพัทยา 54 

 

ตารางที่ 1 แสดงการกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต(2551-2560) 
ที่มา : ศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงาน ป.ป.ช.  (ข้อมูล วันที่ 4 กันยายน 2561) 
 

 จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการปูองกันการทุจริตใน อปท.  
ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริต 
ใน อปท. ได้ดังนี้ 

 1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี  
การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง 

 ส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การท าบัญชี  
การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ 
และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดท า และไม่จัดท าซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในส่วนเรื่องท่ีกลุ่ม อปท. ไม่จัดท าอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย่างเช่น 

 1) อปท. ไม่ท าทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ 14  
 2) อปท. ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 12  
 3) อปท. ไม่มีการท าหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ 13  
 4) อปท. ไม่มีการท าการลงบัญชีรายรับรายจ่าย ร้อยละ 11  
 5) อปท. ไม่มีการท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ 15  
 6) อปท. ไมม่ีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี ร้อยละ 12  
 7) อปท. ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ 6  
 8) อปท. ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับการจัดซื้อ     

จัดจ้างใน อปท. ร้อยละ 11.5  



- 4 - 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

 9) อปท. ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้างบางส่วน  
ร้อยละ 34.7 ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝุาย 

 2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ข้อมูลตัวเลขจากการส ารวจพบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น 

และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้าง    
ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 

 ร้อยละ 35 บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ต าแหน่งของตน
แสวงหาผลประโยชน์ 

 ร้อยละ 10 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐาน
การเงิน 

 ร้อยละ 7 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน 
เช่น การเขียนเติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไม่น าส่งให้คลัง  
ซึ่งเมื่อมีการกระท าอย่างเป็นประจ า หรือบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนี ไป หรือส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการน าของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจน  
การปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

 3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย
  ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิ เคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบ
โครงสร้างของ อปท. เอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ท่ัวถึง 

 ร้อยละ 14.3 ตอบว่า กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกตโครงสร้าง 
อปท. ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และในกฎหมาย อปท. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพ่ือให้อยู่ใน 
ต าแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทาง  
ให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง 

 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม 

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบาง อปท. ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นที่ได้บรรจุเข้า 
รับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้  
เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
และส่วนหนึ่ง พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็ มี          
ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของ อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.กับเทศบาลต าบล ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่น 
และพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึง  
การไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ  
ในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และ
ควรรู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผลท าให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้ 
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 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ 

 จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มี อปท. ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท. ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น  

 ร้อยละ 15 ไม่แจ้งงบประมาณของ อปท. ให้ประชาชนทราบและไม่ส่งข่าวสารทางราชการ 
ให้ประชาชนทราบ 

 ร้อยละ 8 ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการด าเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่มีการประกาศการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน 
  ร้อยละ 75.6 บุคลากรใน อปท. ไม่ทราบว่า ปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชี 
มีจ านวนเท่าไร 

 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีก าลังคนไม่เพียงพอ 
และ สตง.ส่วนกลาง มีก าลังคนเพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ที่กระท าได้ก็เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่าง
เท่านั้น ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช. 
จังหวัด และให้จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท. มักพบว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
อย่างเคร่งครัด และฝุายสภาท้องถิ่นของ อปท. ที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝุายก ากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบ  
การท างานของฝุายบริหารของ อปท. ให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่กลับพบว่าปัจจุบัน
ฝุายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย 

 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล  
 จากการศึกษาพบว่าใน อปท. บางแห่งยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ 

โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝุายการเมืองที่ครอบง า หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่  
หรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้ เสนอราคารายอ่ืนๆ การบีบบังคับให้              
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยาน 
เพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัว
อิทธิพลการนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่
การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 
 ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศกับ
นั ก ก า ร เ มื อ ง ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น  นั ก ก า ร เ มื อ ง ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น กั บ นั ก ธุ ร กิ จ  ก ลุ่ ม ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ 
และนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ท าอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือ
คานอ านาจอิทธิพลได้ 
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 (2) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางและการด าเนินงานปูองกันการทุจริตในหน่วยงานผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
และมีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเก่ียวกับการปูองกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวอย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือลดความเสี่ยงและช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้มีการกระท าการทุจริตหรือการปฏิบัติราชการที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (2.1) กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ คือ 
   1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
   1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น                 
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
   1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์ 
   1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
   1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
   1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
   2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดยด าเนินการให้มีกิจการ ดังนี้ 
   2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
    2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
   2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน โดย 
   3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 
   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กบัการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
   3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 
   3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการให้ม ี
   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
   4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
  ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ   
    ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
      4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
   4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย                          
   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 (2.2) ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1. มีคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาแผนหรือทบทวนแผนให้สอดคล้องกับกรอบ
การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานใดมีคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ อยู่ก่อนแล้ว ก็ให้คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการได้  
 การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2565) ให้เป็นไปตาม
แนวทางเดิมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะท างานฯ คืออย่างน้อยควรประกอบด้วย 
  1) ผู้บริหารท้องถิ่น/รองผู้บริหารท้องถิ่น/หรือฝุายบริหารที่ได้รับมอบหมาย 
  2) ประธานสภาท้องถิ่น/รองประธานสภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการส านักการคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง/ฝุายการคลังที่
ได้รับมอบหมาย 
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  5) ผู้อ านวยการกองวิชาการ/ผู้รับผิดชอบการวางแผนและจัดท านโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
  6) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน 
  7) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA ของหน่วยงานโดยให้คณะท างานมี
หน้าที่ ดังนี้    
   1) ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   3) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 
   4) จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปูองกันการทุจริต 
   5) หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสมกับสภาพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นนั้นๆ 
 2. ศึกษากรอบรายละเอียด และแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 
2565) 
  กรอบการทบทวนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โดยสามารถศึกษารายละเอียดจากบทท่ี 4 กรอบและแนวทางการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2565)  
 3. พิจารณาว่าโครงการ/กิจกรรมใดท่ีต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) หรือยังไม่มีตามที่กรอบก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
 4. กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จัดท าใหม่ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ให้เสนอสภาฯ ให้ความเห็นชอบเพ่ือ
น าเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 5. น าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ผ่านการทบทวน แก้ไข หรือเพ่ิมเติม มาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับสมบูรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารและแจ้ง
เวียนให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต่อไป 
 6. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2562) 
 7. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือน ภายใน
เดือนตุลาคม ผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 
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 (3) แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้น
เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครั ฐมีการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดย
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการปูองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศจะต้องด าเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
  ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินที่จะน าไปใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่ก่อให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการประเมินที่
เน้นลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันการทุจริต
เชิงรุก มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินฯ ที่เรียกว่า ระบบ ITAS (Integrity and 
Transparency Assessment System) เพ่ือให้มีศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย ก ากับติดตาม
การประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ มีความรวดเร็วในการประมวลผล เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ
ตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการปูองกันการ
ทุจริตทั้งระดับนโยบ ายและระดับปฏิบัติ 
  กรอบการประเมิน  
  แตกต่างจากการประเมินของปีที่ผ่านๆ มา จาก 5 ตัวชี้วัด เป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
    1) การปฏิบัติหน้าที่   
    2) การใช้งบประมาณ 
    3) การใช้อ านาจ    
    4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
    6) คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน 
    7) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 
    8) การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน 
    9) การเปิดเผยข้อมูล 
    10) การปูองกันการทุจริต 
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  เครื่องมือในการประเมิน 
  ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT)  ใช้วัดการรับรู้ตัวชี้วัด  
   1) การปฏิบัติหน้าที่  
   2) การใช้งบประมาณ  
   3) การใช้อ านาจ  
   4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
   5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) ใช้วัดการรับรู้ตัวชี้วัด   
   6) คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน  
   7) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน  
   8) การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน 
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) ใช้วัดการรับรู้ตัวชี้วัด 
   9) การเปิดเผยข้อมูล  
   10) การปูองกันการทุจริต 
 

1.๒ หลักการและเหตุผล           
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้ อรังที่นับวันยิ่งจะทวี 

ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต        
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ          
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕60 
อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕61 ได้ 36 
คะแนน ถูกลดอันดับลงจากอันดับที่ 96 เมื่อปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 37 คะแนน เป็นอันดับที่ 99 ทั้งที่เคยท า
อันดับได้ดีข้ึนจากเมื่อปี 2559 ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 101 ได้คะแนน 35 คะแนน 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ งมุ่ งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์                 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน       
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ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔      
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ        
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
                              (Corruption Perception Index : CPI)  
 

 นอกจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) แล้ว ยังมีเครื่องมือที่ส าคัญซึ่งเป็นมาตรการปูองกันเชิงบวกในการปูองกันและปราบการทุจริต 
คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตและเป็นกลไกใน
การสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต  ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกัน
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันการทุจริตอย่างแท้จริง  
1.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน   

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ              
ฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   

 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และตามมาตรการหรือข้อสั่งการต่างๆ   
ในการปูองกันการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
1.๔ เป้าหมาย   

  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข          
แก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม          
การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติ งานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต              
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และสอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม   

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

1.๕ ประโยชน์ของการจัดท าแผน   
 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์  
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองทีม่ีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต   

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต   

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน            
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานสอดคล้องกับแนวการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และตาม
มาตรการหรือข้อสั่ งการต่างๆ  ในการปูองกันการทุจริตเกี่ยวกั บการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ รั ฐ
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖1 – 25๖5) 

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

มิติท่ี 1 
ก า ร ส ร้ า ง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 

1 .1  มี ก า รส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายสภ าท้ อ งถิ่ น 
และฝ่ายประจ าของ 
อปท. 
 

1.๑.๑ การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้กจิกรรม
ครอบคลมุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้  
๑.๑.๑ (1)  โครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
๑ .๑ .๑  (๒ )  โ ค ร งก า ร 
อ ป ท . โ ป ร่ ง ใ ส  หั ว ใ จ
คุณธรรม 
๑ .๑ .๑ (๓ )   โ ค ร งก า ร
พัฒนาผู้บริหาร สมาชิก
สภาบุคลากรของเทศบาล 
๑ . ๑ . ๑ (๔ )  ม าต รก า ร 
“ส่งเสริม การปฏิบัติงาน
ตาม ประมวล จริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”     

 
 
 
 
 
 
 - 
 
 
 

20,000 
  
 

40,000 
 
 
 - 
  

 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 

20,000 
  
 

40,000 
 
  
- 

 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 

20,000 
 
  

40,000 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 

20,000 
 
  

40,000 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 

20,000 
 
  

40,000 
 
 
-  
 
 
  

 

 

 

 

 ไม่ใช้
งบประมาณ/
ส านักปลดั  

กองวิชาการฯ  

 

ส านักปลดั 

 
ไม่ใช้งบ/   

กองวิชาการฯ 

 
 

 
 
 
 
 

๑.๑.๒ การประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม  
 ๑ .๑ .๒ ( 1 )  โ ค ร งก า ร
เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ด้ า น
กฎหมาย 
 ๑.๑.๒ (๒) โครงการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ตามแนว 
ทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

20,000 
 
 

10,000 

 
 

20,000 
 
 

10,000 

 
 

20,000 
 
 

10,000 

 
 

20,000 
 
 

10,000 

 
 

 20,000 
 
 

10,000 

 

กองวิชาการฯ 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .๒  มี ก า รส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระ หนักแก่ประชา 
ชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๓ การไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
ให้ กิ จกรรมครอบคลุ ม
สาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑.๓ (1) มีการจัดท า
คู่ มื อ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิบั ติ ง าน เพื่ อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๑.๑.๓ (2) กิจกรรม
ก า ร จั ด ท า ม า ต ร ก า ร 
ขั้นตอนและวิธีการปูองกัน
ก า ร รั บ สิ น บ น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การก ากับติดตามเกี่ยวกับ
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ร า ช ก า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง ใ น
หน่วยงาน   
 
๑.๒.๑ การต่อต้านการทุจริต  
 ๑.๒.๑ (1) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
๑.๒.๑ (๒ )  โ ค ร ง ก า ร
ส่ ง เ สริ มและสนับสนุ น
กิจกรรมคนพิการ 
1 . 2 . 1 ( ๓ )  โ ค ร ง ก า ร
ส่ ง เ สริ มและสนับสนุ น
กิจกรรมผู้สูงอายุ 
1 . 2 . 1 ( ๔ )  โ ค ร ง ก า ร
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

50,000 
 
 

 50,000 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
  

 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ/ 
ส านักปลดั 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ/ 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  ๑.๒.๒ การรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
  ๑.๒.๒ (1 )  มาตรการ
ปูองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑.๒.๒ (๒)โครงการ
ปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
๑.๒.๒(๓) โครงการลด
ขั้นตอนและอ านวยความ
สะดวกในการบริการ
ประชาชน                    
๑.๒.๒(๔) โครงการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
๑.๒.๒ (๕) โครงการ
ส่งเสริมความรู้การ
ปกครองใน            
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
1 . 2 . 2 ( 6 )  โ ค ร ง ก า ร
ปูองกันและลดอุบัติ เหตุ
ท า งถนน ช่ ว ง เ ทศกา ล       
ปีใหม่ 
1 . 2 . 2 ( 7 )  โ ค ร ง ก า ร
ปูองกันและลดอุบัติ เหตุ
ท า งถนน ช่ ว ง เ ทศกา ล
สงกรานต์ 

 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

1,000 
 
 
 

200,0000 

 
 

10,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 

 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

1,000 
 
 
 

200,0000 

 
 

10,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 

 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

1,000 
 
 
 

200,0000 

 
 

10,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 

 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

1,000 
 
 
 

200,0000 

 
 

10,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 

 
 
 
- 
 

50,000 
 
  

1,000 
 
 
 

200,0000 

 
 

10,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 

  
 

ส านักปลดั/ไม่
ใช้งบประมาณ 

 
ส านักปลดั 

 
 

ส านักปลดั 
  
 
 

ส านักปลดั 
 
  

ส านักปลดั 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
 
 

ส านักปลดั 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

   

 ๑.๒.๓ การปฏิบั ติตน
ต า ม ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
๑ .๒ .๓  ( 1 )  โ คร งกา ร
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
และ ปศุสัตว์ 
๑ .๒ .๓  (2 )  โ คร งกา ร
ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ด้ า น            
คหกรรม   
๑ .๒ .๓  (3 )  โ คร งกา ร
ส่ ง เสริ มอาชีพด้ านช่าง
๑.๒.๓  (4) โครงการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

10,000 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

10,000 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

10,000 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

10,000 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

10,000 
  

 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1 .3  ก ารสร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.1.3 (1) โครงการ
สง่เสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชน                          
1.3.1 (2) โครงการ
คุ้มครองสวสัดิภาพและ
จัดสวสัดิการเด็กและ
เยาวชน                 
1.3.1 (3) โครงการ
สังคมสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและประสบ
ปัญหาทางสังคม                
1.3.1 (4) โครงการ
ด าเนินงานระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา              
1.3.1 (๕) โครงการ
นิเทศในสถานศึกษา                
1.3.๑(6) โครงการจดั
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

30,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

30,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

30,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

30,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

30,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

                     
กองการศึกษา 

 

กองการศึกษา 

กองการศึกษา 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

   1 . 3 . 1 (7 )  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
1 . 3 . 1 ( 8 )  โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย) 
1 . 3 . 1 ( 9 )  โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
วัดทุ่ง) 
1.3.1 (10) โครงการ
อาหารกลางวัน 
1.3 .1 (๑1) โครงการ
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 

5,000 
 
 

284,830 
 
 
 

178,680 
 
 
 

8,113,800 
 
 

3,817,060 

5,000 
 
 

284,830 
 
 
 

178,680 
 
 
 

8,113,800 
 
 

3,817,060 

5,000 
 
 

284,830 
 
 
 

178,680 
 
 
 

8,113,800 
 
 

3,817,060 

5,000 
 
 

284,830 
 
 
 

178,680 
 
 
 

8,113,800 
 
 

3,817,060 

5,000 
 
 

284,830 
 
 
 

178,680 
 
 
 

8,113,800 
 
 

3,817,060 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

รวมมิติท่ี 1 ๒๘ โครงการ / ๒ มาตรการ 
/ ๒ กิจกรรม 

13,058,370  13,058,370   13,058,370   13,058,370    3,058,370  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

มิติท่ี 2 
ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือ
ป้ อ งกั นก า ร
ทุจริต 

2 .1  มี ก า ร แสด ง
เจตจ านงทางการ - 
ก า ร เ มื อ ง ใ น ก า ร
ต่อต้ านการทุจริ ต
ของผู้บริหาร 

  2 .๒ .1  (1 )  กิ จกรรม
แ ส ด ง เ จ ต จ า น ง ข อ ง
ผู้บริหารว่าจะบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก        
ธรรมาภิบาล ต่อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนทางหน้า
เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะ สื่ อ อื่ น ๆ  
2.2.1(2)จัดท ามาตรการ 
แ ผ น ง า น  โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส                     
2.๒.1 (๓) มาตรการออก
ค า สั่ ง ม อ บ ห ม า ย ข อ ง
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ส านักปลดั/ไม่
ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

ทุกส านัก/กอง 

 

 

 

ส านักปลดั/ไม่
ใช้งบประมาณ 

๒.2 จดัท ามาตรการ
สร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติ
ราชการ 

ภารกจิตามมิต ิ

การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน     

 2.2.2 (๑)  กิจกรรม
สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2.2(2) กิจกรรมการ                 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

ส านักปลดั/ไม่
ใช้งบประมาณ 

 
ส านักปลดั/ไม่
ใช้งบประมาณ 

   ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ  
 

     2.2.๒ (๓) กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง 
    2.2.๒ (๔) กิจกรรม
แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

กองคลัง/ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลดั/ไม่
ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  2.2.2 (5) มาตรการให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
2 . 2 . 2 (6 )  ม าต รก า ร 
ส่งเสริมความโปร่งในใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

2 . 2 . 2 ( 7 )  โ ค ร ง ก า ร
ประเมินความพึงพอใจ   

- 
 
 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 

ทุกส านัก  
กอง/ไม่ใช้

งบประมาณ 

กองคลัง/ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองวิชาการฯ 

 

 2.3 จัดท ามาตรการ
การใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี
 

2.2 .3  (1 )  มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 ๒.๒.๓ (๒)กิจกรรม ให้
ความร่ วมมือกับหน่ วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ  
ตรวจสอบ ควบคุม  ดูแล 
การปฏิบัติ ราชการของ
เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ส านักปลดั 

ทุกส านัก 
กอง/ไม่ใช้

งบประมาณ 

รวมมิติท่ี 2 ๑  โครงการ/               
๖ กิจกรรม/                
๕ มาตรการ                 

 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

มิติท่ี ๓ 
การส่ ง เสริม
บทบาทและ
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

  

3.1 การจัดให้มีและ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร อ า น ว ย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ ทุ ก
ขั้นตอน 
 

 3.3.1 (1) มาตรการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาล   
3.3.1  (2) มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 
3.3.1 (3) มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย             
3.3.1  (๔) มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะ 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ/กอง

วิชาการฯ 
ไม่ใช้

งบประมาณ/กอง
วิชาการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ/กอง

วิชาการฯ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ/กอง

วิชาการฯ 

3.2 มีกิจกรรมหรือ
ก าหนดช่องทางรับ
ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น              
ข้อสงสัย การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

 3.3.2 (๑) กิจกรรมการ
ด า เ นิ น ง า น ศู น ย์ รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
 3.3.2 (๒)กิจกรรม
แต่งตั้งรับผดิชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 
 

 - 
 
 
 
- 
 

 - 
 
 
 
- 

 - 
 
 
 
- 

 - 
 
 
 
- 

 - 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ/
ส านักปลัด  

ไม่ใช้
งบประมาณ/
ส านักปลัด  

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

  กิจกรรมให้ประชาชนมี
ส่ ว น ร่ วม ในการจั ดท า
แผน พัฒน าก า รจั ดท า
งบประมาณ   
   3.3.3 (1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนเป็น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาเทศบาล  

   3.3.3 (2) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย   

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ/กอง

วิชาการฯ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ/กอง

วิชาการฯ 
 

รวมมิติท่ี ๓ ๒ กิจกรรม / ๖ มาตรการ   
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

มิติท่ี 4 
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ต ร ว จ ส อ บ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการของ
องค์กรปก - 
ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น                                

๔ . ๑  ก า ร จั ด ว า ง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจ เ งินแผ่ นดิ น
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 4.4.1(๑) กิจกรรมจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน 
 4 .4 .1  (2 )   กิจกรรม
รายงานการควบคุมภายใน 
 4.4.1 (3) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
4.4.1 (4) มาตรการ
ติ ดตามประ เมิ นระบบ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น                
4.4.1 (๕) โครงการอบรม
หลั ก เ กณฑ์ปฏิ บั ติ ก า ร
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

 - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 

ทุกส านัก/กอง 
หน่วย

ตรวจสอบฯ 

หน่วย
ตรวจสอบฯ 

 
ทุกส านัก/กอง 

 

หน่วย
ตรวจสอบฯ 

๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการ 
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการ  

4.4.2(๑) กิจกรรมการ          
ติดปู ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
     

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

๔.๓. การส่งเสริม 
บทบาทการตรวจ 
สอบของสภาท้องถิ่น
ได้ 
 
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 

4 . 4 . 3  ( ๑ )  กิ จ ก ร ร ม
ส่ง เสริม ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 
 
4.4.4 (๑) โครงการจัด
งานประเพณีบุญเดือนสิบ  
แข่งเรือไหลเรือไฟ ไหว้
พระแก้วคู่บ้าน                      
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐0 

- 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐0 

- 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐0 

- 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐0 

- 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐0 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

   
 
 
 

4.4.4 (๒) โครงการจดั
งานประเพณลีอยกระทง
4.4.4 (๓) โครงการจดั
งานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา                   
4.4.4 (๔) โครงการจดั
งานวันขึ้นปีใหม่              
4.4.4 (๕) โครงการจดั
งานประเพณสีงกรานต์
4.4.4 (๖) โครงการจดั
งานวันไทโย้ย                   
4.4.4 (๗) โครงการ          
ส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬา
อ าเภออากาศอ านวย                              
4.4.4 (๘) โครงการ
แข่งขันกีฬาตะกร้อ                           
4.4.4 (๙) โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาบาส
เก็ตบอล                    
4.4.4 (๑๐) โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
4.4.4 (๑๑) โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน                         
4.4.4 (๑๒) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

1,500 
 

178,000 
 

450,000 
 
 

80,000 
 

10,000 
 

15,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

1,500 
 

178,000 
 

450,000 
 
 

80,000 
 

10,000 
 

15,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

1,500 
 

178,000 
 

450,000 
 
 

80,000 
 

10,000 
 

15,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

1,500 
 

178,000 
 

450,000 
 
 

80,000 
 

10,000 
 

15,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

1,500 
 

178,000 
 

450,000 
 
 

80,000 
 

10,000 
 

15,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

   4.4.4 (๑๓) โครงการ
ฝึกอบรม หลักสตูรการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านพสัดุ
4.4.4 (๑๔) โครงการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
4.4.4 (๑๕) โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนเทศบาล
4.4.4 (๑๖) โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
กิจกรรมสตร ี               
4.4.4 (๑๗) โครงการ
ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
และสิ่งประดิษฐ์              
4.4.4 (๑๘) โครงการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
4.4.4 (๑๙) โครงการ
ปูองกันและควบคุม
โรคตดิต่อ                 
4.4.4 (๒๐) โครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ    
สุนัขบ้า                      
4.4.4 (๒๑) โครงการ
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

15,000 
 
 
 

50,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 

15,000 
 
 
 

50,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 

50,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 

50,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 

50,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองวิชาการฯ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 กอง

สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

 
กอง

สาธารณสุข 
 

กอง
สาธารณสุข 

 รวมมิติท่ี 4 ๒๒  โครงการ /                
๔ กิจกรรม /                     
๑ มาตรการ 

 
1,204,500 

 
1,204,500 

 
1,204,500 

 
1,204,500 

 
1,204,500 

 

 รวมมิติท่ี 1 - 4 ๕๑ โครงการ /              
๑๔ กิจกรรม /            
๑๓  มาตรการ 

 
14,267,870 

 
14,267,870 

  

  
14,267,870 

 
14,267,870 

 
14,267,870 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติที่ 1  มีการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ มีการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ  
     การเมือง  ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของ อปท. 

๑.๑.1 การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ล าดับที่ ๑.๑.๑ (๑) 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ได้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง   ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร    เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจ า   แล ะ
พนักงานจ้าง    ลงวันที่  8 ตุลาคม 2558  และประกาศเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง (เพ่ิมเติม)  พ.ศ.2558   ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2558  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ   อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน   และไม่มีประโยชน์ 

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ              
ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงาน            
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน           
จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้กับบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึน้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในองค์กร  
    ๒. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
    ๓. เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน และด ารงตน
อย่างมีความสุขทั้งในครอบครัวและองค์กร  
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๔. เป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงาน
ครูเทศบาล  และพนักงานจ้าง   จ านวน  80  คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
        วัดในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  และห้องประชุม
ดอกคูณเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๖.วิธีการด าเนินการ 
          ๑. เตรียมการและวางแผนการด าเนินโครงการ 
 2. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมโครงการ 
 5. ด าเนินการตามโครงการฯ  ติดตาม  ประเมินผล  และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  
๘.งบประมาณ 
  - ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ    เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาล    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรได้พัฒนาตนเอง  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความส านึกต่อหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  องค์กรและสังคมส่วนรวม 
 ๒. บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถน ามาใช้  ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓. บุคลากรเกิดจิตส านึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  ผู้มาใช้
บริการได้รับบริการที่ดีตามหลักประมวลคุณธรรม  จรยิธรรมขององค์กร 
 ๔. บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ได้รับและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ประชาชน 
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ล าดับที่ ๑.๑.๑(๒) 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่าย อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี ๒๕๖๐        
จนถึงปี ๒๕๖๔ จึงมุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งการที่จะได้ระดับ
คะแนนสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมย์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต          
ระบบที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๕๖๔) 

  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในส่งอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท าโครงการเครือข่ายอปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม  

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือยกระดับเจตจ านงในการปูองกันทางการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณ ของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น 
       ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
       ๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันการทุจริตระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๕. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย 
      1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการจาก  อปท.เขตอ าเภออากาศอ านวย จ านวน ๒๔ คน 
      ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ๔๐ คน 
      ๓. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ๒๘ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
       เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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๖. วิธีด าเนินการ 
    ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร 
    ๒. วางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
    ๓. ประสานกับหน่วยงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
    ๔. ด าเนินการอบรมโดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
    ๕. พิธีลาตามความเชื่อ“เครือข่ายปูองกันการทุจริต” 
    ๖. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๕ ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณ  
  จ านวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองวิชาการและแผนงาน 

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
    ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีข้อทักท้วงการทุจริต 
    ๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ มีจิตส านึกความรับผิดชอบในผลประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติการต่อความ

ซื่อสัตย์ สุจริต 
   ๓. มีเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันการทุจริต 
   ๔. ประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ล าดับที่ ๑.๑.๑(๓)                                       

๑. ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย                  
๒. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาล ท าให้เทศบาลมีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ให้กับประชาชนเพ่ิมมากขึ้น เช่น งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    งาน
สาธารณสุขมูลฐาน งานจัดท าและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ งานด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม ฯลฯ   ภารกิจต่างๆที่เทศบาลรับโอนมา
ด าเนินการล้วนแต่ภารกิจที่มีความส าคัญและมุ่งเน้นเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลจะ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีได้นั้นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด “ทรัพยากรมนุษย์” หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ความรู้ความสามารถ  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสมัคร
สมานสามัคคี  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน  และที่ส าคัญ
ต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้วิทยาการ  ระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ   เทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ตระหนัก



- 30 - 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

ถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษาการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความเสมอภาค  หลักความโปร่งใส 
และหลักความคุ้มค่า  อันจะน าสู่ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป  
 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย สามารถน าหลักการบริหาร วิธีการ
ด าเนินงานและผลงานที่ประสบความส าเร็จมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  4.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจและประสานงานระหว่างกัน  

๔. เป้าหมาย 
  ๑. เชิงคุณภาพ  
         คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
และ พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้เพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างความ
สามัคคี ความร่วมมือร่วมใจและประสานงานระหว่างกัน  
  ๒. เชิงปริมาณ 
               มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า                     
และ พนักงานจ้างของ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน จ านวน  80   คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

๖. วิธีด าเนินการ 
   ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
   ๒. ติดต่อประสานงานเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ  
  ๓. ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการนอกสถานที่ 
   ๔. ด าเนินงานตามโครงการ  
    ๕. รายงานผลโครงการตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
เป็นตัวชี้วัดในการประเมินโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕ ปี  (ปีงบประมาณ  2561-256๕) 
๘. งบประมาณ 
  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  
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๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล    
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  คณะผู้บริหาร  มีทักษะในการบริหารงาน  สามารถบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
   ๒.  บุคลากรของเทศบาล  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลในการท างาน 

๓.  บุคลากรของเทศบาล มีการน าหลักการบริหาร วิธีการด าเนินงานและผลงานที่ประสบ  
ความส าเร็จมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
            4.  ผู้เข้ารับร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                         
มีความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
 

ล าดับที่ ๑.๑.๑(๔)                                       
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย” 
2. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ออกระเบียบว่าด้วยบประมวลจริยธรรม จ านวน  ๓  ฉบับ ได้แก่   
ระเบียบเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายผู้บริหารเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   ระเบียบเทศบาลต าบลอากาศอ านวย             
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  พ.ศ. ๒๕๕๓   ลงวันที่  
๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ และระเบียบเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับประกาศเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
(เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่  ๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  ๒)  มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ ๓) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  ๔) ยืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย ๕)  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัติ ๖)  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  ๗) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ๘)  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ๙) ยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร   
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล   
  2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลเพ่ือให้การด าเนิ นงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  3.  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย   
  4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ   
  5. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ   
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร  
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ   
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลอากาศอ านวย เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ๕  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   
 กองวิชาการและแผนงาน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย 
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๑.๑.๒ การประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ล าดับที่ ๑.๑.๒ (๑)                                 

๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน   
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพความเป็นจริงในสังคม  ประชาชนโดยส่วนใหญ่  ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย                
อันก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  น ามาซึ่งความไม่เป็นธรรมในสังคม  การที่จะท าให้เสมอกันใน
กฎหมายโดยได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกันนั้น  หน่วยงานของรัฐจะต้องน าความรู้ไปถึงประชาชน  
ต้องด าเนินการให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนมีความรู้ทางกฎหมายที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพและประกอบ
อาชีพ  นอกจากนี้ยังมีประชาชนเป็นจ านวนมากที่ท าผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนนี้จะเป็นการสร้างความตะหนักถึงสิทธิและหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและการกระท าที่
เป็นการละเมิดซ่ึงกันและกัน อันจะน ามาซึ่งความมั่นคงและเข็มแข็งในชุมชน ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้
ด้านกฎหมายเบื้องต้น  ประกอบกับเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรม  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และความสมานฉันท์ในท้องถิ่น  
 3. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จ านวน  80  คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
 2. ประสานวิทยากร 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
           4. จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 
 5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
๘. งบประมาณ 
 จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน 
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๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านกฎหมายเพ่ิมขึ้นและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  ๒. มีเครือข่ายในชุมชนในการให้ความช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท เสริมสร้าง                
ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในท้องถิ่น 
  3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมายมากข้ึน 

   ล าดับที่ ๑.๑.๒ (๒)     

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน               
ในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต  เพ่ือความ
มั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระท า สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน   ทุกระดับทุก
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี   ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณ
อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความ
อยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความส าคัญ    กับความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่   อยู่ในระดับครัวเรือน 
ระดับท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญในการน้อมน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้มีความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และสามารถน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงและสามารถน้อมน าศาสตร์
พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตามหลักการของความพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ  ไม่ฟุุมเฟือยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์  มีคุณค่า  เกิดรายได้ 
            ๓. เพ่ือให้คนในท้องถิ่นต้นแบบครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนให้
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ เชิงปริมาณ 
   - ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน   30  ครัวเรือน 
  ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
        -  ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
         -  การเรียนรู้ศึกษาดูงานพ้ืนที่จริงในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย และศูนย์การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ                    
บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 
 ๒.  จัดท าหลักสูตร 
 ๓.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 ๔.  ประสานกลุ่มเปูาหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๕.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๖.  ด าเนินงานตามโครงการ  
  -  คัดเลือกครัวเรือนเปูาหมายครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
  -  จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย  ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการด าเนินงานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๗.  สรุปผลการด าเนินงาน 
                ๘.  ติดตามและประเมินผล      

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
      ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
๘. งบประมาณ 
 จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 กองสวัสดิการสังคม  

๑๐. ตัวชี้วัดและการประเมินผล 
  ๑. กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ก าหนด 

 ๒. กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ในความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่างแท้จริงและสามารถน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ชีวิตประจ าวันได้  พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

๓. มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินโครงการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
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       ๑.๑.๓  การไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน   
    ล าดับที่ ๑.๑.๓ (๑)      
1. ชื่อโครงการ : จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐบาลก าหนดให้การปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และ
ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม การส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และได้ใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ  ผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆด้วย เทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย  จึงได้จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รวบรวม แนวคิดพร้อมตัวอย่าง เพ่ือ
บริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ 

3. วัตถุประสงค์  
  ๑.  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ ทุจริต
คอรัปชั่น  
  ๒. เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ให้บุคลากร              
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  - มีคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 5. พื้นที่ด าเนินการ  

- เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. ศึกษารวบรวมข้อมูล  
  2. จัดท าร่าง คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง   
  4. จัดท าคู่ มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   5. ประชาสัมพันธ์คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ  
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  - ส านักปลัดเทศบาล  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑.  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๑.๑.๓ (๒)     
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการรับสินบน 
2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง
กับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์            
ขององค์กร เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม  ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ           
ในการปูองกันการรับสินบน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
3. วัตถุประสงค์  
  1. มีการจัดท าประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตาม
ประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
  1. มีกลไกการส่งเสริมการปูองกันการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  - มีการจัดท าประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน  ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

- เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. ให้มีการจัดท าประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
  2. มีการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน และ
แนวทางปูองกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ  
  3. กรณีเจ้าหน้าที่พบเห็นการรับสินบนในหน่วยงาน ให้แจ้ง งานนิติการ  ทราบเพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการต่อไป 
  4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้มีการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  5. ให้มีการสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ  
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  - ส านักปลัดเทศบาล  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑.  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีประกาศมาตราการปูองกันการ รับสินบน 
  2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 
๑.๒ มีการสร้างจิตส านึกและความตระ หนักแกป่ระชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
       ๑.๒.๑ การต่อต้านการทุจริต  
   ล าดับที่ ๑.๒.๑ (๑) 
๑.ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว   
๒. หลักการและเหตุผล  
  ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา  สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อันเป็น
ผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักหรือการพัฒนาที่เดินตามการชี้น าของประเทศ
ตะวันตก  ท าให้ทุกองคาพยพของสังคมพลอยถูกขับเคลื่อน หรือบางส่วนอาจเข้าข่ายการถูกฉุดดึงไปตามกระแส
การพัฒนาด้วย  สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น   
การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่งคั่งร่ ารวย  หรือความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเน้นการพัฒนาแบบแยกส่วน  ท าให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว  แยกพ่อแม่
ลูกหลาน  ปูุย่าตายาย ออกจากกัน 
  ผลของการพัฒนานั้นแม้จะท าให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  มีความสุขสบายด้าน
วัตถุมากขึ้น  แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนในครอบครัวมี
กิจกรรมร่วมกันน้อยลง  พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทองและวัตถุเพ่ือมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก
ส่วนลูกซึ่งต้องท าหน้าที่เรียนหนังสือก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย  การเติบโต
เป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม  เด็ก ๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน  
สภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยก าลังตกต่ าอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย  ไม่มีความเป็น
ครอบครัวเหลืออยู่ ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถยับยั้ง  หรือผ่อนคลายปัญหาได้ ทุกคนได้แต่คอยเรียกร้องให้คน
นอก  ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์  เจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่รัฐบาลให้เข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาครอบครัว ไม่ว่าจะ
มองเรื่องกันอย่างไร  สังคมท าให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา  หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาของสังคม  
แต่สิ่งที่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันก็คือสังคมต้องให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวให้มากขึ้น  ต้องท า
ความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางกระแสพายุของการเปลี่ยนแปลงให้มากข้ึน   

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ซึ่งเป็นองค์กรที่เห็นความส าคัญของ 
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัวของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะการสร้างความตระหนัก 
ในความส าคัญกับครอบครัว และพัฒนาสถาบันครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างสมบูรณ์  และครอบครัวคือ 
สถาบันที่ส าคัญที่สุดของบุคคลที่คนทุกคนและทุกภาคส่วนควรที่จะต้องหันมาให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว 
อย่างจริงจัง  จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวนี้ขึ้นมา  เพื่อส่งเสริมให้คนใน 
ครอบครัวได้มีการเรียนรู้และท าความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน  สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็งต่อไป  
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๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความส าคัญของสถาบันครอบครัว สัมพันธภาพที่ดี ได้ 

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกัน เพ่ือให้ครอบครัวมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน  
  ๒. เพ่ือให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัว             
ของตนเอง มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
  ๓. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีบทบาทส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ เชิงปริมาณ  
          ๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๐  ครอบครัว  ๔๐ คน 
  ๒.  จัดกิจกรรมให้ความรู้  ๑  วัน 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๑. ครอบครัวมี สัมพันธภาพที่ดี  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกัน 
๒. ชุมชนมีความตื่นตัวในการท างานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว   

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ณ  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาล

ต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   
๖. วิธีด าเนินการ  

 ๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 
  ๒.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 

 ๓.  ประสานงานวิทยากรและส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  -  ศพค.คัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย 
  -  โรงพยาบาลอากาศอ านวย สนับสนุน วิทยากร  องค์ความรู้ 

 -  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร สนับสนุนสื่อ  องค์ความรู้ วิทยากร 
 -  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย สนับสนุนงบประมาณ 

  ๔.  จัดกิจกรรมจัดอบรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
   -  การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความส าคัญของสถาบันครอบครัว  โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ครอบครัว  โดยครอบครัวช่วยกันคิดว่าปัจจุบัน  สถานการณ์ครอบครัวในชุมชน
เป็นอย่างไร   
   -  กิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจว่าการสื่อสารที่ใช้
ท่าทาง หรือค าพูดที่แตกต่างกัน  อาจให้ผลที่แตกต่างกัน  จึงควรปรับพฤติกรรมการแสดงออกต่อกันในทางที่จะ
ส่งเสริมการสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว   

๕. สรุปผลและติดตามประเมินผล 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
                ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
๘. งบประมาณ                   
  จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
  กองสวัสดิการสังคม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ก าหนด 

๒. กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพการท างานศูนย์ 
พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้ 

๓. กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวร่วมกัน 

๔. มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินโครงการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   
 

   ล าดับที่ ๑.๒.๑ (๒) 
๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมคนพิการ 
๒. หลักการและเหตุผล  

 คนพิการ เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  ส่วนใหญ่คนพิการวัยแรงงาน
กว่าครึ่งไม่มีงานท า  ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีสภาพความพิการ  ไม่มีทักษะทางด้านอาชีพ  ไม่มีวุฒิตามที่สถาน
ประกอบการต้องการและปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน ประการส าคัญของคน
พิการจะมีปัญหาด้านสุขภาพ  และเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอ่ืนๆสูงกว่าคนทั่วไป  เนื่องจากข้อจ ากัดในการดูแลความ
พิการและช่วยเหลือตัวเองได้น้อย  จึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ในด้านต่างๆ อาทิเช่นด้านการ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และการมีงานท า ฯลฯ เป็นต้น 

  จากข้อมูลข้างต้นพบว่า  แม้คนพิการจะเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆ แต่ก็มีปัญหาความต้องการการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพอันเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามสิทธิคนพิการที่เน้นการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
เท่าเทียมกับคนปกติท่ัวไป ประเทศไทยจึงมีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการคือ “พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐” เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆที่พึงได้รับตามสิทธิ
มนุษยชน  และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนอื่น 
  ดังนั้น  ระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  จึงต้องสอดคล้องกับสิทธิ  กฎหมายและกรอบ
การพัฒนา  เพ่ือให้เกิดเป็นระบบการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  คนพิการที่พึงประสงค์เป็นองค์รวมต่อเนื่อง  และ
บูรณาการเชื่อมโยงมิติต่างๆ มากที่สุด  โดยเฉพาะระบบบริการระดับปฐมภูมิ  ที่เป็นบริการด่านแรกใกล้ชิดกับคน 
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พิการและครอบครัว ซึ่งถือว่าส าคัญที่สุด  เพราะเป็นหน่วยที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาความต้องการ และการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ  สิทธิประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคนพิการ  ครอบครัว และชุมชนให้สามารถ
พ่ึงตนเอง  

 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ ประกอบกับอ านาจหน้าที่
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๗)  ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการในต าบลหรือเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีมาตรการ 
กลไก การส่งเสริม การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด 

 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมคนพิการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือให้คนพิการและครอบครัวได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการใน
ด้านต่างๆ ของตนเอง ซึ่งได้รับรองและคุ้มครองไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆ ผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมและสามารถพ่ึงตนเองได้ ตลอดจนมีการรวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพและให้เกิดความเข้มแข็ง  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมจากหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้คนพิการและครอบครัว ได้รับทราบและเข้าใจถึงการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

๒. เพ่ือให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ สามารถเข้าใจ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เสริมสร้างก าลังใจระหว่างผู้พิการ
ด้วยกัน ก่อเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน หมู่บ้าน  

๔. เป้าหมาย 
๑. เชิงปริมาณ    

คนพิการและครอบครัวผู้ดูแลเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘๐ คน  
๒. เชิงคุณภาพ 
 ๑. กลุ่มเปูาหมายได้รับความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการสังคม และการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 ๒. กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ  
ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 ๓.กลุ่มเปูาหมายได้รับการเสริมพลังใจ มีกิจกรรมสร้างสุข 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ณ  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   

ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   

๖. วิธีด าเนินการ  
    ๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 
    ๒.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
    ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
   ๓.๑ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย สนับสนุนงบประมาณ 
   ๓.๒ โรงพยาบาลอากาศอ านวย สนับสนุนองค์ความรู้ นิทรรศการ 
   ๓.๓ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสนับสนุนสื่อและประสานกลุ่มเปูาหมาย 
     ๔.  จัดกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
   ๔.๑ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการสังคมของคนพิการ” และ 
“ขั้นตอนการขอมบีัตรประจ าตัวคนพิการ” จาก โรงพยาบาลอากาศอ านวย 
   ๔.๒  การให้ความรู้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดย โรงพยาบาล
อากาศอ านวยและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
   ๔.๓ กิจกรรมสร้างสุข สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 
     ๕. สรุปผลและติดตามประเมินผล   
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

    ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

๘. งบประมาณ  
 จ านวนเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. คนพิการและครอบครัวผู้ดูแลได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 

       ๒. คนพิการและครอบครัวผู้ดูแลสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์และสวัสดิการใน
ด้านต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
       ๓. คนพิการและครอบครัวผู้ดูแลได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
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ล าดับที่ ๑.๒.๑(๓) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
๒. หลักการและเหตุผล  
  ความก้าวหน้าทางการแพทย์ กอปรกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้
ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประเทศไทยก าลังก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  อันน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง  สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นและส าคัญอย่างมากต่อสังคมผู้สูงอายุ 

สิทธิที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุท าให้หลาย 
ภาคส่วนได้การเตรียมการด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการคุ้มครอง  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และดูแลการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะบริการขึ้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือให้ครอบคลุมทุกด้านส าหรับผู้สูงอายุและการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านหนึ่ง
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๗)การส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการในต าบลหรือเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี
มาตรการ กลไก การส่งเสริม การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินการตามนโยบายที่ 
ก าหนด  
   เทศบาลต าบลอากาศอ านวยจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุประจ าปี 
๒๕๖๓ ขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ            
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต   

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพและสิทธิสวัสดิการทาง
สังคมของผู้สูงอายุที่พึงได้รับ 

๒.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของ 
ตนเอง  ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีการพบปะและท า
กิจกรรมร่วมกัน 
  ๓.  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
เพ่ือด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า  
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๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เชิงคุณภาพ 

  ๑. มีการใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
  ๒. มีการให้ความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย 
ของตนเอง  ทั้งด้าน โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในชุมชน 
  ๓. มีการรวมพลังผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๒ เชิงปริมาณ 
  ๑.  ผู้สูงอายุรายใหม่/ครอบครัวผู้ดูแล  ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ /
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (ศพอส.) /ชมรม
ข้าราชการบ านาญนอกประจ าการอ าเภออากาศอ านวย เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน   ๑๐๐  คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

 ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑.  ประชุมคณะท างาน 
  ๒. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  
  ๓. ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
  ๔. จัดกิจกรรมตามโครงการ  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

  ๔.๑ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
   ๔.๒ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สูงอายุคือ “พลัง” ไม่ใช่ “ภาระ” ทางสังคม 

๔.๓ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้ความรู้เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 
การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ทั้งด้าน โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

๔.๔ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียน 
ผู้สูงอายุ)                      
  ๕. การติดตามประเมินผล                                                                           

๗. ระยะเวลาด าเนินการ            
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

๘. งบประมาณ  
   จ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
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๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง   
ทั้งด้าน โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

๒. ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
  ๓. ผู้สูงอายุในชุมชนมีการพบปะและท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข 
  ๔. ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า 

   ล าดับที่ ๑.๒.๑.(๔) 
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน 
๒.  หลักการและเหตุผล  
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นมาตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ 
จังหวัด และระดับประเทศ  เป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่ด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงทั้งทา งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ก าหนดบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชน ให้มีการขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความ
เข้มแข็งและทักษะชีวิตในด้านต่างๆที่มีความเหมาะสมกับวัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาส าหรับเด็กและเยาวชน  ในด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
        จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่
ตามมาตรา ๕๐(๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ให้ความส าคัญของ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนขึ้นมาเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวยให้มีความเข้มแข็ง และมีกระบวนการท างานเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
๓. วัตถุประสงค ์

      ๑. เพ่ือให้เป็นการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวยให้มีความเข้มแข็ง  

      ๒. เพ่ือให้มีกระบวนการท างานเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

      ๓. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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๔.เป้าหมาย 
     ๔.๑ เชิงปริมาณ 
  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน สมาชิกสภาแด็กและเยาวชนในท้องถิ่น     เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน  ๖๐ คน 
    ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง  
  ๒. มีกระบวนการท างานเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
  ๓. เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร และพ้ืนที่ศึกษาดู

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

๖. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ๑. ประชุมคณะท างานจัดท าโครงการ 

  ๒. ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม 

  ๓ .เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๔. ประสานเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 

๔.๑ โรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา และศูนย์การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม  
   ๔.๒ ภาคีเครือข่ายสนับสนุนสื่อ เอกสาร องค์ความรู้ การศึกษาดูงาน และวิทยากรให้
ความรู้ 
   ๔.๓ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย สนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
  ๕. จัดกิจกรรมตามโครงการ  
   ๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยวิทยากร สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร 
   ๕.๒ กิจกรรมทักษะผู้น าและกระบวนการสร้างทีม โดยวิทยากรกระบวนการจากภาคี
เครือข่าย  
   ๕.๓ การเข้าฐานการเรียนรู้แก้ไขปัญหาส าหรับเด็กและเยาวชน  จ านวน ๔ ฐาน โดย
วิทยากรกระบวนการ ดังนี้  

- ฐานที่ ๑ ฐานการการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
   - ฐานที่ ๒ ฐานการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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   - ฐานที่ ๓ ฐานการการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน  
   - ฐานที่ ๔ ฐานการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
   ๕.๔ การทบทวนแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
   ๕.๕ กิจกรรมศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 
  ๖. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ  
  ๗. สรุปและรายงานผลโครงการ  
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
๘. งบประมาณ 

จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท    
๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๑๐. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 
              ๑. เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

     ๒. เด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็ง    มีกระบวนการท างานเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
      ๓. มีการประเมินโครงการและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

๑.๒.๒ การรักษาประโยชน์สาธารณะ  
    ล าดับที่ 1.2.2.(๑) 
1.  ชื่อโครงการ :  มาตรการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ         
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึด
มั่นในคุณธรรม   ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  
3. วัตถุประสงค์ 
  1. มีการจัดท าประกาศมาตรการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
  2. มีกลไกการส่งเสริมการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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4.  เป้าหมาย 
  มาตรการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๖.วิธีการด าเนินการ 
           1. ให้มีการจัดท าประกาศมาตรการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
  2. มีการจัดท าคู่มือปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(คู่มือ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน) ของหน่วยงาน  
  3. มีการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือส่งเสริม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดต่อประโยชน์ส่วนรวม 
  4. ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการ และกระบวนการจัดการ           การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม
  5. มีการจัดการและลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิดให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานของ
องค์กร 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  
๘.งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาล    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีมาตรการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
  ล าดับที่ ๑.๒.๒ (๒)  

1.  ชื่อโครงการ :  โครงการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   
2.  หลักการและเหตุผล 

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นภารกิจส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการเตรียมการรองรับ 
สถานการณ์ไว้ตั้งแต่ยามปกติ เพ่ือปูองกันอันตรายหรือลดความเสียหายที่จะเกิดทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและรัฐ อันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่าง ๆสาธารณภัย  หมายความว่า  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัย
แล้งโรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า  การระบาดของศั ตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติมีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัย
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ทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วยความเสี่ยงภัยของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ ประชากร 
การตั้งถิ่นฐาน ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยประเภทต่าง ๆ ล าดับภัยที่มีความรุนแรงเรียงจากมากไปหาน้อย  
เช่น  สาธารณภัยด้านอัคคีภัย  อุบัติเหตุทางถนน  อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับความรุนแรงมาก สา
ธารณภัยด้าน อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้งระดับความรุนแรงปานกลาง สาธารณภัยด้านโรคระบาดในมนุษย์ โรค
ระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า โรคระบาดศัตรูพืช ระดับความรุนแรงน้อย และสาธารณภัยต่าง ๆ ยังส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  และของรัฐเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการให้ความช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึง             ของรัฐ เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวยจึงไดจ้ัดท าโครงการปูองกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย 
  ๒. เพ่ือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

๓. เพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ๔. เพ่ือบูรณาการ/การเตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4.  เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาล  ทั้ง ๑๗ ชุมชน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๖.วิธีการด าเนินการ 
           ๑. จัดท าโครงการและแผนด าเนินงานเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
  ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในด้านสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงถุงยังชีพและเครื่องนุ่งห่ม 
  ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวัน เกี่ยวกับการปูองกันปัญหาสาธารณภัย ต่าง ๆ 
           ๔. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  
๘.งบประมาณ 
  50,000  บาท 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาล    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากส่วนงานราชการ ได้ทันท่วงที 
  ๒.ประชาชนได้รับวัสดุ/อุปกรณ์ ในการด ารงชีพ อย่างทั่วถึง 
  ๓. ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกัน 
           ๔. ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 1.2.2(๓) 
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                          
๒. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลอากาศอ านวยจึงได้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
           2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
           3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
           4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นที่ ต าบลอากาศอ านวย 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย    
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๔.๑  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   ๔.๒  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   ๔.๓  จัดท าเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
   ๔.๔  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   ๔.๕  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มต่างค าร้องต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม           
ทุกงานบริการ 
  ๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการบริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๔.๗  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต   อนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
   ๕.  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
   ๖.  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาให้บริการให้ดียิ่ง ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
   ๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
   ๓. มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับการบริการ 
   ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 
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ล าดับที่ ๑.๒.๒.(๔) 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลอากาศอ านวย    
2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี ) เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  10  สิงหาคม  2559 และตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2554 มาตรา 7 ก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับ วันแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและ 
อ านวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง 
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 15  
วรรคหนึ่ง  สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ มาตรา  48 ทวิ  ให้เทศบาลมี
นายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   ซึ่งเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน  และ
นายกเทศมนตรี  จ านวน 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557  เรื่อง การ
ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ข้อ  8 วาระของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 2 และข้อ 3 และผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ 5 และข้อ 6 ด ารงต าแหน่ง
จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง  ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังอยู่ใน
ต าแหน่ง  การประกาศให้มีการเลือกตั้งให้กระท าโดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     ดังนั้น เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้จัดท าโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งในกรณีที่หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติมีความเห็นชอบร่วมกันกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 

  1. เพื่อด าเนินการเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) 
ตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 
3. เป้าหมายของโครงการ 
  1. นายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย      จ านวน    ๑   คน 
  ๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    จ านวน  ๑2 คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
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๖.วิธีการด าเนินการ 

  ๑.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
  2.  จัดท าตารางด าเนินการตามกฎหมายก าหนด 
  3.  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
  4.  สมัครรับเลือกตั้ง  
  5.  จัดให้มีการเลือกตั้ง  
  6.  รายงานผลการเลือกตั้ง 
  

๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  
๘.งบประมาณ 
  200,000  บาท    
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาล    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. จัดท าแบบสอบถามประเมินผลการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี    เพ่ือประเมินผลการเลือกตั้ง  
  2. รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องและความพร้อมของปูายประกาศต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  3. ความพร้อมในการรับ – ส่งมอบอุปกรณ์  ความพร้อมในการจัดสถานที่การเลือกตั้ง ปัญหา
อุปสรรคและข้อขัดข้องอ่ืนๆ    
 
     ล าดับที่ ๑.๒.๒.(๕) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
           เป็นประมุข 
๒.หลักการและเหตุผล 
          สังคมโลกในปัจจุบันมุ่งเน้นความเป็นประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจ าวันกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากภาวะที่ประชาชนในแต่ละภูมิภาคเกิดความตื่นตัว เรียกร้องให้มีการใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบในการ
ปกครองประเทศของตน ผ่านการแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเดินขบวนชุมนุมโดยสงบและสันติ การลง
ประชามติในการด าเนินกิจกรรมอันส่งผลต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น อย่างไรก็
ตามยังปรากฏภาพความรุนแรงซึ่งเกิดจากความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่ถูกต้อง 
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างถูกต้องโดยไม่เลือกชนชั้นต่อประชาชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนา ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมา
ยาวนานกว่า ๗๙ ปีนับแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ถือเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ก่อเกิดรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน
ระบบรัฐสภาและถือเป็นกฎหมายสูงสุดของปวงชนชาวไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย    ซึ่ง
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ภายหลังจากนี้อาจถือได้ว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยได้ด าเนินต่อมาอย่างขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มคนที่
เข้าใจความเป็นประชาธิปไตยนั้นมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ประชาชนทั่วไปรวมถึงคนยากจนที่ขาดการศึกษา ขาด
ความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยคือกลุ่มคนส่วนมากที่ไม่ได้รับการสนใจในการให้ความรู้อย่างเพียงพอ จึงท าให้
เกิดปัญหาต่างๆ  ตามมา และยังเป็นที่มาของการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถึง ๑9 ฉบับ ทั้งที่มา
จากการลงประชามติของประชาชนและ 
มาจากการรัฐประหาร  

  ดังนั้น  การเสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  ให้กับ เด็ก  เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล  จึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือจากทุกฝุายเพ่ือให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แท้จริง ซึ่งพลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้     คือ พลังของเยาวชนไทยอันเป็นก าลังส าคัญ
ของประเทศชาติ    ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในอนาคต สิ่งส าคัญคือการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่จะก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติสืบไป  
2. วัตถุประสงค์ 

   1.  เพ่ือให้  เยาวชนและประชาชน  มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

   2.  เพ่ือให้  เยาวชนและประชาชน  ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ  ความ 
เสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

   3.  เพ่ือเสริมสร้างให้  เยาวชนและประชาชน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง 
ประโยชน์ทั้งปวงของสังคมและประเทศชาติ  
  4.  เพ่ือให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการโครงการ                 
ไปขยาย ผลหรือเผยแพร่ต่อในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
3. เป้าหมายของโครงการ 
   เยาวชนและประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    จ านวน    70  คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
๖.วิธีการด าเนินการ 

๑. เขียนโครงการและน าโครงการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร 
     ๒.  ติดต่อประสานขอวิทยากรและส ารวจผู้เข้ารับการอบรม 

  ๓.  ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
  

๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
       ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  
๘.งบประมาณ 
       10,000   บาท    
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดเทศบาล    



- 55 - 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.   เยาวชนและประชาชน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากยิ่งขึ้น  
  2.   เยาวชนและประชาชน  เกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ  
รู้จักใช้สิทธิและปกปูองสิทธิของตนมากยิ่งข้ึน 
  3.   เยาวชนและประชาชน  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ไปขยาย 
ผลหรือเผยแพร่ต่อในชุมชนและสังคมท่ีอาศัยอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       4.   เยาวชนและประชาชน  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และรักษาเถิดทนูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น   

ล าดับที่ ๑.๒.๒(๖) 
๑.ชื่อโครงการ    :   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
๒.หลักและเหตุผล 

 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นภารกิจส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงเป็นหน้าที่ต้องท าใน
เขตเทศบาล ที่จะต้องมีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้ตั้งแต่ยามปกติเพ่ือปูองกันภัยอันตรายหรือลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
สกลนครจะด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๓ ซึ่งการด าเนิน
กิจกรรมจะก าหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ จุดบริการให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกรานต์ซึ่งจะมีการจราจรคับคั่งและหนาแน่นผิดปกติก่อให้ เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็น
จ านวนมากน ามาซึ่งการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันท า
ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร  เพ่ือกลับภูมิล าเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ  ประกอบกับในช่วงเทศกาลส าคัญๆ  ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก 

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปูองกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้ด าเนินการในการจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์โดยก าหนดจุด ๑ จุด คือจุดสี่แยกอากาศ-บ้านนาเมือง โดยให้ บุคลากร เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
เดินทางไปราชการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฝูาระวังรักษาความปลอดภัยคณะกรรมการชุมชม เดินทางไปราชการ เพ่ื อ
ปฏิบัติหน้าที่เฝูาระวังรักษาความปลอดภัย และสั่งใช้ สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน สังกัดเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและ 
ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน 
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  ๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม 
  ๔. เพ่ือให้ประชาชนได้แวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ณ จุดบริการประชาชน 
  ๕. เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้น้อยที่สุด 
๔. เป้าหมายของโครงการ 

  ๑. ตั้งจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จ านวน ๑ จุด 
บริเวณสี่แยกอากาศ-บ้านนาเมือง  
         ๒. ลดจ านวนอุบัติเหตุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ทั้ง ๑๗ ชุมชน และ ๑๑ หมู่บ้าน 
ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒ มกราคม ๒๕๖๓  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
๖.วิธีการด าเนินการ 
   ๑. เขียนโครงการและน าโครงการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร 

  ๒.  ติดต่อประสานขอวิทยากรและส ารวจผู้เข้ารับการอบรม 
  ๓.  ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 

  

๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  
๘.งบประมาณ 
  ๓๐,๐๐๐  บาท    
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาล    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.  สร้างความม่ันใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๒.  ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และลดปัญหาอาชญากรรม ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
  ๓.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  ๔.  ปูองกันเหตุสาธารณภัยและเหตุอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 
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   ล าดับที่ ๑.๒.๒(๗) 
๑.ชื่อโครงการ :  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
๒. หลักและเหตุผล  

 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นภารกิจส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงเป็นหน้าที่ต้องท าใน
เขตเทศบาล ที่จะต้องมีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้ตั้งแต่ยามปกติเพ่ือปูองกันภัยอันตรายหรือลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
สกลนครจะด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   ซึ่งการด าเนิน
กิจกรรมจะก าหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ จุดบริการให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกรานต์ซึ่งจะมีการจราจรคับคั่งและหนาแน่นผิดปกติก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน        
เป็นจ านวนมากน ามาซึ่งการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตของประชาชน อีกท้ังยังมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน          
ท าให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร  เพ่ือกลับภูมิล าเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ  ประกอบกับในช่วงเทศกาลส าคัญๆ  ที่ผ่านม า            
เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก 

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปูองกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้ด าเนินการในการจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์โดยก าหนดจุด ๑ จุด คือจุดสี่แยกอากาศ-บ้านนาเมือง โดยให้ บุคลากร เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
เดินทางไปราชการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฝูาระวังรักษาความปลอดภัยคณะกรรมการชุมชม เดินทางไปราชการ เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่เฝูาระวังรักษาความปลอดภัย และสั่งใช้ สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน สังกัดเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน 
  ๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม 
  ๔. เพ่ือให้ประชาชนได้แวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ณ จุดบริการประชาชน 
  ๕. เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้น้อยที่สุด 
๔. เป้าหมายของโครงการ 

  ๑. ตั้งจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จ านวน ๑ จุด 
บริเวณสี่แยกอากาศ-บ้านนาเมือง  
  ๒. ลดจ านวนอุบัติเหตุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ทั้ง ๑๗ ชุมชน และ ๑๑ หมู่บ้าน
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

๖.วิธีการด าเนินการ 

 ๑. เขียนโครงการและน าโครงการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร 
 ๒.  ติดต่อประสานขอวิทยากรและส ารวจผู้เข้ารับการอบรม 
 ๓.  ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 

  

๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  
๘.งบประมาณ 
      ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดเทศบาล    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ๑.  สร้างความม่ันใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     ๒.  ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และลดปัญหาอาชญากรรม ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
     ๓.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
     ๔.  ปูองกันเหตุสาธารณภัยและเหตุอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 
 
๑.๒.๓ การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ล าดับที่ ๑.๒.๓ (1)  
1.ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
2. หลักการและเหตุผล  

 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะสังคมไทยส่วนใหญ่
เป็นสังคมเกษตรกรรม เคยท าสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยการใช้ประโยชน์จากพืช จากสัตว์ โดยใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค โดยมนุษย์รู้จักเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
เกษตร น าไปสู่ประกอบอาหาร เพ่ือการเลี้ยงชีพคนในครัวเรือน  แต่ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้าน
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  
มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น อีกท้ังสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้า
โดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง ประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น  การประกอบอาชีพใน
ปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียวการสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูน
รายได้  ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักการและปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง ”  
 การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์  ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริม
ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญใน
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การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบกับอ านาจหน้าที่
เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ซึ่งเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต   จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
ประจ าปี ๒๕๖3 ขึ้น   
3.วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในด้านอาชีพเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เชิงเศรษฐกิจ 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ  
ตนเองและครอบครัว 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพทางเลือกท่ีหลากหลาย 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
        4.1 เชิงปริมาณ  
     - กลุ่มเด็กและเยาวชน /กลุ่มสตรี / กลุ่มผู้สูงอายุ / กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชาชน              

ที่สนใจทั่วไป   จ านวน 30 คน  
  4.2 เชิงคุณภาพ 
   1.  มีความรู้ด้านอาชีพเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เชิงเศรษฐกิจ 
   ๒.  มีการน าความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  

6.วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะท างาน  
 ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและจัดท าหลักสูตร 
 3. ประสานกลุ่มเปูาหมาย  
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม 
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 6. ด าเนินงานตามโครงการ     
 7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ 
      จ านวน  10,000  บาท  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      กองสวัสดิการสังคม  
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชนในชุมชนไดม้ีกิจกรรมร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๒.  ประชาชนในชุมชนได้น าวามรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ  
ตนเองและครอบครัว 
 ๓.  ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพและมีทางเลือกที่หลากหลาย 

ล าดับที่  ๑.๒.๓ (2)  

1.ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
2. หลักการและเหตุผล  
 การแปรรูปอาหาร เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นการถนอมอาหาร เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา ท าให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลาย เพ่ิมทางเลือก และเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบ การแปรรูปการสามารถท าได้หลาย
รูปแบบ เช่น การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การท าแห้ง การใช้น้ าตาล การหมักดอง เป็นต้น โดยประโยชน์ที่ได้
จากการแปรรูปอาหารมีทั้งการได้ท าลายสารที่เป็นพิษในอาหาร ช่วยถนอมอาหาร ท าให้มีกลิ่นและรสชาติดีขึ้น 
สามารถจ าหน่ายได้สะดวกขึ้น และเพ่ิมความเข้มข้นของอาหาร การแปรรูปอาหารในสมัยใหม่ยังช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน และผู้ที่ไม่สามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติ และสามารถเติม
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย   ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น แหนม  ไส้กรอก
อีสาน กุนเชียง ลูกชิ้น หมู เป็นที่นิยมบริโภคกันแพร่หลาย  จึงได้พิจารณาเห็นว่าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านบางอย่างที่ไม่
ต้องลงทุนสูง เช่น ไส้กรอกอีสาน แหนม  สามารถน ามาประกอบเป็นอาชีพเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็น
อย่างดี  นอกจากนี้การแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นการเพ่ิมมูลค่าเนื้อสัตว์  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบกับอ านาจหน้าที่เทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ซึ่งเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ประจ าปี ๒๕๖3  ขึ้น   
3.วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนความรู้ในการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ  
ตนเองและครอบครัว 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพทางเลือกท่ีหลากหลาย 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
       4.1 เชิงปริมาณ  
      กลุ่มเด็กและเยาวชน /กลุ่มสตรี / กลุ่มผู้สูงอายุ / กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชาชน 

ที่สนใจทั่วไป  จ านวน  30 คน 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  ได้รับความรู้การแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร  
  ๒.  ได้น าความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  

6.วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะท างาน  
 ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและจัดท าหลักสูตร 
 3. ประสานกลุ่มเปูาหมาย  
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม 
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 6. ด าเนินงานตามโครงการ     
 7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

8. งบประมาณ 
 จ านวน  10,000   บาท  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       กองสวัสดิการสังคม  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชนในชุมชนไดมี้ความรู้การแปรรูปและการถนอมอาหาร 
 ๒.  ประชาชนในชุมชนได้น าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ  
ตนเองและครอบครัว 
 ๓.  ประชาชนในชุมชนได้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพและมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
  ล าดับที่ ๑.๒.๓ (3) 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่ง
ต้องลดจ านวนคนงานและเลิกจ้างงาน  มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิล าเนา  และประสบกับความ
ยากล าบากในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว  กลุ่มแม่บ้าน  สตรี ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้  โดยการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์อันเป็นการปูองกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  สิ่งเสพติด  อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงชีพได้  การประกอบอาชีพด้านช่าง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท าให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้ และบรรเทา
ปัญหาการว่างงาน โดยอาศัยความรู้ความสามารถและเทคนิคความถนัดของตัวเอง หากเราพัฒนาฝีมือความรู้จน
เกิดความช านาญ ก็ยังสามารถท่ีจะเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองโดยการประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพ่ือเพ่ิม
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รายได้ต่อไป ดังนั้น การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้าง
อาชีพเสริม เพิ่มรายได้  สามารถแก้ปัญหาการว่างงาน  เพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มาตรา ๑๖(๖) การส่งเสริมฝึกอบรมและ
ประกอบอาชีพ  
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  สร้างงาน  สร้างรายได้ 
จึงไดจ้ัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ประจ าปี 2563 

3. วัตถุประสงค์ 
             1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่ว่างงาน สามารถเลือกและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ ที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการได้ 
                2.  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
  3.  เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมค่าครองชีพในการด ารงชีวิตประจ าวันให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

4.เป้าหมาย 
       4.1 เชิงปริมาณ  
    -  กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป หรือมีอาชีพอยู่แล้ว

ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ หรือหาอาชีพเสริม  จ านวน  30  คน   
  4.2 เชิงคุณภาพ 

     -  มีการน าความรู้อาชีพด้านช่างที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
     -  มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมทักษะเพ่ือต่อยอดอาชีพเดิม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  

6.วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 
 ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและจัดท าหลักสูตร 
 3. ประสานกลุ่มเปูาหมาย  
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม 
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 6. ด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  
 7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

8. งบประมาณ 
  จ านวน  20,000  บาท  
 



- 63 - 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
             1.  ประชาชนได้มีทางเลือกในการการประกอบอาชีพ ที่ตรงตามความต้องการ  
                2.  ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
  3.  สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมค่าครองชีพในการด ารงชีวิตประจ าวันให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
ล าดับที่ 1.2.3(๔) 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
2. หลักการและเหตุผล  

 การออกแบบลายผลิตภัณฑ์  เป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
ความส าคัญต่อการขยายตลาดสินค้าเป็นการสนองความต้องการใหม่ หรือสร้างตลาดกลุ่มเปูาหมายใหม่ให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และลายผ้าตามสมัยนิยมที่ตลาดมีความต้องการสามารถประยุกต์และออกแบบได้อย่างเหมาะสม   
จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบลายผ้าให้มีความหลากหลาย  ปัจจุบันส่วนมากจะหันไปใช้ของตามแฟชั่นโดย
ไม่ค านึงถึงว่าในหมู่บ้านของเรายังมีของใช้ตามธรรมชาติ ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติก าลังลดหายไปจากสังคม และ
ถูกมองว่าเป็นผ้าที่ไร้คุณค่า เพราะว่ากระแสตามแฟชั่นสมัยใหม่มาแรงแซงตลอดเวลา หาซื้อได้ง่ายและในสมัยนี้ 
จะตามแฟชั่นกันมากเราะคนในสมัยนี้มักง่าย ขี้เกียจกันมาก และตอบสนองความต้องการได้ อย่างรวดเร็ว ทันใจ 
ในทุกรูปแบบ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   จึงเล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อัตลักษณ์ของท้องถิ่น   ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ให้มีรูปแบบ
มาตรฐานสากล  เพิ่มมูลค่า สร้างความแตกต่าง การยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยนวัตกรรมให้เป็นสินค้าที่
เป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับอ านาจหน้าที่เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ  ซึ่งเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต    จึงได้จัดโครงการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ประจ าปี ๒๕๖3    

3. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์  ให้มีความเหมาะสม หลากหลายและ
เป็นที่ต้องการของตลาด  
  ๒.  เพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็น
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการตลาด ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
   ประธานและสมาชิกกลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย จ านวน  40 คน 
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 4.2 เชิงคุณภาพ  
   1.  มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางการเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์  
   2.  มีการน าความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดความรู้ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
6. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะท างาน  
 ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและจัดท าหลักสูตร 
 3. ประสานกลุ่มเปูาหมาย  
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม 
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 6. ด าเนินงานตามโครงการ   
  6.๑  การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบลายผ้า บรรจุภัณฑ์ 
  6.2  การฝึกปฏิบัติการออกแบบลายผ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 6.3  การเรียนรู้การพัฒนาออกแบบลายผ้า เป็นกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
ลายผ้า  องค์ประกอบการออกแบบ ที่มาของลวดลาย   
 6.4  การเรียนรู้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม เป็นกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการจ าหน่าย 
       7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

8. งบประมาณ 
 จ านวน  10,000.-บาท  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  กลุ่มอาชีพได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์  ให้มีความเหมาะสม หลากหลายและ
เป็นที่ต้องการของตลาด  
  ๒.  ให้กลุ่มอาชีพได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
 ๓.  ได้มีช่องทางการตลาด เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการตลาด ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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ล าดับที่ 1.3.1(1) 
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน 
๒.  หลักการและเหตุผล  
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นมาตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ 
จังหวัด และระดับประเทศ  เป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่ด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงทั้งทา งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ก าหนดบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชน ให้มีการขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความ
เข้มแข็งและทักษะชีวิตในด้านต่างๆที่มีความเหมาะสมกับวัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาส าหรับเด็กและเยาวชน  ในด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
        จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่
ตามมาตรา ๕๐(๗)แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ให้ความส าคัญของ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนขึ้นมาเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวยให้มีความเข้มแข็ง และมีกระบวนการท างานเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
๓. วัตถุประสงค ์

     ๑. เพ่ือให้เป็นการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวยให้มีความเข้มแข็ง  

     ๒. เพ่ือให้มีกระบวนการท างานเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

     ๓. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
๔.เป้าหมาย 

    ๔.๑ เชิงปริมาณ 

  ๑. คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน สมาชิกสภาแด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน  ๖๐ คน 

   ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง  
  ๒. มีกระบวนการท างานเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
  ๓. เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร และพ้ืนที่ศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
๖. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๑. ประชุมคณะท างานจัดท าโครงการ 
  ๒. ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม 
  ๓ .เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๔. ประสานเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 

 ๔.๑ โรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา และศูนย์การศึกษานอกระบบ 
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม  
   ๔.๒ ภาคีเครือข่ายสนับสนุนสื่อ เอกสาร องค์ความรู้ การศึกษาดูงาน และวิทยากรให้
ความรู้ 
   ๔.๓ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย สนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
  ๕. จัดกิจกรรมตามโครงการ  
   ๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยวิทยากร สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร 
   ๕.๒ กิจกรรมทักษะผู้น าและกระบวนการสร้างทีม โดยวิทยากรกระบวนการจากภาคี
เครือข่าย  
   ๕.๓ การเข้าฐานการเรียนรู้แก้ไขปัญหาส าหรับเด็กและเยาวชน  จ านวน ๔ ฐาน โดย
วิทยากรกระบวนการ ดังนี้  

- ฐานที่ ๑ ฐานการการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
   - ฐานที่ ๒ ฐานการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   - ฐานที่ ๓ ฐานการการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน  
   - ฐานที่ ๔ ฐานการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
   ๕.๔ การทบทวนแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
   ๕.๕ กิจกรรมศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 
  ๖. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ  
  ๗. สรุปและรายงานผลโครงการ  
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
๘. งบประมาณ 

จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท    
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๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๑๐. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 
                       ๑. เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

           ๒. เด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็ง    มีกระบวนการท างานเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
            ๓. มีการประเมินโครงการและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ 1.3.1 (2)  
๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
๒.  หลักการและเหตุผล  
   องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายสากลว่า "เยาวชน” หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือผู้มี
อายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี ซึ่งวัยนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ หรือจะเรียกว่า
ช่วง "วัยรุ่น” ก็คงได้ เป็นวัยที่สังคมคาดหวังให้เป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่อนาคตข้างหน้า 
ดังนั้น พฤติกรรมของเยาวชนจึงมักถูกก าหนดแนวทาง หรือล้อมกรอบให้เป็นไปในทิศทางที่ผู้ใหญ่ประสงค์ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ด้วยวัย และวุฒิภาวะที่เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัย ก็มักจะเกิดการต่อต้าน ขัดขืน หรือท า
ในสิ่งตรงกันข้าม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ หรือการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัญหาต่างๆจึงไม่ค่อยรุนแรงมากนัก ผิดกับปัจจุบันที่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ครอบง า และท าให้สังคมทั่วโลกปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนยากที่จะต้านทาน 
หรือห้ามเยาวชน มิให้ไหลไปตามกระแสของยุคโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งผลดีและผลเสียได้  ดังนั้น ปัจจุบัน เราจึงเกิด
ปัญหาเด็กและเยาวชน อันเป็นผลมาจากสังคมบริโภคนิยมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน   

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน ตลอดจนอนาคตข้างหน้า "เยาวชน” ก็ยังเป็นความหวังและ 
ทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติ แนวทางในการแก้ไข ปูองกัน และพัฒนาเด็ก เยาวชน
ไว้ด้วย โดยได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์หลัก คือ การขับเคลื่อนผ่านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ อาทิ 
ครอบครัว วัด โรงเรียน สื่อ ภาคเอกชน ฯลฯ โดยมุ่งเปูาหมายเชิงบูรณาการต่อการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง
ใน ๕ มิติ คือ ในมิติด้านศาสนาและครอบครัว จะต้องสอนให้เด็กและเยาวชน "รักตน รักครอบครัว สุขกับตนเอง 
สุขกับการให้” ส่วนมิติด้านการบริโภค ต้องท าให้รู้จัก "กินพอดี อยู่พอดี มีปัญญาเท่าทัน” ด้านมิติค่านิยมเรื่องเพศ 
ก็สอนให้ "รู้คุณค่า รู้อัตลักษณ์เพศ รู้อันตราย รู้ปฏิเสธ รู้ปูองกัน” และในด้านมิติการบริการการเงินและจัดการ
ความเสี่ยง ก็สอนให้ "ใช้เป็น เก็บเป็น ไม่เป็นหนี้ หนีความเสี่ยง” และประการสุดท้ายในมิติความเข้าใจทาง
วัฒนธรรม ต้องสอนให้ "รู้เรา รู้เขา เท่าเทียม เลี่ยงอบายมุข” ในขณะเดียวกันก็ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิง
กระบวนการท างานที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอีก ๓ ประการคือ ๑.งานที่เคลื่อนด้วยเด็ก "เด็กน า เรา
หนุน” ๒.งานที่เคลี่อนด้วยวิธีคิด "พหุภาคียุทธศาสตร์” คือการสร้างแนวร่วมและพ้ืนที่การท างานระหว่าง
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หน่วยงานต่างๆไม่ให้ท างานทับซ้อนกัน และ ๓. งานที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ภายใต้ "ระบบเฝูาระวังเชิง
นโยบาย” เช่น ผลักดันให้มีกลไกเฝูาระวังผ่านองค์กรประชาชน เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนโดยภาพรวมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ 
จะต้องประสานร่วมมือกันทุกฝุายไม่ว่าจะเป็นครอบครัว อันได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน ครูบาอาจารย์ และ
สังคมที่เกี่ยวข้อง ที่นอกจากจะต้องอบรมสั่งสอนและท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว สังคมยังต้องช่วยกันสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมให้แก่เด็ก และเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วย และต้องท าอย่าง
จริงใจ จริงจัง และต่อเนื่อง มิใช่ท าแบบปากว่า ตาขยิบ ที่ส าคัญ ผู้ใหญ่ต้องไม่เป็นผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ขายสิ่งชั่วร้าย
แก่เด็ก และเยาวชนเสียเอง หาไม่แล้ว หากเยาวชนที่จะเป็น พลังของชาติในอนาคต ต้องกลายเป็น ความสิ้นหวัง
ของสังคม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ และรับผลกรรมที่ก่อ ก็คือ "ผู้ใหญ่ในวันนี้” ที่จะต้องอยู่กับ 
"ผู้ใหญ่ที่ไร้คุณภาพในวันหน้า หรือก็ คือ เด็ก/เยาวชนในวันนี้” ที่เราหล่อหลอมเขามานั่นเอง 
  จากสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐(๗)แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ให้ความส าคัญของการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา๒๔ ที่ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและให้การสงเคราะห์จัดสวัสดิการช่วยเหลือเด็กในท้องถิ่น จึงได้จัดท า
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชนขึ้นมาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมและ
สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการส าห รับเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและเฝูาระวังการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมและสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
  ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการส าหรับเด็กและเยาวชน 
  ๓. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและเฝูาระวังการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
๔.เป้าหมาย 
  ๔.๑ เชิงปริมาณ 
   ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐ คน ประกอบด้วย ตัวแทนแกนน าเด็กและเยาวชน ครู 
ต ารวจ  ผู้น าชุมชน อาสาสมัครต่างๆ 
  ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑. มีความเข้าใจในพฤติกรรมและการน าเสนอสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่น 
   ๒. มีรูปแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือการจัดสวัสดิการส าหรับเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น 
   ๓. มีระบบการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเฝูาระวังการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใน

ท้องถิ่น  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
   ศูนย์คุ้มครองเด็กในชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 
๖. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   ๑. ประชุมคณะท างานจัดท าโครงการ 

  ๒. ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม 

  ๓ .เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๔. ประสานเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 

   ๔.๑ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ประสานกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม บ้านพักเด็ก

และครอบครัว สถานีต ารวจภูธรอากาศอ านวย  โรงพยาบาลอากาศอ านวย และ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

ต าบลอากาศอ านวย สนับสนุนสื่อ เอกสาร องค์ความรู้ และวิทยากรให้ความรู้ 

   ๔.๒  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
  ๕. จัดกิจกรรมตามโครงการ  
   ๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก” โดยวิทยากร 
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 
   ๕.๒ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ สถานการณ์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนในเทศบาลต าบลอากาศอ านวย “  โดยวิทยากร  

- ตัวแทนโรงพยาบาลอากาศอ านวย  
- ตัวแทนสถานีต ารวจภูธรอากาศอ านวย  
- ตัวแทนโรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา  
- ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  

   ๕.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มตามกลุ่มเปูาหมาย   
  ๖. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ  
  ๗. สรุปและรายงานผลโครงการ  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
๘. งบประมาณ 

จ านวนเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท    
๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม  
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๑๐. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 
     ๑.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

      ๒.  กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการปูองกันการ

กระท าความผิด การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การแจ้ง

เหตุ และเฝูาระวังการกระท าความผิดทางอาญา การปูองกันปัญหาการติดเกมและการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม 

บทบาทหน้าที่ และสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน  

      ๓.  มีแผนแผนคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     ๔.  มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินโครงการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

    ล าดับที่  1.3.1 (3)  
๑.ชื่อโครงการ :  โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม   

๒. หลักการและเหตุผล  

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (๑๐) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ  ซึ่งสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 
ที่แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ข้อ ๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ  ข้อ ๓.๓  จะพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม และการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก     

ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่
จะเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่
สามารถด ารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อ่ืน  ผู้ด้อยโอกาสก็จะถูกจัดขอบเขตโดยการแบ่งเป็นกลุ่มไว้ท าให้สามารถตี
กรอบของผู้ด้อยโอกาสได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งขอบเขตที่ก าหนดไว้ก็จะแบ่งได้เป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. คนยากจน หมายถึง บุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อสนองตอบความต้องการ 
พ้ืนฐานขั้นต่ าที่ทุกคนในสังคมควรได้รับเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ 
 



- 71 - 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

  ๒. คนเร่ร่อน หรือไร้ที่อยู่อาศัย คือ คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ขาดการได้รับการบริการ 

ขั้นพ้ืนฐานและขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน 
 ๓. ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร คือ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีกฎหมายของรัฐใดยอม 

ให้สัญชาติ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ คนไร้สัญชาติที่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทย และคนไร้สัญชาติที่ไม่มีสิทธิอาศัย
อยู่ในประเทศไทย 

 ๔. ผู้พ้นโทษ คือ ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจ า ด้วยเหตุผลต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่พ้นจากการ 
คุมความประพฤติ และผู้พ้นจากการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 ๕. ผู้ติดเชื้อ HIV คือ ผู้ที่ติดเชื้อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ปุวย
เอง พ่อ แม่ ลูก พ่ี น้อง ตลอดไปจนถึงญาติของผู้ปุวยด้วย 
   ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเชื้อHIV เทศบาลต าบลอากาศอ านวยที่มีการเปิดเผยตัวเองในการรับการ
รักษาและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และกลุ่มที่เปิดเผยตัวเองในการรับการรักษาแต่ไม่เปิดเผยตัวเองเพ่ือการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ ยังประสบปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การยอมรับของคนในสังคม รวมทั้งการเลือกปฏิบัติ  
จงึได้มีการรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ กลุ่มอากาศสดใส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ปุวยติดเชื้อ 
ในด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวมทั้งเพ่ือให้พ่อ แม่ ลูก         
พ่ี น้อง ตลอดไปจนถึงญาติของผู้ปุวยได้รับดูแล ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดประชาชน
และมีภารกิจในด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคมในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม เทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนช่วยเหลือสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์กลุ่มเปูาหมาย ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชา
สังคมในการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือจัดท าแผนช่วยเหลือสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์กลุ่มเปูาหมาย  
 ๒. เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหา 

ทางสังคมให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง   
 ๓. เพ่ือเสริมพลังใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

๔. เป้าหมาย 
 ๕.๑ เชิงปริมาณ  

   ๑. กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ  กลุ่มผู้ปุวยเอดส์และครอบครัว จ านวน ๕๐ คน 
   ๒.  มีการจัดกิจกรรม จ านวน ๑ วัน  
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๕.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. มีการจัดท าแผนช่วยเหลือสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์กลุ่มเปูาหมายเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
  ๒. มีการให้ความรู้สิทธิ สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้

ประสบปัญหาทางสังคม  
  ๓. มีกิจกรรมเสริมพลังใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

 ๔. มีบริการส่งต่อความช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหา 
ทางสังคม  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

  ณ  โรงพยาบาลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
๖. วิธีด าเนินการ  

๑. เขียนโครงการ / จัดท าหลักสูตร/เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
       ๒. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เก่ียวข้องและกลุ่มเปูาหมาย 
       ๓. จัดกิจกรรม  

๓.๑ บรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจตนเองและครอบครัว 
๓.๒ การให้บริการช่วยเหลือให้ค าปรึกษาทางด้านสวัสดิการสังคม 
๓.๓ กิจกรรมสร้างสุขแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

       ๔. สรุปผลการด าเนินงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
๘. งบประมาณ   

จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

กองสวัสดิการสังคมและโรงพยาบาลอากาศอ านวย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ที่ก าหนด 

๒. กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจสิทธิ สวัสดิการสังคม และการ 
สังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

๓. กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับบริการส่งต่อความช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

๔. กลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแล  ไม่ทอดทิ้งกันจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
๕. มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินโครงการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   
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ล าดับที่  1.3.1 (4)  
1.  ชื่อโครงการ  : โครงการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 ข้อ 3 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุก
ปี” เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นหน่วยงานต้นสั งกัดที่ จัดการศึกษา                           
มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน ๓ แห่ง จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสร้างความ
มั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน และผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา  เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  จึงได้จัดท าโครงการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. เพ่ือประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ 
      1. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
      2. การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณสุข 
 4.2 เชิงปริมาณ 
       สถานศึกษาต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง และ
โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ์) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขั้นเตรียมการ  
   1. ศึกษาบริบทและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   2. ศึกษานโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
   4. เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  6.2 ขั้นด าเนินการ  
   1. ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   2. ด าเนินงานตามแผนติดตามตรวจสอบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   6.3 ขั้นการติดตามผล  
   - คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.4 ขั้นประเมินผลและรายงานผล (A) 
   1. สรุปประเมินโครงการ 
   2. รายงานโครงการเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาในด าเนินการ 
           ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ 
 จ านวน 5,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. สถานศึกษาด าเนินงานระบบการประกันคุณการศึกษา 
 2. เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ล าดับที่  1.3.1 (๕) 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๒๒ 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการส าคัญในการ
พัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน ให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเปูาหมายของหลักสูตร 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตาม
ความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จตาม
เปูาหมายที่วางไว้นั้น หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือ และช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาและการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวาง
แผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษาข้ึน เพ่ือพัฒนาผู้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาและสามารถน าไปพัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลแก่นักเรียน 
 5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
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4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามาตรฐาน 
  ๒. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เชิงปริมาณ 
  ๑. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 
  ๒. ครู  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง และ
โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ์) 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขั้นเตรียมการ   
   1. ศึกษาบริบทและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   2. ศึกษานโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
   4. เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 6.2 ขั้นด าเนินการ   
   1. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการ มอบหมายงาน 
   2. ด าเนินงานตามแผนนิเทศติดตาม 
 6.3 ขั้นนิเทศติดตามผล  
   - ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
 6.4 ขั้นประเมินผลและรายงานผล   
   1. สรุปประเมินโครงการ 
   2. รายงานโครงการเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ 
 3,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. คุณภาพผู้เรียน 
 2. คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. คุณภาพครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ล าดับที่ 1.3.1(๖) 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ระบบการศึกษา มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่
แน่นอน (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ การศึกษา โดยเนื้อหา
และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ บุคคลแต่ละกลุ่ม (๓) 
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ ความพร้อม และ
โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง  ความรู้อ่ืนๆ สถานศึกษาอาจจัด
การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งควบคู่กับหลักการการศึกษานอกระบบ  หลักความเสมอภาค การมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู้ ความหลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ การกระจายอ านาจ เพ่ือให้
การศึกษานอกระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 เทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยได้จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งบูรณาการการเรียนรู้และวิถี
ชีวิต หลักความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน  พัฒนาศักยภาพของตน สามารถ
เรียนรู้ เกิดความส านึกที่จะพัฒนาตนเองได้ เป็นคนคิดเป็น ปรับตัวเพ่ือให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
โดยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนรู้ด้วยตนเอง พ่ึงพาตนเอง เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
 2. เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3. เพ่ือให้ประชาชนทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่ง การ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย 
 4.๑ เชิงปริมาณ 
  1. จัดหาวัสดุการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนชุมชนเทศบาลต าบล
อากาศอ านวยได้รับความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  2. จัดท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ประชาชนได้รับ
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
    1. ประชาชนชุมชนในท้องถิ่นได้รับความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมกัน 
    2. ประชาชนในท้องถิ่นทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  

6. วิธีด าเนินการ 
   ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
   ๒. จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
  ๓. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
   ๔. ประเมินผลการด าเนินงาน 
   ๕. สรุปรายงานผล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ 
  จ านวน 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑. ประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมในการเรียนรู้ น าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒. ประชาชนมีการพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ๓. ประชาชนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ล าดับที่1.3.1(๗) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2545 หมวด 4        แนว
ทางการจัดการศึกษา “มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ แหล่งข้อมูล และการเรียนรู้อ่ืน
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จัดแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการประชาชนในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งในศูนย์มีห้องสมุดที่ให้บริการ หนังสือ วารสาร 
ประเภทต่างๆ ที่ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการในการแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
สามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต  
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 ปัจจุบันมีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความหลากหลายมีความทันสมัยทันเหตุการณ์ ดึงดูดใจต่อผู้มารับ
บริการ ดังนั้น กองการศึกษา เทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ขึ้นมา   

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
  3. เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจ ให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน เข้ามาใช้บริการ 
 4. เพ่ือจัดท าปูายนิเทศในห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจ ให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน เข้ามาใช้บริการ 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
              1. ผู้มารับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชาชนในเขตบริการ 
              2. จัดท าปูายนิเทศในห้องสมุด 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
                             1. มีห้องสมุดที่มีความทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
              2. ผู้มาใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจในแหล่งบริการความรู้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ออกแบบการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดท าปูายนิเทศในห้องสมุด 
 3. ด าเนินงานตามแผน 
 4. ประเมินผลการด าเนินงาน  
 5. สรุปรายงานผล 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
                 ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ 
 จ านวน  5,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีความทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ดึงดูดใจผู้มารับบริการ 
 2. ห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการอ่าน การเรียนรู้ และการค้นคว้า  สถานที่
สะดวกสบาย ร่มรื่น ปลอดโปร่ง ส าหรับผู้มาใช้บริการ 
 

ล าดับที่1.3.1(8) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล            
            อากาศอ านวย)                                                
2. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ค่าเงินรายหัวนักเรียน และค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา 
จะต้องตั้งงบประมาณโดยตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ไว้ในงบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เมื่อข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติประกาศใช้แล้ว ให้เบิกจ่ายเพ่ือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สถานศึกษา โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขึ้นมา เพื่อสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการเบิกจ่ายของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีความสะดวก
รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว 
 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือลดขั้นตอนในเรื่องของการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และตรงกับความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. เป้าหมาย 
 ๔.1 เชิงคุณภาพ 
   - การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ๔.2 เชิงปริมาณ 
   - การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย               
มีความสะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 100 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
 2. เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ตามแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )     
8. งบประมาณ 
 284,830   บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา      
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีความสะดวด
รวดเร็ว 
 2. การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. ลดขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และตรงกับความต้องการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

ล าดับที่ 1.3.1(๙) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง) 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ค่าเงินรายหัวนักเรียน และค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา 
จะต้องตั้งงบประมาณโดยตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ไว้ในงบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เมื่อข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติประกาศใช้แล้ว ให้เบิกจ่ายเพ่ือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สถานศึกษา โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง ขึ้นมา เพ่ือสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
เบิกจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง มีความสะดวกรวดเร็ว 
เกิดความคล่องตัว 
 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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 3. เพ่ือลดขั้นตอนในเรื่องของการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และตรงกับความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ 
   - การบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง มีความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 4.2  เชิงปริมาณ 
   - การบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง มีความสะดวก รวดเร็ว 
คิดเป็นร้อยละ 100 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง 
6. วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2.  เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง ตามแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

7. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )     
8. งบประมาณ 
 178,680.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง มีความสะดวดรวดเร็ว 
 2. การบริหารจัดการภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. ลดขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และตรงกับความต้องการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ล าดับที่ 1.3.1(10) 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการอาหารกลางวัน   
2. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายในการพัฒนาประเทศรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพทั้งด้าน
สุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถ้าคนในประเทศมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ เพ่ือให้มีศักยภาพสูงสุดอันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 
 การที่รัฐบาลให้การอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนที่เข้ารับบริการในสถานศึกษา
ทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ให้ได้รับบริการอาหารกลางวัน           ร้อยละ 
100 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่
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มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนต่อไป  นอกจากนี้โครงการอาหารกลางวันยัง
ได้มุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และน าประสบการณ์ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงเสนอโครงการอาหารกลางวัน (ต่อเนื่อง) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ขึ้นมา เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์สารอาหารครบทุกหมู่ ท าให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าตามหลักโภชนาการ อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 

 2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

 3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ 
การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงคุณภาพ 

   1. เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน (วันเปิดท าการสอน) 

   2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีอาหาร      
กลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 

   3.  เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา   มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 4.2 เชิงปริมาณ 
   1. เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย จ านวน  476 คน  
   2. เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอากาศ  จ านวน  1,516 คน 

   3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา   มีคุณภาพทั้ง
ด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง โรงเรียน
เทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านอากาศ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร 
 2. เบิกจ่ายงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย จ านวน                
3  แห่ง ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านอากาศ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
               ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )     
8. งบประมาณ 
  8,113,800.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวัน
ทุกวัน  (วันเปิดท าการสอน) 

 2. เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ได้รับประทานอาหาร กลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ดี 

 3. เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การ
เรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 

 4. เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
ล าดับที่ 1.3.1(11) 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
สารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่าเด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ  
ประกอบกับระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้สามารถขายน้ านมดิบได้ และ
เป็นการส่งเสริมการใช้ผลผลิตภายในประเทศ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจัง  
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้เขียนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมี
น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
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 ๒. เพ่ือให้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กในการเป็นโรคขาดสารอาหาร  
 3. เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 
 4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเกษตรการผู้เลี้ยงโคนมในการส่งน้ านมดิบขายเพ่ิมรายได้ 
4. เป้าหมาย 

4.1 เชิงคุณภาพ 
 1. เด็กนักเรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 2. เด็กนักเรียนไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร 
 3. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้ 
 4.2 เชิงปริมาณ 
   1. เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โรงเรียนเทศบาล
อากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ์) จ านวน  314 คน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย จ านวน  100 
คน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง  จ านวน 62 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 476 คน  
   2. เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอากาศ  จ านวน  1,516 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง โรงเรียน
เทศบาลอากาศอ านวย(ชุมชนอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านอากาศ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร 
 2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวยและโรงเรียน
บ้านอากาศ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
               ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )     
8. งบประมาณ 
 3,817,060  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงและมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 2. เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร  
 3. เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารเสริม (นม) ได้รับการช่วยเหลือ 
 4. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ขายน้ านมดิบ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาลท าให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน  
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 2.๒.1(1) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นหน่วยงานของรัฐ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ หลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาเทศบาลให้
เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่เทศบาลโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  การก ากับดูแล จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี ้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เรื่องท่ีมีค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลูกนอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
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หลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตบุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    
 ๒. จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตบุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จ านวน 
อย่างน้อย  จ านวน  ๑  ครั้ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
 ๒.  จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๑.  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต     จ านวน  ๑  ฉบับ  
       ๒. มีการจัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต  
       ๓.  การบริหารราชการของเทศบาลมีความโปร่งใส   ไม่มีการทุจริต  
       ๔.  ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่สุจริต  

ล าดับที่ 2.๒.1 (๒) 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ    ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม   แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น 
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เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ๕  ปี ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ 2.๒.1 (๓) 
 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ  
     หัวหน้าส่วนราชการ  
2.  หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น         
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
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ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตองเป็นไป
เพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้-
เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น
ประชาชนไดรับการอ านวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้-
มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่
ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของ
เทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ไดรับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสกลนคร ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
          3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน  ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
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 3.  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน 
ทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1) ผลผลิต 
           มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน   
  2) ผลลัพธ์ 
          - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
           - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 

๒.๒ จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

ล าดับที่ 2.2.2(1) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ. 
25๔๕  ลงวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  25๔๕  และ( แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘   ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้น เงินเดือนจึงก าหนดกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได  ้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้าง 
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 ๕. สถานทีด่ าเนินการ   
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ   
 1.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้าง  ทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เพื่อพิจารณาผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้าง  
 ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง  
  ๔.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เพ่ือกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
 5.  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ี
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕)  
8. งบประมาณด าเนินการ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 2.2.2(๒) 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพ่ือให้การประเมิน
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลอากาศอ านวยจึงได้
จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ   เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
           2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
           3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
           4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นที่ ต าบลอากาศอ านวย 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย    
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3.ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๔.๑  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   ๔.๒  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   ๔.๓  จัดท าเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
   ๔.๔  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   ๔.๕  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มต่างค าร้องต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม           
ทุกงานบริการ 
  ๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการบริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๔.๗  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต   อนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
   ๕.  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
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   ๖.  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
  ๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
  ๓. มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับการบริการ 
  ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
 
การบริหารงานการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ 
 ล าดับที่ 2.2.2(3) 
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง” 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต                
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้
การจัดซื้อ  จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด า เนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 
9) พ.ศ. 2553  จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    ๑.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
   ๒.  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด   
   ๓.   การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  ๔.   สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

 ล าดับที่ ๒.๒.2.(4) 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนรวมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลอากาศอ านวย รวมถึง
จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณี
ได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
      มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  2.  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  3.  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  4.  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕ ปี ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 



- 96 - 
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ล าดับที่ 2.2.2(5) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งใน
แง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ  อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้น เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จึงได้มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
                - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕  ปี ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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ล าดับที่ 2.2.2(6) 
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นต่อการเปิดเผยข้อมูล เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
รวมถึงส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือ
ปูองกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้น เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้มีการประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
  2. เพ่ือให้มีแนวทางและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ให้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
  2. ให้มีการด าเนินการ การประกาศ และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อ   จัดจ้าง
ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ได้แก่ ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ตาม
แบบ สขร. และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีเมื่อสิ้นปี งบประมาณนั้นๆ โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน  
  3. ให้มีการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ      ประชี้แจง
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  4. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
   4.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเกี่ยวข้องกับ            
ผู้เสนอราคา/คู่สัญญา ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการแจ้งข้อมูลความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนอ
ราคา/คู่สัญญา เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบที่หน่วยงานก าหนด 
   4.2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์
จากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
   4.3  ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่       
ของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด กรณีปล่อยปละ
ละเลย  ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย  
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   4.4 มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕  ปี ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมี   “มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง”  และ
สามารถปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด   
 
การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดวามพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่ 2.2.2 (7) 
๑.ชื่อโครงการ  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ 
๒.หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาลไว้ใน หมวดที่  ๒  มาตรา  
๑๖  โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   
 

  นอกจากนี้  กระทรวงมหาดไทยยังได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา  และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือน าผลไปใช้ใน
การแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง   
 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   และให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทาง
ทางการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งให้ความส าคัญ   กับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะและคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณะ  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การจัดบริการสาธารณะ มาพัฒนาการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล               
ต าบลอากาศอ านวย 
  ๒. เพ่ือเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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  ๔. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย     

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย     
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ศึกษาและก าหนดรูปแบบการประเมินความพึงพอใจ 
๔. ส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูล 
๕. ประมวลผลข้อมูล 
๖. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
๗. เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ    
   ๕ ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

๘. งบประมาณ 
   ๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ   กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑.  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ได้รับทราบระดับความพึงพอใจที่ประชาชนในเขเทศบาล

ต าบลอากาศอ านวย   ต่อการบริการสาธารณะ 
  ๒.  มีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะให้สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 
 
๒.3 จัดท ามาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
     ล าดับที่  2.2.3. (1) 
๑.ชื่อโครงการ  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
๒.หลักการและเหตุผล  

 ด้วยเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงในการใช้อ านาจ โดยมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
และตรวจสอบได้ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้ก าหนด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือให้มีระบบและกลไกการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงาน  
  2. เพ่ือก ากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด   
  ๔. เป้าหมาย 

  บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย     
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย     
๖.  วิธีด าเนินการ 

1. เมื่อมีการเข้ารับต าแหน่งให้ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการประกาศเจตจ านงเผยแพร่ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 
  2. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  3. ให้มีการจัดท ามาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
  4. ให้มีการจัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งตามภารกิจหลัก งานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด 
  5. ให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือโครงการของ
หน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
  6. ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ท าการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะช่วยในการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าวหรือไม่  
  7. เมื่อเจ้าหน้าที่คนใดพบเห็นการด าเนินงานที่ใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย            
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ    

๕ ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
๘. งบประมาณ 
  - 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีระบบและกลไกการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงาน  
  2. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

ล าดับที่ 2.2.3 (๒) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ  
                      ตรวจสอบ ควบคุม  ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย     
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง 
สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งาน
สอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม   ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ ความรู้ร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย  เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการ   เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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     ๒. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 – 256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
  2. เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  ล าดับที่ 3.3.1 (๑) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้มีประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลอากาศอ านวยจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์                 
กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะ
ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
  2.  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   จ านวน  1  แห่ง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย ) 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 
  4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        กองวิชาการและแผนงาน    เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

   ล าดับที่  3.3.1 (๒) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน  เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร         
ที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  
 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - แผนการด าเนินงาน 
  - แผนอัตราก าลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔  ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
   ล าดับที่ 3.3.1 (๓) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานของเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
   ล าดับที่ 3.3.1(๔) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( Integrity 
Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการปูองกันการทุจริต โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต ก าหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศให้
ไว้กับประชาชน 
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3. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท า รวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่  ถูกต้อง 
ครบถ้วน  สามารถตรวจสอบได้  สอดคล้องกับกฎหมาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  3. ชี้แจงท าความเข้าใจให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบ 
  4. ก าหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยและกลุ่มงาน 
  5. ให้มีการจัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะทั้ง
ตามภารกิจหลัก งานการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด 
  6. ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ท าการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สาธารณชนได้
ทราบถึงข้ันตอนอย่างครบถ้วน 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2  มีกิจกรรมหรือก าหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อสงสัย การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน  / 
       ร้องทุกข์  ของประชาชน   
  ล าดับที่ 3.3.2(๑) 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จึงมีการ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก่ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 
  3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
   3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
   4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
   1. ส านักงานเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
   2. ทางโทรศัพท์  หมายเลข 042-798055  ทางโทรสารหมายเลข 042-798431 
   3. ทางเว็บไซต์ 
   4. ทางไปรษณีย์ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
   2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วนั 
   ล าดับที่ 3.3.๒ (๒) 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนรวมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลอากาศอ านวย รวมถึง
จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณี
ได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
      มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  2.  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  3.  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  4.  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕ ปี ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ล าดับที่ ๓.๓.๓ (๑) 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
       อากาศอ านวย 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้ น เพ่ือให้เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย   โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย  ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดท า
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลอากาศอ านวยให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย  ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   จ านวน  3  คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ   
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 
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8. งบประมาณด าเนินการ   
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองวิชาการและแผนงาน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  และ
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
ความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลอากาศอ านวย  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการ 

  ล าดับที่ ๓.๓.๓ (๒) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น  เพ่ือให้เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย  โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่  ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จ านวน 9 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เพ่ือเป็นองค์กรในการ
ยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวยและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญใน
การต่อต้านการทุจริต 
 
มิติที่ 4  เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                
         ๔.๑ การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  ล าดับที่ 4.4.1 (๑) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบล
อากาศอ านวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด  
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  อีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544   
 2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง   
 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด   
 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  3.5 เพ่ือ
เป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
  ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลอากาศ  
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6. วิธีการด าเนินการ   
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหา รและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด   
 ๓. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
 7. ระยะเวลาการด าเนินการ   
 ๕ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มากขึ้น  
  2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง   
  3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด   

  ล าดับที่ 4.4.1 (๒) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด   เทศบาลต าบลอากาศอ านวยจึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์   
  1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ ก าหนด   
  3.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ   
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ   
  ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2   
  5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ   
 ๕ปี  (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ   
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน   
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
 
  ล าดับที่ 4.4.1 (๒)  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ 
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
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ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน   
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง   
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย   
  ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    
5. วิธีด าเนินการ   
  ๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
       2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
อากาศออ านวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล   
  3.  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล   
  4.  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีทราบ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ   
  ๕ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-256๕) 
๘. หน่วยงานรับผิดชอบ   
 ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๙. งบประมาณด าเนินการ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ   
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ         
ที่วางไว้   
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
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๑๑. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา   
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข   
 3. หน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน   

   ล าดับที่ 4.4.1 (๔) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ เทศบาลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
เป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของ
หน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๓.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ   
 2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                 
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด   
 3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
5. สถานที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ   
  1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลอากาศอ านวย(ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี   
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  2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคมุ ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)   
  3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
  4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลอากาศอ านวยประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป   
  5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
    ๕ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-256๕) 
๘. งบประมาณด าเนินการ   
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  1.  ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง   
  2.  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   
  3.  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด  

    ล าดับที่ 4.4.1 (๕) 
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการอบรมหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงส าหรับ   
                        หน่วยงานของรัฐ                  
๒. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มีแผนส าหรับการก ากับกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจาก
การคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมี
แผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน  เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อม มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพื่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
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เทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน กับบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
       ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานกับบุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

๓.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจและประสานงานระหว่างกัน  

 

๔. เป้าหมาย 
 4.๑ เปูาหมายเชิงคุณภาพ  

      บุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้เพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนสร้าง
ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจและประสานงานระหว่างกัน  

4.๒ เปูาหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน  ๔0   คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๖. วิธีด าเนินการ 
            ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
   ๒. ติดต่อประสานงานเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ  
   ๓. ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
   ๔. ด าเนินงานตามโครงการ  
    ๕. รายงานผลโครงการตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
เป็นตัวชี้วัดในการประเมินโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๕ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-256๕) 
๘. งบประมาณ 
  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน    
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพิ่ม

มากขึ้น 
        ๒. บุคลากรของเทศบาล  ไดเ้พ่ิมพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 ๓.  ผู้เข้ารับร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน           
มีความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

  
                                 ล าดับที่ 4.4.2(๑) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต   
  2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ   
  1. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์   
  2. ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์    
  3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์   
  4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
  5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ   
  6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
 จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  1.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   
  2.  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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 ล าดับที่ 4.4.3(๑) 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน                     
      ของฝุายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร    เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างาน
แบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาล
และลดการทุจริต  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้      อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร   
  2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้   
  3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  
4. เป้าหมาย   
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีการด าเนินงาน   
  1. รวบรวมระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม   
  2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น  กรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
7. ระยะเวลาด าเนินงาน   
  ๕ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-256๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ   
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
10. ผลลัพธ์   
 1. สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร        
 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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     ล าดับที่ 4.4.4(๑) 
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ  ไหลเรือไฟ  ไหว้พระแก้วคู่บ้าน  
๒. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อ านาจ
หน้าที่    ของเทศบาลต าบล  มาตรา ๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๓๖  ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕   (๘)  บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตาม
ประวัติศาสตร์ยาวนานของชาวอ าเภออากาศอ านวยทราบว่า  ได้อพยพมาจากบ้านสร่างทุงบอน ต.เชียงดาว เมือง
บูรพา แขวงค าม่วนประเทศสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันหรือประเทศลาวในสมัยรัชกาลที่ ๒  
ในการอพยพครั้งนั้นได้น าเอาพระพุทธรูป  (พระแก้ว) มาจากฝั่งลาวด้วย  พระพุทธรูปองค์นี้ถือเป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมือง  นับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง จากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการสั่งสม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่มีความส าคัญและยังสืบทอดมาตั้งแต่ช้านานจวบจนถึง
ปัจจุบัน คือประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ  ไหว้พระแก้วคู่บ้าน มีการร่วมกันสืบสานกันทุกปีในวันขึ้น 
๑๕ ค่ าเดือน ๑๐ มีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว การไหลเรือไฟในคืน ๑๕ ค่ า กราบนมัสการพระแก้วคู่บ้านซึ่ง
ปัจจุบันประดิษฐานอยู่วัดกลางพระแก้วบ้านอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังมี
การละเล่นศิลปะการร าโย้ยกลองเลง ประเพณีเหล่านี้ชาวอ าเภออากาศอ านวย จัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความรัก  ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและได้แสดงออกถึงศิลปะ   ความสามารถในการพายเรือ ตลอดจน
การแสดงออกถึงการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและในห้วงระยะเวลาดังกล่าวฯ ชาวอ าเภอ
อากาศอ านวยยังได้ยึดถือเป็นวันพบญาติบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องที่ไปประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด  ก็จะกลับมา
กราบไหว้แสดงมุทิตาจิตต่อบรรพบุรุษ  ผู้มีพระคุณตลอดจนการขอขมาต่อสายน้ าในล าน้ ายาม   ซึ่งถือว่าเป็น
แม่น้ าที่หล่อเลี้ยง ชุบชีวิตของชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุขสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน   และยังเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนชาวอ าเภออากาศอ านวยอีกทาง 
 

 ส าหรับการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ อ าเภออากาศอ านวยและเทศบาลต าบลอากาศอ านวยร่วมกับ บ้าน วัด ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภออากาศอ านวย หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และชาวอ าเภออากาศอ านวย ได้ก าหนดจัดงานขึ้นใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว  การแข่งขันเรือหาปลา  การประกวดไหลเรือไฟ  การ
ประกวดเทพีลุ่มน้ ายาม   การแสดงสินคา้/ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวไทโย้ย   (โย้
ยกลองเลง)  ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของชาวอ าเภออากาศอ านวย  
  

  ดังนั้น เพ่ือบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
เทศบาล  จึงไดจ้ัดท าโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ขึน้มา     

๒. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ืออนุรักษ์ บ ารุง รักษาและแสดงออกถึง ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
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 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  ๓. เพ่ือสร้างความตระหนักให้ประชาชนท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าและภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นของตนเอง 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
               ๕. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ 
                 ๖. เพ่ือให้ลูกหลานได้ระลึกและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณงาน  
    ๑. ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภออากาศอ านวยและพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมสืบสานทาง
วัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน  
    ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
 ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    ๑. คนในท้องถิ่นมีความรักและเกิดความสามัคคีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง 
    ๒ ประชาชนในท้องถิ่นมีการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างต่อเนื่อง  
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

๕.  วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล 
 ๓. ประกาศจัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบฯ 
 ๔. ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบฯ 
 ๕. ด าเนินการจัดงานตามก าหนดการ 
 ๖. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

 

๘. งบประมาณ 
  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่
ท้องถิ่นตลอดไป 
   ๒. ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของคนทั่วไป                      
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   ๓. ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่ 
   ๔. เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น 
   ๕. ลูกหลานได้ระลึกถึงและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ 

ล าดับที่ 4.4.4 (๒) 

๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                
๒. หลักการและเหตุผล  
 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  อ านาจ
หน้าที่   ของเทศบาลต าบล มาตรา ๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๓๖  ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕  (๘)บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   
ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณี ของไทยที่สืบทอดกันมาช้านานตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ เชื่อกันว่าก าเนิด
มาควบคู่กับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย เช่นลอยเคราะห์บูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนิยมท าเพ่ือขอขมาต่อสายน้ า   เพราะมนุษย์ได้อาศัยน้ า
อุปโภคบริโภค และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ าด้วย และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา
ที่ได้อ านวยประโยชน์ต่างๆแก่มนุษย์โดยประเพณีลอยกระทงได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
ประมาณ  พ.ศ. ๑๘๐๐  ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศ ผู้เป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้าว่า   "ครั้นวันเพ็ญ
เดือน ๑๒    ข้าน้อยได้กระท าโคมลอย   คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมก านัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกษรสี
ต่างๆ     มาประดับเป็นรูปปทุมกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ  ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสี
สลับให้เป็นลวดลาย..."  เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรง
พอพระราชหฤทัย   จึงมีพระราชโองการฯให้จัดพิธีลอยกระทงเป็นประจ าทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองพระราช
พิธีนี้จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประจ าจนกระทั่งบัดนี้ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นคุณค่าและให้ความส าคัญ
ต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป  จึงได้เสนอโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึน้มา  

๒.   วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชน ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของคุณค่าทางวัฒนธรรมจารีตประเพณีอัน
ดีงามของไทยที่มีมาช้านาน 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นประเพณีวันลอยกระทง ซ่ึง
เป็นประเพณีท่ีเก่าแก่ของชาวไทย ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งเดียวกันของประชาชนในการมีส่วน
ร่วม  ในกิจกรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
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๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เปูาหมายเชิงประมาณงาน 
    ๑. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
    ๒. จัดท ากระทงสืบสานงานประเพณีและประกวดกระทงในชุมชนเทศบาล ๑๗ ชุมชน  
 ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    ๑. ประชาชนเข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น         
ร้อยละ ๘๐ 
    ๒. ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่ และเป็นที่รู้จักอย่าง   
แพร่หลาย 
    ๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน  
 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ บริเวณท่าน้ าล าน้ ายาม หน้าวัดจอมแจ้ง เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   อ าเภออากาศอ านวย    
จังหวัดสกลนคร 

๕.  วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒. แต่งตั้งคณะท างาน 

๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน  
 ๔. จัดงานประเพณีลอยกระทงตามวันที่ก าหนด 
 ๕. สรุปผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

 

๘. งบประมาณ 
  งบประมาณจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   กองการศึกษา    
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชน ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
จารีตประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาช้านาน                                                              
 ๒  ประชาชนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นประเพณีวันลอยกระทง    
ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทย ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 
 ๓. ประชาชนมีส่วนเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งเดียวกันของประชาชน   
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง 
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 ล าดับที่ 4.4.4 (๓)   
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
๒. หลักการและเหตุผล  
 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อ านาจหน้าที่ ของ
เทศบาลต าบล มาตรา ๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕   
(๘)   บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นวันเข้าพรรษาวันส าคัญใน
พระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง  ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีก าหนด
ระยะ  เวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อ่ืน    หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า   
จ าพรรษา  (พรรษา แปลว่า ฤดูฝน,จ า แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นพิธีส าหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ   ก็ตาม   เริ่มนับตั้งแต่ แรม ๑ ค่ าเดือน ๘   ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ หรือ
วันออกพรรษา 
                 ในสมัยพุทธกาลนั้น  พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยให้ พระสงฆ์สาวกอยู่ประจ า
พรรษาเหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดู หนาว ฤดูร้อน 
และ ฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านพากันติเตือนว่า    พวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝน    ในขณะที่นักบวชใน
ศาสนาอ่ืนพากันหยุดเดินในช่วงฤดูฝน     การที่ภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ าข้าวกล้า 
ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย  หรืออาจไปเหยียบย่ าโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินถึงแก่ความตาย  เมื่อ
พระพุทธเจ้าทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบให้ภิกษุสงฆ์ประจ าอยู่วัด 
 

                   งานประเพณีวัฒนธรรม   ฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม   กองการศึกษา    เทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยจึงได้จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ขึ้นมา 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันมีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  ๓. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
  ๔. เพ่ือท านุบ ารุงวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณงาน 
   ๑.หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓,๐๐๐ คน 

     ๒.ถวายต้นเทียนพรรษาแก่วัดในเขตเทศบาลฯ จ านวน ๖ วัด                    

   ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑. ประชาชนในท้องถิ่นได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเกิดความตระหนักและเห็น

คุณค่า ประเพณีของท้องถิ่น 
   ๒. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกิดมีส่วนร่วมสร้างความรักความสามัคคี 
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       ๓. ประชาชนได้น าหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต          
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
  วัดทุกวัดในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
๕.  วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 

  ๒. ประชุมคณะท างาน 

  ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานและประชาชน 
                     ๔. จัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาตามท่ีก าหนด  
  ๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน  ๕,๐๐๐ บาท  
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา    
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามร้อยละ ๘๐ 

  ๒. ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนัก และเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  ๓. หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
  ๔. วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่มีมาแต่อดีตกาลยังคงอยู่สืบไป 
  ล าดับที่ 4.4.4 (๔) 
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่    
๒.หลักการและเหตุผล          

  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  
อ านาจ    หน้าที่ของเทศบาลต าบล มาตรา๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ (๘) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้วยใน
วันที่ ๑  มกราคม  ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย    เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ร่วมกับชุมชนต่างๆ 
ก าหนดการจัดงานวันขึ้นปีใหม่  ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมการท าบุญตักบาตรในภาคเช้า ถวายเครื่องไทย
ธรรมแด่พระสงฆ์   เพ่ือให้ประชาชน  ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และได้อวยพรซึ่งกันและกันในช่วงเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่ไทยและเพ่ือเป็นการจรรโลงไว้   ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กองการศึกษา ฝุายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม งานประเพณีและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
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๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
  ๒.  เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมจรรโลงสังคมแห่งคนดี มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ยิ่งขึ้น  
  ๓.  เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนมีขวัญก าลังใจในการด ารงชีวิต และพลังแรงจูงใจในการ    
ปฏิบัติงานภายในชีวิตมากยิ่งขึ้น 
  ๔.  เพ่ือมีโอกาสอวยพรซึ่งกันและกันในช่วงเทศกาลแห่งความสุข  

๓. เป้าหมายโครงการ 
๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณงาน  

       ๑. พระภิกษุ สามเณร จ านวน ๘๔ รูป 
     ๒. จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 
     ๓. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑,๐๐๐ คน 
      ๔. กิจกรรมอวยพรปีใหม่ตามประเพณีไทย 
  ๓.๒. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
      ๑. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีความจรรโลงใจมีขวัญก าลังใจ                   
ในการด าเนินชีวิต 
      ๒. ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ ลานรวมใจไทโย้ย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร 
๕.  วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๒. ก าหนดวัน และจัดเตรียมสถานที่จัดงาน 
  ๓. ด าเนินการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
  ๔. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการการจัดงานฯ 
  ๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 
  ๖. ประเมินผลสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

 

๘. งบประมาณ 
             ๑,๕๐๐ บาท  
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.  ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นและประเพณีของไทย  

            ๒.  ประชาชนได้ร่วมจรรโลงสงัคมแห่งคนดี มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งข้ึน 
   ๓.  ประชาชนมีขวัญก าลังใจในการด ารงชีวิต มีพลังจูงใจในกานปฏิบัติงานภายในชีวิตมากยิ่งข้ึน 
   ๔.  มีโอกาสอวยพรซึ่งกันและกันสร้างความรักความสามัคคี 
  ล าดับที่ 4.4.4 (๕) 

๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   
๒.หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  
อ านาจ    หน้าที่ของเทศบาลต าบล มาตรา๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ (๘) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  วันที่ 
๑๓ เมษายนของ    ทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังก าหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีก
ด้วย  เพ่ือให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ       ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคย
ท าคุณประโยชน์แก่ชุมชน   ท้องถิ่นด้วยกันทั้งนั้น    ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้  และ
ประสบการณ์เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ถึงแม้ร่างกายอ่อนแอ แต่
ท่าน ยังพร้อมและสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่นดูแลบุตรหลาน  ขณะที่พ่อแม่ออกไปท างาน ช่วยดูแล
บ้านเรือน  ช่วยท างานเล็กๆน้อยๆ ตามก าลัง  และยังช่วยให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ลูกหลานในด้านต่างๆ  ก าร
ด าเนินการที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว      ให้ครอบครัวได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ    ถือเป็นภารกิจ   หน้าที่ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    ที่ต้องให้ความส าคัญ    จึงได้ร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กร ผู้น าชุมชน   ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม(ประเพณีสงกรานต์ 
)และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุของชุมชนและประเทศชาติต่อไป  พร้อมทั้งให้เป็นไปตามนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล   และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ    ของชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งถือว่าวัน
สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในการจัดประเพณีสงกรานต์ปีนี้   ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมาย
อาทิเช่น กิจกรรมการท าบุญตักบาตร การจัดขบวนแห่สงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และพิธีรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น    
            ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชาวไทย และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน           
กองการศึกษา   ฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   จึงเสนอโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์  นี้ขึ้นมา 
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 ๒. วัตถุประสงค์           
                  ๑.  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม          
ของไทย 
                   ๒.  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคี และขอพรจากผู้สูงอายุ 
                    ๓.  เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีและแสดงออกถึง               
ภูมิปัญญาไทย 
                    ๔.  เพ่ือให้ประชาชนน าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑. เชิงปริมาณงาน 
      ๑. การท าบุญตักบาตร นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน ๘๔ รูป ประชาชนร่วมงาน ๑,๕๐๐ คน 
      ๒. การจัดขบวนแห่สงกรานต์ จ านวน ๖ ขบวน 
      ๓. กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ จ านวน ๓๔ คน 
     ๔. การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร าวงย้อนยุค  
      ๕. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในขบวนแห่ ประมาณ  ๔,๐๐๐  คน 
  ๓.๒. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
       ๑. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
      ๒. วัฒนธรรมประเพณีดีงามของท้องถิ่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
     ๓. ประชาชนมีรายได้จากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ บริเวณลานรวมใจไทโย้ย  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
๕.  วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       
  ๒. ประชุมชี้แจง/ก าหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ 
  ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน         
  ๔. ด าเนินการจัดกิจกรรม (จัดงานประเพณีสงกรานต์ตามวันเวลาที่ก าหนด) 
  ๕. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๖. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา    
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยยังคงสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป                   

  ๒. ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ 

                    ๓. ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีไทยและแสดงออกถึงภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
                   ๔. ประชาชนได้ใช้ภูมิปัญญามาประยุกต์และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน 
 ๕. สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนในระดับท้องถิ่น 

ล าดับที่ 4.4.4 (๖) 
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดงานวันไทโย้ย   
๒. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  
อ านาจ    หน้าที่ของเทศบาลต าบล มาตรา๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ (๘) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินชีวิตรวมทั้งใช้ในการปูองกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนซึ่งถือว่าวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุน และศักยภาพที่ส าคัญยิ่งของชุมชนท้องถิ่นและสังคม    ซึ่งได้แสดงออกใน
รูปแบบวิธีการต่างๆ   ทั้งในรูปแบบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ความเชื่อ สิ่งเหล่านี้มีความจ าเป็น
ยิ่งที่ต้องได้รับการอนุรักษ์สืบสานไว้ให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลัง คุณค่าความงดงามทางด้านวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ตัวตนของคนในท้องถิ่นนั้นในสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ท าให้ค่านิยมของคน  ในสังคมเปลี่ยนไปด้วยเห็นคุณค่าของวัตถุมากกว่าคุณค่า
ในเรื่องของจิตใจ    สังคมเกิดความวุ่นวาย    มุ่งเห็นแต่เรื่องผลประโยชน์จนท าให้คนขาดจริยธรรม  การ
บ ารุงรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเป็น
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดสังคม ภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้และ
สังคมที่เอ้ืออาทรต่อกันสืบทอดวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ความเป็นท้องถิ่น และเป็นไทย  เทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้    จึงได้จัดท าโครงการจัดงาน  วันไทโย้ย 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ขึ้นมา   

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
  ๓.  เพ่ือมุ่งปลูกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๔.  เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
  ๕.  เพ่ือให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ และสังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน  
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๓.  เป้าหมายโครงการ 
  ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณงาน   
   ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ  ๕,๐๐๐  คน 
   ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
   ๑. คนในท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข 
   ๒. คนในท้องถิ่นมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
  บริเวณหอปูุตา เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
๕.  วิธีการด าเนินงาน 

  ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๒. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
  ๓. วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
  ๔. ด าเนินการตามแผน 
  ๕. สรุปผลการด าเนินงาน และประเมินผลสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลด าเนินงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
 

๘. งบประมาณ 
  ๔๕๐,๐๐๐.-  บาท      
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา    
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนในท้องถิ่นร้อยละ ๘๐ ร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป
  - ประชาชนในท้องถิ่นร้อยละ ๘๐ ตระหนักในคุณค่า เกิดจิตส านึก มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  - ประชาชนในท้องถิ่นร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
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ล าดับที่ 4.4.4 (๗) 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภออากาศอ านวย  
๒.  หลักการและเหตุผล 

   การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์และเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกาย และเล่นกีฬาท าให้เกิดความรัก                 
ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ตลอดจนเป็นการให้ เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและรวมถึงเป็นการ            
สืบสานการละเล่นกีฬาพ้ืนเมืองให้คงสืบต่อไปนอกจากนั้ นการเล่นกีฬาก็ยังท าให้การพัฒนาสุขภาพและ                 
เชื่อมความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อบุคลากรภายในอ าเภอ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนพ่อค้า
ประชาชน สมาคมต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันที่ส าคัญก็คือการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  การจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิด
ความรัก สมัครสมานสามัคคี เคารพกฎ กติกาของประเทศ สังคม ชุมชน นอกจากประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกก าลังกาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุข และสิ่งเสพติด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพและสงบสุขด้วย 

   ดังนั้นเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในการเล่นกีฬา
และการพัฒนาคนให้มีคุณภาพท าให้ประชาชนตื่นตัวในการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง  มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคี  และห่างไกลยาเสพติด  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยจึงได้
จัดท าโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภออากาศอ านวย  ขึ้น       
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภออากาศ
อ านวย ครั้งที่ ๓๒ ประจ าปี ๒๕๖๓  ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาของประชาชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
๓. เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ในชุมชน 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 

  ๑.  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอลชาย , บาสเก็ตบอลชาย, และกรีฑา  
  ๒.  ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาอ าเภออากาศอ านวยจ านวน ๓๐๐ คน 
  ๓.  วัน เวลา ที่ใช้ในการแข่งขันจ านวน ๕ วัน  
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 ๔.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีความรู้ ความเข้าใจกฎกติกา  มารยาทในการเล่น
กีฬาเพ่ิมขึ้น  เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ  รักการเล่นกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท คนในสังคมมี
ความปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรง  
๕.  สถานที่ด าเนินการ 
  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านอากาศและสนามกีฬาโรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่ 
  ๒.  จัดท าโครงการ และเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
   ๓.  ประชุมคณะท างานเกี่ยวกับการลงฝึกซ้อมก่อนที่ลงท าการแข่งขัน 
   ๔.  มอบหมาย หน้าที่ ฝึกซ้อม 
  ๕.  ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
         ๖.  ด าเนินการแข่งขันตามโปรแกรม 
        ๗.  ติดตามและประเมินผล/รายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
๗.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )   
๘.  งบประมาณ 
    จ านวน ๘๐,๐๐๐  บาท   
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    กองการศึกษา 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภออากาศอ านวย 
   ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้พัฒนาการเล่นกีฬามุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
   ๓. ประชาชนเกิดความรัก  ความสามัคคี เคารพกติกาของประเทศ สังคม และชุมชน  

ล าดับที่ 4.4.4 (๘) 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๒. หลักการและเหตุผล           
      กีฬาตะกร้อเป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณ   ซึ่งเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เด็ก เยาวชน ได้ให้
ความสนใจ  เพราะกีฬาประเภทนี้สามารถเล่นในพ้ืนที่ไม่กว้างมาก  อุปกรณ์ก็หาง่าย  อีกทั้งศิลปการเล่นตะกร้อ
เป็นศิลปที่น่าชมและผู้เล่นต้องมีการฝึกฝน  ท้าทาย ซึ่งการเล่นตะกร้อได้มีวิวัฒนาการในการเล่นมาอย่างต่อเนื่อง 
ในสมัยแรกๆ ก็เป็นเพียงการช่วยกันเตะลูกไม่ให้ตกถึงพ้ืนต่อมาเมื่อเกิดความช านาญและหลีกหนีความจ าเจ ก็คงมี
การเริ่มเล่นด้วยศีรษะ เข่า ศอก ไหล่ มีการจัดเพ่ิมท่าให้ยากและสวยงามขึ้นตามล าดับ จากนั้นก็ตกลงวางกติกา
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การเล่นโดยเอ้ืออ านวยต่อผู้เล่นเป็นส่วนรวม อาจแตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละพ้ืนที่  แต่คงมีความ
ใกล้เคียงกันมากพอสมควร  
   เทศบาลต าบลอากาศอ านวย    เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน             
ให้เด็ก   เยาวชน    ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาตามความถนัด  
ความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล  และได้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ   
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย  เป็นการเผยแพร่ให้ประชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการออกก าลัง
กายในรูปแบบการแข่งขันกีฬา    ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความสนุกสนานมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  
รู้ชนะ  รู้อภัยและมีความสนใจในการกีฬาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากกีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย   ด้านจิตใจ    ด้านอารมณ์    ด้านสังคมและทางสติปัญญา  ส่งเสริมความรัก  ความสามัคคีใน
หมู่คณะ  รวมถึงการรู้จักระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี   มีความรับผิดชอบ  รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และมีผลต่อสมรรถภาพทางร่างกาย    ก่อให้เกิดความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน  และน าทักษะด้านกีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาตะกร้อ 
   ๒.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาประเภทตะกร้อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 

๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้มีความตื่นตัวในการแข่งขันกีฬา 
   ๔.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่นด้วยการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและรู้
กฎกติกา  มีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
  ๕.  เพ่ือพัฒนาความสามารถทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อ และยกระดับการเล่นกีฬาตะกร้อของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ  
๔. เป้าหมาย   

๔.๑  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาตะกร้อ  เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

และห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ   เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลและภาคีเครือข่ายต่างๆ    
๔.๒ เปูาหมายเชิงปริมาณ 

๔.๒.๑  มีนักกีฬาตะกร้อจ านวน ๑๖ ทีม  ทีมละ  ๓  คน  
๔.๒.๒  ร้อยละ ๘๐  ของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
   ณ บริเวณลานรวมใจไทโย้ย    
๖. วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่ 
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๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. สรุปและประเมินผล 
๕. รายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )     
๘. งบประมาณ        
   จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท    

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
๑. เยาวชน  ประชาชนในอ าเภออากาศอ านวยตื่นตัว  ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬา 

ประเภทตะกร้ออย่างทั่วถึง 
๒. เยาวชน  ประชาชนในอ าเภออากาศอ านวย  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่น 

กีฬา 
๓. ได้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาและสามารถน าไปพัฒนาโอกาสต่อไปได้ 
๔. ได้พัฒนาทัศนคติของประชาชนไปสู่พฤติกรรมพึงประสงค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
๕. เยาวชน   ประชาชนในอ าเภออากาศอ านวย  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา

อย่างต่อเนื่อง  ได้รู้กฎกติกา  รู้แพ้    รู้ชนะ  รู้อภัย  
ล าดับที่ 4.4.4 (๙) 

๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
๒.  หลักการและเหตุผล           
   เนื่องด้วยสภาพสังคมปัจจุบันปัญหายาเสพติด เข้ามามีผลท าให้สภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนจ านวนมากเสื่อมถอยลง  เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ติดยาเสพติดอยู่ในสถานที่ไม่
สามารถจะพัฒนาการศึกษาได้  กลายเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ  ขณะนี้ทุกฝุายจึงมีความมุ่งหวังที่จะปกปูองบุคคล
เหล่านั้นให้พ้นจากการ   ถูกชักจูง  ล่อลวงให้ใช้สารเสพติด  วิธีการสร้างแนวปูองกันที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการให้
ความรู้ความเข้าใจต่อเด็ก  เยาวชน และประชาชนโดยการอบรมให้ความรู้  การใช้กิจกรรมที่สนใจ  เป็นสื่อในการ 
เผยแพร่ เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น        .  
   เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก   
เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาตามความถนัด  
ความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล  เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เป็นการเผยแพร่ให้ประชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของ
การออกก าลังกายในรูปแบบการแข่งขันกีฬา     ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความสนุกสนานมีน้ าใจเป็น
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นักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย    เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   ด้านจิตใจ    ด้านอารมณ์    
ด้านสังคม และทางสติปัญญา  ส่งเสริมความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการรู้จักระเบียบวินัย  เคารพกฎ
กติกา  และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี   รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ส่งผลต่อสมรรถภาพทางร่างกายก่อให้เกิด
ความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการท างาน  และน าทักษะด้านกีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการในชุมชนได้ตื่นตัวในการเล่น
กีฬา บาสเก็ตบอลได้อย่างต่อเนื่อง  และได้มองเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักกีฬา
บาสเก็ตบอลในอ าเภออากาศอ านวย  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ  และฝึกซ้อม
กีฬาบาสเก็ตบอลอยู่เป็นประจ า  ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันจริง ซึ่งเป็นการฝึกจิตใจและสมาธิ
ของนักกีฬาบาสเก็ตบอล  และพัฒนาทักษะการเล่นบาสเก็ตบอลให้สู่มาตรฐานสากลต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาบาส

เก็ตบอล 
   ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน  มีสุขภาพ  พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์           

๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความตื่นตัวในการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 
  ๔.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นด้วยการเล่นกีฬา   
อย่างต่อเนื่องและรู้กฎกติกา  มีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
  ๕.  เพ่ือพัฒนาความสามารถทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล และยกระดับการเล่นกีฬา 
บาสเกตบอลของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ และอาชีพต่อไป 
๔. เป้าหมาย   

๔.๑  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล  เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่

คณะและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ   เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลและภาคีเครือข่ายต่างๆ    
๔.๒ เปูาหมายเชิงปริมาณ 

๑.  มีนักกีฬาบาสเก็ตบอลจ านวน ๑๒ ทีม ทีมละ ๑๕ คน 
๒.  ร้อยละ ๘๐  ของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
    สนามกีฬาโรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
๖. วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. สรุปและประเมินผล 
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๕. รายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
    ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )       
๘. งบประมาณ        
    จ านวน  ๑๕,๐๐๐.- บาท   
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   กองการศึกษา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์                 

๑. เด็ก เยาวชน  และประชาชน  ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง 
๒. เด็ก เยาวชน  และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 
๓. เด็ก เยาวชน  และประชาชน  ได้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาและสามารถน าไป

พัฒนาโอกาสต่อไปได้ 
๔. เด็ก เยาวชน  และประชาชน  ได้พัฒนาทัศนคติของประชาชนไปสู่พฤติกรรมพึงประสงค์โดย

ใช้กีฬาเป็นสื่อ 
๕. เด็ก เยาวชน  และประชาชน  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  สมบูรณ์ ด้วยการเล่นกีฬาอย่าง

ต่อเนื่อง  ได้รู้กฎกติกา  รู้แพ้    รู้ชนะ  รู้อภัย  
 

ล าดับที่ 4.4.4 (10) 
 

๑. ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
๒.  หลักการและเหตุผล           
      เทศบาลต าบลอากาศอ านวย    เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็ก   เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาตามความถนัด  
ความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล  เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เป็นการเผยแพร่ให้ประชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของ
การออกก าลังกายในรูปแบบการแข่งขันกีฬา     ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความสนุกสนานมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัยและมีความสนใจในการกีฬาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากกีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   ด้านจิตใจ    ด้านอารมณ์    ด้านสังคม และทางสติปัญญา  ส่งเสริมความรัก  
ความสามัคคีในหมู่คณะ  รวมถึงการรู้จักระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี   มีความ
รับผิดชอบ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และมีผลต่อสมรรถภาพทางร่างกาย    ก่อให้เกิดความแข็งแรงมี
ประสิทธิภาพในการท างาน  และน าทักษะด้านกีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการในชุมชนได้ตื่นตัวในการเล่น
กีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง  และได้มองเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักกีฬาฟุตบอล
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ใน  อ าเภออากาศอ านวย  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ  และฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล
อยู่เป็นประจ า  ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันจริง ซึ่งเป็นการฝึกจิตใจและสมาธิของนักกีฬาฟุตบอล  
และพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้สู่มาตรฐานสากลต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ในอ าเภออากาศฯ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการ

เล่นกีฬาฟุตบอล 
   ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ในอ าเภออากาศฯ   มีสุขภาพ  พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์      
   ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน   ในอ าเภออากาศฯ  ได้มีความตื่นตัวในการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 
   ๔.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่นด้วยการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและรู้
กฎกติกา  มีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  
  ๕.  เพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลของอ าเภออากาศอ านวยให้สูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล 

๔. เป้าหมาย   
๔.๑  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล  เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

และห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  
๔.๒ เปูาหมายเชิงปริมาณ 

๑.  มีนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ  ๒๐๐ คน 
๒.  ร้อยละ ๘๐  ของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 
๓.  เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลและภาคีเครือข่ายต่างๆ    

๕. สถานที่ด าเนินการ 
    สนามกีฬาโรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย    จังหวัดสกลนคร 
๖. วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. สรุปและประเมินผล 
๕. รายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
    ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )    
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๘. งบประมาณ        
    จ านวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท    
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   กองการศึกษา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          

๑. เยาวชน  ประชาชนในอ าเภออากาศอ านวยตื่นตัว  ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง 
 ๒. เยาวชน  ประชาชนในอ าเภออากาศอ านวย  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย                       

การเล่นกีฬา 
๓. ได้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาและสามารถน าไปพัฒนาโอกาสต่อไปได้ 
๔. ได้พัฒนาทัศนคติของประชาชนไปสู่พฤติกรรมพึงประสงค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
๕. เยาวชน   ประชาชนในอ าเภออากาศอ านวย  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา 

อย่างต่อเนื่อง  ได้รู้กฎกติกา  รู้แพ้    รู้ชนะ  รู้อภัย  
ล าดับที่ 4.4.4 (๑๒)  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
๒. หลักการและเหตุผล  

 ตามท่ีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 
2562 เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2562  เป็นต้นไป มาตรา 28 ให้พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี   มาตรา 30 เมื่อพนักงานส ารวจได้
ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดงประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้
ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าวให้ผู้
เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562    ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจแล้ว มาจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือประกาศไว้          
ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช้ หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
หรือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่าย โครงการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ าง  เ พ่ือรองรับการจัด เก็บภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง  ตามที่ กฎหมายก าหนด ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ เพ่ือให้เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังให้ทุกส่วน
ราชการในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
              ดังนั้น กองคลัง จึงจัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปี
๒๕๖3 โดยการส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปูาย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย  พ้ืนที่ ๕.๔ ตารางกิโลเมตร  ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้
ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี  ข้อมูลปูายและข้อมูล
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  ทั้งนี้เพ่ือจัดท าบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินใน
ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บันทึกลงในระบบโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX ๓๐๐๐) และระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  
อีกทั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยให้เพ่ิมมากขึ้น สามารถ
สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้จากในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LATAX 
๓๐๐๐)  และ 
ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ได้อย่างรวดเร็ว และเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย ต่อไป 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
     ๑.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดย
สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
     ๒. เพ่ือเป็นการส ารวจ ทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลด้านแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

    ๓.  เพ่ือจัดท าบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เตรียมการเกี่ยวการจัดท าฐานข้อมูลด้านทะเบียน
ทรัพย์สิน ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง  
      ๔.  เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ มีระบบที่สะดวก รวดเร็ว 

๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  -  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม   
                    -   มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลปูาย ข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบ หรือสืบค้นข้อมูล
ได้รวดเร็ว ทั้งในระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน และระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   

 -  มีระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ 



- 140 - 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ที่มีการลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน 
ตรวจสอบได้ 
    -  สามารถน าข้อมูลจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการบริหารงาน  
ด้านต่างๆ  ภายในของเทศบาลได้ เช่นงานด้านสาธารณูปโภค งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานด้านช่าง  งานด้าน
การสาธารณสุข งานส านักปลัดเทศบาล ฯลฯ  
                      - มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
   -  การบริหารงานด้านการคลังมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
   -  ปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นด้านการจัดเก็บรายได้   
                ๓.๒  เปูาหมายเชิงปริมาณ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย พ้ืนที่ ๕.๔ ตารางกิโลเมตร 
                       -  ส ารวจข้อมูลที่ดินในปัจจุบัน มากกว่า ๓,300 แปลง 

             -  ส ารวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง จ านวน ๒,900 หลัง  
             -  ส ารวจข้อมูลปูาย จ านวน 770 ปูาย 
             -  ส ารวจข้อมูลค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ จ านวน ๒๕๐ ใบ  

๕. สถานที่ด าเนินการ 
   ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ซึ่งมีพ้ืนที่ ๕.๔ ตารางกิโลเมตร 
๖. วิธีการด าเนินการ 
    6.๑  ขั้นเตรียมการ ด าเนินการดังนี้ 
           ๑.  จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
  ๒.  จัดเตรียมบุคลากร พนักงานส ารวจ จัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง พนักงานบันทึก
ข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 

๓.  จัดเตรียมแบบพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการส ารวจ 
  4.  ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  5.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอ านวย  
  6.  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามโครงการในเขตพ้ืนที่ด าเนินการ  
   6.๒   ขั้นการส ารวจข้อมูลภาคสนาม  ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.  จัดอบรม ซักซ้อม ท าความเข้าใจให้กับพนักงานส ารวจ 
  ๒.  ส ารวจและตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดของ
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การ ประเมินภาษี 
   6.๓   ขั้นการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
   1.  จัดท าบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  2.  จัดท าแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)  
  3.  จัดท าทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน (ผ.ท.๔)  
  4.  จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีให้ครบถ้วน (ผ.ท.๕) 
  5.  จัดท าทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.๖)  
  6.  จัดท าทะเบียนคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการเสียภาษี (ผ.ท.๑๗) 
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   6.๔   ขั้นการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการน าข้อมูลจากการจัดท า 
ทะเบียนทรัพย์สินมาด าเนินการลงข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

  (LTAX GIS) ให้เป็นปัจจุบันก่อนที่จะน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี 
   6.๕   ขั้นการตรวจสอบผลการด าเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล โดยด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  สามารถ 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย และสามารถตรวจสอบการลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินได้จาก 
 โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX  ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบ 
 สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  

6.๖   ขั้นรายงานผลและสรุปผลการด าเนินการตามโครงการน าเสนอรายงานผลการด าเนิน 
         งานตามโครงการต่อคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการตามโครงการให้ทราบเป็น 
        ระยะทุกสิ้นเดือนและรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการเมื่อโครงการเสร็จสิ้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )       
๘. งบประมาณ        
   5๐,๐๐๐  บาท 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองคลัง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์                 
            ๑.  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
            ๒.  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  
            ๓.  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีความพร้อมด้านฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแปลงที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลปูาย และข้อมูลค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้  
            ๔.  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีระบบการจัดเก็บภาษีที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม 

ล าดับที่ 4.4.4 (๑๒)  
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล   
๒. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  เป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ในการบริหารจัดการด้านการบริหารด้านการเงิน การคลัง  
งบประมาณ และการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ซึ่งเป็นการน าไปสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป   

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับรู้ช่องทางในการด าเนินการช าระภาษี ค่าธรรม 
เนียมและใบอนุญาตต่างๆ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่างๆ  ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดท าปูาย
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ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการยื่นแบบและการช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ การจัดท าสื่อแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ผู้เข้าข่ายต้องช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  ตลอดทั้งการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่   
เป็นต้น     
๓.วัตถุประสงค์   

๑.เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ให้ได้เพ่ิมมากขึ้น  
๒.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ค่าธรรมเนียม 

และใบอนุญาตต่างๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเสียภาษี 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  ตามที่กฎหมายก าหนด    

๓.เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีฯ มีความเข้าใจ 
และได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการช าระภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  
  ๔.เพ่ือเป็นการบริการและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกสถานที่  
๔. เป้าหมาย   
        4.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ  
                       -ประชาชนผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ จ านวน 60 คน  
        4.๒. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

    -ประชาชนผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ   
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
6. วิธีด าเนินการ   
   6.๑.ขั้นเตรียมการและด าเนินการ ดังนี้ 
                 ๑.จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ  
                 2. จัดท าแผน/ก าหนดออกแบบปูายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ แผ่นพับ 
และออกแบบการบันทึกเสียงประชาสัมพันธ์  
                 ๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังก านัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน จ านวน ๑๗  
ชุมชน   
       4. แจ้งหนังสือเชิญประชุมไปยังประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ   
       5. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ แก่
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ        
          6.2 ขั้นการรายงานผล  สรุปผลการด าเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ   
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )       
๗. งบประมาณด าเนินการ   
 15,000  บาท   
 



- 143 - 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองคลัง  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
๙. ผลลัพธ์   

1.เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีการจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
๒.เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีการประชาสัมพันธ์ห้วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ   
๓.ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตเพ่ิมมากข้ึน สามารถยื่นแบบและช าระภาษีฯ ได้ตามห้วงระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  ๔.ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการบริการและอ านวยความสะดวกจากหน่วยงานราชการได้อย่าง
ทั่วถึงและมีความพึงพอใจในการรับบริการ   
 
   ล าดับที่ 4.4.4 (13) 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ              
๒. หลักการและเหตุผล  

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการะ
ทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บังคับใช้กับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และสภาการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียด วิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุเดิม  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึง จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง           
ว่าสาระส าคัญใดบ้างที่แตกต่าง จากระเบียบฉบับเดิม และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  

               จึงจัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๓  เพ่ือเป็นทบทวนและให้ความรู้กับผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และประชาชนที่เกี่ยวข้องใน
สังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เพื่อให้ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ใน
หัวข้อกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
 

 3. วัตถุประสงค์ 
       ๑. เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับการ ทบทวนความรู้ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อ   จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       ๒. เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

      ๓. เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย และเป็นการส่งเสริมด้านการ
บริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีธรรมาภิบาล 
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๔. เป้าหมาย 
       ๑. เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
                 ผู้บริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ พนักงานเทศบาลและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  สามารถน าไปปฎิบัติงาน  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
                ๒. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
                ผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ พนักงานเทศบาลและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน   ๔๕   คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
   ณ  ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ   
   ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
   ๓. แต่งตั้งคณะท างาน 
   ๔. ติดต่อ/ประสานงานเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 
  ๕.  ด าเนินการฝึกอบรม 
  ๖. ประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ๕ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )       
8. งบประมาณด าเนินการ   
 ๑๕,๐๐๐   บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองคลัง  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
๑0. ผลลัพธ์   

1.เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีการจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
๒.เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีการประชาสัมพันธ์ห้วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ   
   ๓.ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตเพ่ิมมากข้ึน สามารถยื่นแบบและช าระภาษีฯ ได้ตามห้วงระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  ๔.ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการบริการและอ านวยความสะดวกจากหน่วยงานราชการได้อย่าง
ทั่วถึงและมีความพึงพอใจในการรับบริการ   
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ล าดับที่ 4.4.4 (14) 

๑. ชื่อโครงการ  : โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    

๒.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2562 ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและ
แผนชุมชนของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเป็นเปูาหมายชี้น า
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 เนื่องจากการจัดท าโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  มีความต่อเนื่องและเป็น                 
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โครงการ/กิจกรรมบางอย่างไม่ครอบคลุม ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน จึงต้องมีการจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
๓. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและตอบสนอง แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเทศบาลต าบลอากาศอ านวย และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
๔. เป้าหมาย 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดท า ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
๖. วิธีด าเนินการ 

4.1 เสนอโครงการ/ประชุมคณะท างาน/คณะผู้บริหาร 
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาของชุมชน/การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 กรณีจัดท าและทบทวนแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

4.4 กรณีเพ่ิมเติม ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
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แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 

4.5 กรณีเปลี่ยนแปลง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๗.   ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

๘.  งบประมาณ 
  จ านวน 50,000 บาท  

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองวิชาการและแผนงาน  

๑0.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง  

9.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
9.3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ล าดับที่ 4.4.4 (15) 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย      

2.หลักการและเหตุผล  
 แผนชุมชน  คือ  แผนที่คนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันก าหนดเพื่อวางเปูาหมายในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน  เป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง  มีแผนงานหรือ
กิจกรรมทางเลือกท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนและเป็นกิจกรรมหรือแผนงานที่คนใน
ชุมชนช่วยกันคิด เพ่ือท าให้อนาคตของคนในชุมชนเป็นไปอย่างที่หวังไว้  
                  "แผนชุมชน"  เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการชุมชนที่แสดงถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือ 
และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา เพ่ือคนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ได้
เห็นข้อเด่น ข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม  และสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้  ท าให้คนในชุมชนสามารถคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับ
ทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนและคนใน
ชุมชนสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  สร้างความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้  พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน  สามารถหาแนวร่วม
ในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 จากหลักการดังกล่าว เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจใน
เป็นองค์กรบูรณาการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนซึ่งได้มีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ 
และในปีงบประมาณ ๒๕๖3 ซึ่งเป็นการจัดท าแผนชุมชนประจ าปี ๒๕๖4 ซึ่งเป็นการทบทวนที่ได้ด าเนินการตาม
แผนที่ผ่านมา  และจัดท าแผนใหม่ที่ก าหนดให้มีรายละเอียดของการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างชัดเจน  เพ่ือเป็น
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การบูรณาการของการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของคนที่มีความหลากหลายในชุมชน และครอบคลุมใน
ภารกิจด้านต่างๆของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นอยู่ดีมีสุขชุมชนเข้มแข็ ง พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  
นี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้เห็นข้อเด่น ข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย 
               2.  เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
               3.  เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ และสามารถ
คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 4.๑ เชิงปริมาณ 

 ๑.  มีกลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน ก านัน/ 
ผู้ใหญ่บ้าน  เยาวชนและประชาชนทั่วไป  จ านวน  60 คน  

 ๒.  มีการแต่งตั้งคณะท างานแผนชุมชน  จ านวน    ๑๗   คณะ 
 ๓.  มีการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนในระดับชุมชน จ านวน  ๑๗   ชุมชน 
 ๔.  จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับเทศบาล จ านวน  ๑  วัน 

  ๕.  มีแผนชุมชน   จ านวน  ๑๗ ชุมชน 
 4.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๑.  มีการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในระดับชุมชน 
   ๒.  จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับเทศบาล 

  ๓.  มีการบูรณาการแผนในด้านต่างๆ เช่น แผนเด็ก แผนเยาวชน แผนสตรี แผนกลุ่มอาชีพ      
แผนสุขภาพ แผนสิ่งแวดล้อม แผนคุณภาพชีวิตกลุ่มเปูาหมาย  

   ๔.  มีการจัดท าแผนชุมชน ประจ าปี ๒๕๖4 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลต าบลอากาศอ านวย และพ้ืนที่ ๑๗ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย   

6. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมคณะท างาน 

  2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและจัดท าหลักสูตร 
   3. ประสานและแต่งตั้งคณะกรรมคณะท างานแต่ละชุมชน  

  4. ด าเนินงานตามโครงการ 
   - ชุมชนด าเนินการจัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่ เพื่อทบทวนแผนชุมชน  
   - เทศบาลจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับเทศบาล 
  5. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ 
  จ านวน  10,000.-บาท  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้เห็นข้อเด่น ข้อดี  โอกาสและ 

ข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย 
            2.  คนในชุมชนได้มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
            3.  คนในชุมชนได้มีการก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ และสามารถคิด
เป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 

ล าดับท ี4.4.4 (16) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี  
๒. หลักการและเหตุผล  
     สภาพสังคมไทยในอดีตมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่จ ากัดบทบาทสตรีไทยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เป็นผู้น าของสตรีในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครองหรือด้านอ่ืนๆ สังคมมักไม่ยอมรับความสามารถ
ของสตรีในบทบาทผู้น าโดยเห็นว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอ   มีค่านิยมในเรื่องความสวยงามประกอบกับสรีระทาง
ร่างกาย  ท าให้สตรีมีข้อจ ากัดในบทบาทอันเป็นผลท าให้มีสถานภาพด้อยกว่าเพศชายในทุก ๆ ด้าน และเห็นว่า
สตรีควรมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เพียงในบ้านท าหน้าที่ดูแลครอบครัวและสั่งสอนบุตรหลานเท่านั้น  แต่
ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนไป  ประกอบกับสตรีในปัจจุบันมีการศึกษามากขึ้น    สังคมเปิดโอกาสให้สตรีได้
พัฒนาตนเองจนท าให้สตรีได้มีบทบาทในสังคมและเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  

 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  มาตรา  ๕๐ (ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล  (๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ดังนั้นจึงตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม  สนับสนุน  และเสริมสร้างให้สตรีมี
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและชุมชน   การสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่เสมอ
ภาค  คนในสังคมมเีจตคติที่ดี  ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทต่างๆ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมืองอย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อให้สังคมไทยมีความเป็นธรรม  ยุติธรรม  โดยสตรีทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงและได้รับ
การศึกษาทุกระดับ  มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆอย่างเหมาะสม  สตรีมีสุข
ภาวะ  มีความม่ันคงในชีวิตที่ดีข้ึน  สตรีมีความมั่นใจและมีศักยภาพในการเข้าร่วมทางการเมืองการบริหารและการ
ตัดสินใจในระดับต่างๆ  รวมทั้งองค์กรและกลไกสตรีระดับต่างๆมีความเข้มแข็ง  เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสตรี 
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 กองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี   เพ่ือพัฒนาผู้น าสตรีในเขต
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น 
น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีใน
การที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

  ๓. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน          
เพ่ือขยายผลแก่สตรีกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ด้านปริมาณ ผู้น าสตรี กลุ่มสตรี ผู้แทนสตรีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ภายในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย จ านวน ๖๐ คน 
  ๔.๒ ด้านคุณภาพ 

 ๑. สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับความรู้ 
    ๒. สตรีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสตรีระดับท้องถิ่นของตนเอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   

๖. วิธีด าเนินการ  
๑. เขียนโครงการ / จัดท าหลักสูตร/เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 

       ๒. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เก่ียวข้องและกลุ่มเปูาหมาย 
       ๓. จัดกิจกรรม  

- บรรยายความรู้ “ภาวะผู้น าสตรีไทยยุค ๔.๐” 
- การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะการจัดระบบความคิดร่วมกับแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์และความคิดเห็นในการพัฒนาสตรี 
- การสร้างเครือข่ายสตรีจิตอาสา 
- พัฒนาบุคลิกภาพและสตรีต้นแบบในด้านต่าง ๆ 

       ๔. สรุปผลการด าเนินงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
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๘. งบประมาณ  
  จ านวนเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
      ๒. สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถและศักยภาพ ต่อสังคม 
        ๓. ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้                  
สู่ภาวะการณ์เป็นผู้น าที่ดี 
        ๔. กระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผล 
ต่อไป 
     ๕. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการ
ที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
        ๖. พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

ล าดับที่ 4.4.4 (17) 
1.ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
2. หลักการและเหตุผล  
  ผ้าทอพื้นเมือง   ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถประยุกต์ สร้างจุดเด่น
หรือความแตกต่างได้ให้เป็นที ่ต ้องการของตลาดด้วยเสน่ห์ของลวดลายและสีสัน การใช้ว ัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ ่มจังหวัดภาคอีสาน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2555 ไทยส่งออก
หัตถกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าประมาณ 9,282 ล้านบาท โดยตลาดส่งออกหลักของไทย คือ 
กลุ่มอาเซียน  รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา   ซึ่งส่วนแบ่งตลาดของสองกลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อย
ละ 60 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด โดยการส่งออกหัตถกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีแนวโน้มการเติบโตมา
โดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา   แต่ในปัจจุบันปัญหาของผ้าทออีสานและผลิตภัณฑ์   อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอเครื่องนุ่งห่ม  คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยังขาดการพัฒนาทั้งรูปแบบ ลวดลายของผ้าทอ ไม่มี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุเส้นใยใหม่ๆ ขาดองค์ ความรู้
ด้านนวัตกรรมที่ท าให้ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น รวมทั้งและการออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค"  ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้ ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยาย
ช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการภายในประเทศและธุรกิจวิสาหกิจชุมชน เป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นอย่างทั่วถึง 
  การย้อมสีธรรมชาติ  เป็นการน าส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผล ต้นไม้และรากไม้  
ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ าย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่น ามาใช้ในการ
ย้อมสี และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมีเอกลักษณ์ในรูปแบบและสีสัน คือ เส้นใยฝูายที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
รูปแบบที่เรียบง่ายที่เกิดจากกระบวนการ ออกแบบลวดลาย และสีสันจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้คือ
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เอกลักษณ์ของผ้ามัดย้อมสี  การย้อมผ้าครามท่ีเรียกกันว่า “การย้อมคราม” ก็จะน าเนื้อครามที่ได้จากการหมัก มา
ท าการย้อมด้วยสภาวะที่เป็นด่าง โดยการผสมกับส่วนประกอบต่างๆมากมายตามสูตรหรือวิธีการของแต่ละท้องถิ่น 
เช่น น้ าด่าง ปูนขาว ขมิ้น เหล้าปุา ฝักส้มปุอย ต้นอ้อย กล้วย ใบฝรั่ง แล้วกวนหรือโจกให้โดนอากาศแล้วทิ้งไว้จน
ส่วนผสมต่างๆท าให้เนื้อครามเปลี่ยน จากสีครามน้ าเงินกลายเป็นสีเหลืองอมเขียว จึงน าผ้าหรือด้ายที่ท าความ
สะอาดแล้วชุบน้ าพอหมาด ลงย้อมให้เนื้อครามเข้าเกาะเส้นใย แล้วจึงน าขึ้นกระตุกให้โดนอากาศ ผ้าหรือฝูายจะ
ค่อยๆเปลี่ยนจากสีเหลืองของน้ าหม้อครามเป็นสีน้ าเงิน น าไปผึ่งให้แห้ง ถ้าต้องการให้สีครามเข้มก็ท าการย้อม
หลายๆครั้ง หรือย้อมทับด้วยสีธรรมชาติอ่ืนๆก็จะได้สีแตกต่างกันไป ตามชนิดของสีที่ใช้ผสม ขึ้นอยู่กับเทคนิค
วิธีการของผู้ย้อมแต่ละคน 

  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบกับอ านาจหน้าที่ เทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ซึ่งเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ประจ าปี ๒๕๖3 ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการย้อมครามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 ๒.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการแข่งขัน  
  ๓.  เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง สามารถสร้างงาน            
สร้างรายได้ 

4.  เป้าหมาย 
   4.1 เชิงปริมาณ 
  - กลุ่มอาชีพ /กลุ่มสตรี/ กลุ่มผู้สูงอายุ /ประชาชนทั่วไป  จ านวน  40  คน    

  4.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  มีความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการย้อมครามเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
  2.  มีองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีทอผ้าในการแข่งขัน 
  3.  มีศูนย์กลางการถ่ายทอดการออกแบบลายและการย้อมสีธรรมชาติ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  

6. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
 1.  ประชุมกลุ่มอาชีพและคณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 
 2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและจัดท าหลักสูตร 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ประชาสัมพันธ์โครงการ   
 5.  จัดกิจกรรมตามโครงการ   
  5.1 การบรรยายให้ความรู้การย้อมครามและการมัดหมี่ลายผ้า ลวดลายต่าง ๆ  
  5.2 ฝึกปฏิบัติการย้อมครามและการมัดหมี่ลายผ้า ลวดลายต่างๆ  
 ๖.  สรุปผลและติดตามประเมินผล  
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ   
 ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 

8. งบประมาณ 
 จ านวน  10,000.-บาท  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการย้อมคราม 

 ๒.  ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการแข่งขัน  
 ๓.  ได้มีกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
สืบไป สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน  

   ล าดับที่ 4.4.4 (18) 

1.ชื่อโครงการ :      โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่จะต้องจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ 
ประโยชน์ของประชาชน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน  ในปัจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร 
อุปกรณ์ และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน ท าให้มีผู้ปุวยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพร่อง
ในการท างานของอวัยวะส าคัญรวมทั้งท าให้การบาดเจ็บหรืออาการปุวยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร   ผู้ปุวยฉุกเฉิน
ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดย
ได้รับการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากข้ึน 

ภายใต้โครงการ หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
พัฒนาระบบบริการกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้เข้าร่วมโครงการ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนโดยการจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบล
อากาศอ านวยขึ้น และให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เรียกใช้บริการโดยโทร ๑๖๖๙ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน อีกท้ังยังเป็นการสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ในกรณีที่เกิดการเจ็บปุวย
ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดท า
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นการต่อเนื่องต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๒. เพ่ือให้ผู้รับบริการที่เจ็บปุวยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการที่มีมาตรฐาน อย่าง 
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ทันท่วงท ี
๓. เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 

และอุบัติเหตุ 
๔. เพ่ือลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

4.  เป้าหมาย 
   จัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

จ านวน  ๑  หน่วย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  - ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลอากาศอ านวย และพ้ืนที่ 

ใกล้เคียง ระยะไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร 
6. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในแผน  ๕ ปี , เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๒. ขออนุมัติโครงการ 
  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆที่เก่ียวข้อง/จัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๔. ด าเนินการจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพเพ่ือปฏิบัติงานประจ าศูนย์ 
  ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
  ๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการประจ าปี 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ   
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ 2561-256๕) 
8. งบประมาณ 
  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 เมื่อเกิดการเจ็บปุวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ได้รับบริการที่มีมาตรฐานตามระบบบริการการแพทย์ก่อนถึง
โรงพยาบาลตลอดทั้งลดการสูญเสียหรือลดการเกิดความพิการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปุวยดังกล่าว 
  ๒. ประเมินผลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ จากความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป 
  ๓. ประเมินความพร้อมของพนักงานกู้ชีพจากรายงานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
   ๔. ประเมินความต่อเนื่องจากสถิติการให้บริการและแนวโน้มการเรียกใช้บริการ 
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ล าดับที่ 4.4.4 (19) 
๑.ชื่อโครงการ  :  โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ                                         
๒.หลักการและเหตุผล 
            โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเป็น
สาเหตุของโรค ได้แก่ วัณโรค กามโรค โรคเรื้อน อหิวาตกโรค โรคเอดส์ เป็นต้น แม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยร่วมที่ส าคัญ ซึ่งในศตวรรษที่ ๒๑ นื้ทั่วโลกได้เผชิญกับภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพจากโรคติดเชื้อต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ที่ปรากฏในรายงานขององค์การอนามัยโลกมีมากกว่า ๑๘๐ โรค ซึ่ง
แบ่งประเภทของโรคติดต่อ คือ   
 ๑. โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) หมายถึงโรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มี
รายงานผู้ปุวยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ ๒๐ ปี ที่ผ่านมาหรือโรคติดเชื้อท่ีมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้ รวมไปถึงโรคท่ีเกิดขึ้นใหม่ในท่ีใดที่หนึ่ง หรือโรคท่ีเพ่ิงจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งและยังรวมถึงโรคติดเชื้อ
ที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา ตัวอย่างโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
โรคเอดส์ โรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก เป็นต้น 
            ๒. โรคติดเชื้ออุบัติซ้ า (Re-emerging Infectious Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อที่เคยแพร่
ระบาดในอดีตและสงบไปแล้วเป็นเวลานานหลายปี แต่กลับมาระบาดอีกตัวอย่าง เช่น วัณโรค ไข้เลือดออก 
มาลาเรีย  เป็นต้น 
                ประเทศไทยยังมีโรคติดต่อที่เกิดการระบาดและเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และไม่
สามารถก าจัดให้หมดไปได้หลายโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอหิวาตกโรค โรควัณโรค หรือโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ เช่น โรคเลปโตสไปโรซีส รวมถึงโรคติดต่อร้ายแรงที่
เกิดข้ึนใหม่ในระยะ ๒-๓ ปี เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคซาร์ โรคไข้หวัดนก โดยมีการแพร่ระบาดของโรค
ในคน ที่ก่อความรุนแรงและท าให้ผู้ปุวยเสียชีวิตได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือเป็นการเฝูาระวัง 
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและคนสู่คน เทศบาลต าบลอากาศอ านวยจึงได้จัดท าโครงการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือปูองกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คน และโรคติดต่ออ่ืนๆ  
  ๒. เพ่ือเป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อของประชาชน
ภายในชุมชน 
  ๓. เพ่ือก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 

          ๔ เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยตระหนักถึงการปูองกันและ 
การควบคุมโรคติดต่อ 
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๔.เป้าหมาย 
  ๔.๑  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   -ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาด 
  ๔.๒  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   -ภายในเขตเทศบาล จ านวน  ๑๗  ชุมชน  
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๖.วิธีด าเนินการ 
            ๑. จัดท าแผน/โครงการ 
  ๒. จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ 
  ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนและประชาชน 

๕. รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคและแจกจ่ายทรายอะเบท 
๖. รณรงค์พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายภายในชุมชน จ านวน ๒  ครั้ง/ป ี

            ๗. รณรงค์พ่นหมอกควันในสถานศึกษาทุกวันจันทร์และควบคุมโรคในบ้านผู้ปุวย รายที่ได้รับการ
ยืนยันจากโรงพยาบาลรัศมี ๑๐๐ เมตรจากบ้านผู้ปุวย 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๕  ปี (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณ 
  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดภายในชุมชน                                                           
  ๒. สัตว์พาหะน าโรคระบาดมีจ านวนน้อยลง 
   ล าดับที่ 4.4.4 (20) 
๑.ชื่อโครงการ :  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน                  
วรขัตติยราชนาร ี 
๒.หลักการและเหตุผล 
          ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในการดูแล
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ทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกตราบจนทุกวันนี้ และขอ
เชิญพระกระแสรับสั่ง เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการด าเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ว่าทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาส าคัญของชาติ 
และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยต้องค่อยเป็นค่อยไป สัตวแพทย์ควรมีบทบาท
ในการช่วย ด าเนินการ 
            รัฐบาลได้น้อมน าใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธานและนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งที่ ๒๑๔/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นประธานกรรมการ 
พร้อมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมเป็นรองประธานและมีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี และกรม กอง  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการ
น้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต เนื่องในวั นมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รัฐบาลเห็นควร สมควรด าเนินการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารีเพ่ือเผยแพร่พระ
เกียรติคุณสืบไป  โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ าเกิดจากเชื้อไวรัส ชนิด ท าให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุก
เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี  ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะ ท าให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบ
ประสาทส่วนกลาง เชื้อไวรัสจากน้ าลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด การติดต่อสู่คนที่
พบบ่อย คือสุนัขกัด โดยทั่วไปเชื้อจะเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผล  หรือรอยข่วน หรือสัตว์ที่เป็นโรคเลียบริเวณ
บาดแผลหรือรอยถลอก รวมทั้งเชื้อเข้าได้ทางเยื่อเมือกได้แก่เยื่อบุ ตา เยื่อบุจมูกและเยื่อบุภายในปาก การสังเกต
สัตว์เลี้ยงในบ้านของเราว่ามีอาการของเชื้อนี้หรือไม่ โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นช่วงหน้าร้อน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่อันตราย เพราะหากรับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงที ปล่อยไว้
จนปรากฏอาการของโรคท าให้เสียชีวิตได้ 
             โดยทั่วไปแล้วสุนัขจะแสดงอาการของโรคได้เร็วกว่าคน คือหลังจากรับเชื้อแล้วประมาณ ๑-๓ 
เดือน โดยสุนัขและแมวที่มีเชื้อจะแสดงให้เห็น ๒ แบบ คือ ชนิดดุร้ายและชนิดเซื่องซึม ชนิดดุร้ายในสุนัขจะมี
อาการผิดไปจากปกติ ถ้าหากล่ามโซ่หรือเลี้ยงไว้ในกรงก็มีอาการเดินไปมา กระวนกระวาย พยายามหาทางออก 
โดยการกัดโซ่ กัดกรงขังจนเลือดออกโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด วิ่งไปโดยไร้จุดหมาย กัดคนหรือสัตว์ทุกชนิดที่
ขวางหน้า น้ าลายฟูมปาก คางห้อย หางตก แววตาน่ากลัว หลังจากนั้นเริ่มมีอาการอัมพาต ขาหลังไม่มีแรง           
วิ่งล าบากขึ้น ขณะวิ่งอาจจะวิ่งไปล้มไป เมื่อมีอาการอัมพาตมากขึ้น ขาหน้าก็จะหมดแรงแล้วค่อยๆ ล้มลงหมดสติ
และตายภายใน ๓-๖ วัน หลังจากที่แสดงอาการ ส่วนในแมวจะแสดงอาการดุร้ายมากกว่าสุนัข มีอาการพองขน 
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กางอุ้งเล็บออก มีลักษณะหวาดระแวง เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ตลอดเวลา ส่งเสียงดังเป็นพักๆ มีอาการราว ๒-๔ วัน 
ก็จะเริ่มเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวได้ช้าลง หมดสติและตายในที่สุด  
            ชนิดเซื่องซึม จะสังเกตได้ยาก เพราะแสดงอาการปุวยเหมือนกับสัตว์เป็นโรคอ่ืนๆ เช่น โรคหวัด ไข้
หัดในระยะต้นๆ สุนัขและแมวจะหลบไปนอนในที่เงียบๆ ไม่แสดงอาการดุร้าย จะกัดคนหรือสัตว์ที่ถูกรบกวน หรือ
เมื่อเอาน้ า เอายาหรืออาหารไปให้ เมื่ออาการของโรคก าเริบมากขึ้น จะมีอาการอัมพาต ลุกขึ้นเดินไปถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะไม่ได้ และตายในท่ีสุดส่วนมากจะตายภายใน ๓-๖ วัน หลังแสดงอาการ  
            การสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมจ านวนสุนัขและแมวไม่ให้มีมากขึ้น จนเกินความสามารถของ
เจ้าของที่จะดูแลเอาใจใส่ จึงจ าเป็นต้องควบคุม โดยการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป ปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งฉีดยาคุมก าเนิดให้แก่สุนัขและแมวเพศเมีย และผ่าตัดท าหมันสุนัขและ
แมวที่ไม่ต้องการให้มีลูก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้ด าเนิน โครงการสัตว์
ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา  จุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์  

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมว โดยการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๒. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
  ๓. เพ่ือลดปริมาณสุนัขและแมวไม่ให้เพ่ิมมากเกินไป โดยการผ่าตัดท าหมัน 

         ๔. เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยตระหนักถึงการปูองกันและ  
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๔.เป้าหมาย 
  ๔.๑ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   - สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม 
  ๔.๒) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   - สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน  ๕๐๐  ตัว 
   - แมวได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน  ๓๐๐  ตัว 
   - สุนัขและแมวได้รับการผ่าตัดท าหมัน            จ านวน  ๒๐  ตัว 
๕.วิธีการด าเนินการ 
            เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๖.วิธีการด าเนินการ 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
  ๒. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่นส านักงานปศุสัตว์อ าเภออากาศอ านวย  
อสม. อาสาสมัครปศุสัตว์ ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เพ่ือร่วมด าเนินการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๓. รวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวในพ้ืนที่ ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
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  ๔. จัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนและผ่าตัดท าหมันสัตว์ 
            ๕. จัดท าปูายไวนิล แผ่นพับ สื่อต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายของโรคพิษ
สุนัขบ้าและการปูองกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง น าสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามท่ีก าหนด 
            ๗. ประเมินผลโครงการ 
   ๘.รายงานผลโครงการ 
๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณ  
  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน 
  ๒. ลดจ านวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ 
  ๓. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยให้ความส าคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี
และให้ความส าคัญในการน าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์จรจัด 

๔. เกิดภาคีเครือข่ายในการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 

ล าดับที่ 4.4.4 (๒๑) 
๑. ชื่อโครงการ    โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์                     
๒. หลักการและเหตุผล 
                   ข้อมูลสัตว์เลี้ยงและจ านวนสัตว์เลี้ยงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่น ามาใช้ประกอบการก าหนด 
วิเคราะห์ และบริหารงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น การควบคุมปูองกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชน
ทั่วไป ที่ต้องการน าข้อมูลไปประกอบการด าเนินโครงการต่างๆ และใช้อ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย 
ความส าคัญของข้อมูลสัตว์เลี้ยงและจ านวนสัตว์เลี้ยงนี้ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล
สัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยได้ด าเนินการส ารวจทุกปี ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มี
ความต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่สัตว์ และสัตว์สู่คน 
เช่น โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ าเกิดจากเชื้อไวรัส ท าให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข 
แมว ลิง ชะนี  ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะท าให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง 
เชื้อไวรัสจากน้ าลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด การติดต่อสู่คนที่พบบ่อย คือสุนัขกัด 
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โดยทั่วไปเชื้อจะเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผลหรือรอยข่วน หรือสัตว์ที่เป็นโรคเลียบริเวณบาดแผลหรือรอยถลอก 
รวมทั้งเชื้อเข้าได้ทางเยื่อเมือก ได้แก่ เยื่อบุตา เยื่อบุจมูกและเยื่อบุภายในปาก การสังเกตสัตว์เลี้ยงในบ้านของเรา
ว่ามีอาการของเชื้อนี้หรือไม่ โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงหน้าร้อน โรคพิษ
สุนัขบ้าเป็นโรคที่อันตราย เพราะหากรับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงที ปล่อยไว้จนปรากฎอาการของโรค
ท าให้เสียชีวิตได้เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ตามเปูาหมาย จึงได้จัดท าโครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ขึ้น                
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ แล้วจัดเก็บไว้เป็นระบบข้อมูลและชึ้น
ทะเบียนในฐานข้อมูลของ Thai Rabies.net 
  ๒. เพ่ือให้สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนในการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๓. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
๔. เป้าหมาย 
    ๔.๑  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     - สุนัขและแมวได้รับการข้ึนทะเบียนในระบบฐานข้อมูลของ Thai Rabies.net 
     ๔.๒  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
    - สุนัขและแมวได้รับการข้ึนทะเบียน  จ านวน  ๑,๐๐๐  ตัว  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
๖.วิธีการด าเนินการ 
            ๑. จัดท าแผน/โครงการ ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่นส านักงานปศุสัตว์
อ าเภออากาศอ านวย หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ อสม. อาสาสมัครปศุสัตว์ ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
เพ่ือร่วมกันด าเนินการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๒. จัดซื้อวัสดุโครงการ 
  ๓. ส ารวจข้อมูลจ านวนประชากรสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
  ๔. จ่ายค่าตอบแทนการส ารวจจ านวนสัตว์เลี้ยง 
  ๕. เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนสัตว์เลี้ยงที่ข้ึนทะเบียน 
  ๖. ประเมินผลโครงการ 
  ๗. รายงานผลโครงการ 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  
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๘.งบประมาณ 
  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. สัตว์ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว 
  ๒. สร้างความตระหนักให้กับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง น าสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนปูองกัน                        
โรคพิษสุนัขบ้า 
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