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คำนำ

การจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
๒๕๖๔) เป็นมาตรการหนึ่งที่เสริมสร้างการฟ้องกันการทุจริตระดับท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานสำคัญของ 
ประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนกให้กับบุคลากรในองค์กร ประขาขนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการ 
ต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือ รวมลิงการพัฒนากลไกการดำเนินงานทั้งในด้านการสร้าง 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือการสร้างกลไกการตรวจสอบที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
ฟ้องกันการทุจริต

ดังนั้นเทศบาลตำบลปาตาล จิงได้จัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ 
ฟ้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) นี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราขการขององค์กรต่อไป

เทศบาลตำบลป่าตาล 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐



สารบัญ

สวนท ๑ บทน่า ๑
หลักการและเหตุผล ๑
วัตถุประสงค์ ๒
เป้าหมาย ๒
ประโยฃน์ฃองการจัดทำแผน ๒

ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓

ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ ๖



๑

ส่วนท่ี ๑ 
บทนำ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลปาตาล มีผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายที่ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อสร้างความโปร่งใลให้องค์กร สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความร่วมมือกับภายนอกองค์กรใน 
ลักษณะของการสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การปองกันการทุจริตที่ยั่งยืน จึงใด้กำหนดวิสัยทัศน์ ว่า 

“องค์กรโปร่งใส ประซารวมใจพัฒนา สร้างเครือข่ายธรรมมาภิบาล”

หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปซั่นเกิดฃี้นในสังคมไทยมาเป็นเวลาข้านาน โดยแต่เดิมนั้นจะมืในระบบราซการ 

ด้วยเหตุป้จจัยพื้นฐานที่สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และป้จจุบันได้แผ่ขยาย 
รวมถึงภายนอกระบบราขการด้วย หรือทั้งสองส่วนร่วมกันทุจริตคอร์รัปชั่น ถึงแม้ว่าหลายภาคส่วนจะให้ 
ความสำคัญที่จะขจัดปญหาทุจริตคอร์รัปชั่นมาตลอด มีการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกเริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวซนแต่ 
ยังไม่สามารถหมดไปได้จากสังคมไทย

จากการจัดอันดับ โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาขาติ (Transparency International: Tl) 
ซึ่งเป็นองค์การนานาซาติก่อตั้งไนประเทศเยอรมนี ได้เริ่มมีการจัดทำดัซนีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ คัซนึวัด 
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๐๒ จากทั้งหมด 
๑๗๗ ประเทศทั่วโลก อันดับที่ ๑๓ จากทั้งหมด ๒๒ ประเทศในเอเชีย และเป็นอันดับที่ ๕ จากทั้งหมด 
๑๐ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเมื่อดูจากตัวเลขแล้วหากตัวเลขมีค่าน้อย ประเทศจะ 
มีความโปร่งใสมาก การทุจริตคอร์รัปชั่นตํ่า ล้าหากตัวเลขมีค่ามาก ประเทศจะมีความโปร่งใสน้อย การ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นสูง ซึ่งจากข้อมูลตังกล่าว ทำให้สะท้อนว่าป้ญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยโดยรวม 
ยังน่าเป็นห่วงเพราะหากเปรียบเหมือนอาคาร หากฐานรากก่อสร้างได้ไม่ดี ผุกร่อน ตัวอาคารย่อมจะพังได้ 
ในไม่ข้า

สำหรับการทุจริตในภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องยอมรับว่ามีได้ทั้งที่เจตนา หรือมิได้ 
เจตนาการที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางนโยบาย เข่น การกำหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประขาซนอันมีเหตุปีจจัยในเรื่องของงบประมาณ หรือการกำหนดนโยบายแบบจัดสรร 
ปีนส่วน เป็นด้น ส่วนการทุจริตคอร์รัปชั่นระดับปฏิบัติ เข่น การทุจริตในเรื่องเวลาการปฏิบัติราซการ การ 
ปฏิบัติราขการที่การตรวจสอบเข้าถึงยากหรือประซาขนใม่มีส่วนร่วม เป็นด้น ซึ่งลักษณะเข่นนี้ล้วนเป็น 
การทุจริตแทบทั้งสิ้น

เมื่อทราบว่าเป็นการทุจริตแล้ว ต้องหามาตรการปีองกันมิให้เกิดฃี้น หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง 
หาทางขจัดให้หมดไป ทั้งนี้การตำเนินการปีองกันการทุจริตมิใข่ภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนี่ง หรือ 
องค์กร,ใดองค์กรหนี่ง ต ้องเก ิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกคน ทุกภาคส่วน ท ั้งฝ ่ายการเม ือง ฝ่าย 
ข้าราซการประจำ รวมถิงประซาซนที่จะข่วยกันสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อยกระดับ 
ความโปร่งใสให้มีมากข้ึน



๒
ดังนั้นเทศบาลต0าบลป่าตาล ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นราซการส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าเป็นพื้นฐาน 

ของป่ระเทศที่ใกล้ชิดกับประซาซน และเล็งเห็นความสำคัญของปิญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นว่าเป็นเรื่องที่ 
ต้องมีการป่องกันได้ตามอำนาจหน้าที่ จีงใต้จัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ต้าน 
การป่องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อหวังว่าจะเป็นองค์กรหนี่งที่ร่วมกับทุกภาคส่วนไต้มีส่วน 
ร่วมในการป่องกันการทุจริตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
๑. เพ ื่อส ่งเสริมใท ้บ ุคลากรทั้งฝ ่ายประจำ และฝ ่ายการเม ือง ม ีค ุณธรรมจริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงาน มีกลไกตรวจสอบการทำงานที่เข้มแข็ง
๒. เพื่อเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการต่อต้านการ

ทุจริต 

เป่าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าตาล ประซาซน ร่วมกัน 

ขับเคลื่อนการฟ้องกันการทุจริต

ประโยชน์ของการจัดทำแผน
๑. เป็นเครื่องมือในการดำเนินการป่องกันการทุจริต 
๒. มีกรอบของการปฏิบัติราซการให้เกิดประโยซน์สูงสุด







รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๑

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตลำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราซการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

และฝ่ายประจำของอปท.
๑. ขื่อโครงการ ะ โครงการธนาคารความดี
๒. หลักการและเหตุผล

คนทำความดีแล้วได้อะไร ทำไมจีงด้องทำความดี ความดีมีอะไรบ้าง แล้วจะทำความดีได้อย่างไรเป็น 
คำถามที่เกิดขึ้นท่ามกลางความสับสนในการทำความดีที่ผ่านมา และการทำดีต่อไปของตน อันเป็นที่มาของ 
การแสวงหาหนทางที่จะตอบคำถามที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนในสังคมปิจจุบันว่า ความดีคืออะไร ความดีมี'จริง 
หรือไม่ ทำดีแล้วได้อะไร จากความคิดในเรื่องนี้ “ เริ่มด้นที่การทำให้ความดีที่มีอยู่ในตัวของทุกคน ซึ่งเป็น 
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ใข้ได้ กินได้ และมีจุดหมายสูงสุดอยู่ที่ทุกคนกลับมาทำความดีเพื่อความดี 
ทำความดีเพื่อความสุฃที่เกิดจากใจที่เป็นสุขตามแนวทางแห่งพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นนามธรรมอีกทางหนึ่ง

เทศบาลตำบลปาตาล ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาทั้งด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานและด้านคุณภาพชีวิตให้แก่ประขากรในพื้นที่ โดยเทศบาลตำบลปาตาลมีนโยบายในการ 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้นำด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำด้านสาธารณสุข รวมถึง 
พระสงฆ์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา “คน” ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี เอื้ออาทร และ 
สันติสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลป่าตาลจึงได้สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมขน 
โดยการจัดตั้งโครงการธนาคารความดี โดยประยุกต์เอารูปแบบของกองทุนหมู่บ้านและธนาคารพาณิฃย์ มา 
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีทุนทางสังคมเขิง 
บวกที่สั่งสมมาของประขาซนในตำบลป่าตาล ที่ได้ทำร่วมกันมาเป็นเสมือนทุนประเดิมในการก่อตั้งธนาคาร 
ภายใต้หลักการ “ทำความดีเพื่อรักษาความดี” เป๋าหมายเพื่อพัฒนาชุมขนตำบลป่าตาล ให้เป็นสังคมที่ดีงาม 
และมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และเพื่อพีนฟูวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป๋ญญาชุมซนให้มีส่วนในการพัฒนา 
สังคมชุมซน อีกทั้งเพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา คุณธรรม ศีลธรรม วิถีวัฒนธรรมความเขื่อ จารีต 
ประเพณี และสิ่งดีงามภายในชุมซน เข้ามาจัดระบบการเรียนรู้และส่งต่อให้เกิดขึ้นต่อคนร่นหลังของตนเองใน 
ชุมซน จากทุนทางสังคมที่มีอยู่ จึงทำให้เทศบาลตำบลปาตาล ร่วมกับทุกกลุ่มพลังมวลซน และส่วนราซการ 
ต่างๆ ในการทำงานร่วมกับแบบบุรณาการเป็นองค์รวม มุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างสังคมที่มีคุณธรรมนำการ 
พัฒนา เพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริง โดยการสร้างจิตสำนึกทางคุณธรรมจริยธรรม และขับเคลื่อนให้ 
คุณธรรมจริยธรรมเป็นพลังของการพัฒนาทุกด้าน เพื่อมุ่งสู่สังคมคุณธรรม ธนาคารความดีกับการพัฒนา 
ชุมซน จึงเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนความดีให้เดินไปพร้อมกับโครงการหรือกิจกรรมที่ถูกบุรณาการแบบมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในตำบลป่าตาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่ง “พ ัฒนาคน” ให้เป็นคนเก่ง ดี และมี 
ความสุขต่อไป
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑เพื่อให้สมาขิกตระหนักถึงการทำดีอยู่เสมอจนยืดเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต 
๒.๒เพื่อซ่วยขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาแบบบุรณาการของทุกภาคส่วนในตำบลป่าตาล 
๒.๓เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความสามัคคี ความเอื้ออาทร และสันติสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง



๓ .  เป้าหมาย
๓.๑ จำนวนสมาซิกธนาคารความดี๔๐๐ ราย 
๓ . ๒ จำนวนความดีสะสม ๘,๖๐๐ ความดี

๔. ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔)
๔. วิธีดำเนินงาน

๔.๑ ประซุมซี้แจงโครงการในการประชุมทุกระดับในตำบลป่าตาล 
๔.๒ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานธนาคารความดี
๔.๓ ประซาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเปีดโอกาสให้ประซาซนทั่วไปและพนักงานหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกซนสมัครเข้าร่วมโครงการ
๔.๔ จัดเตรียมสถานที่สำหรับเป็นที่ทำการธนาคารความดี จัดทำสมุดรับฝากความดีกำหนดคะแนน 

ความดีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องใข้ในโครงการ 
๔.๔ ดำเนินการรับสมัครสมาซิกธนาคารความดี 
๔.๖ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
- การรับฝากความดีและการถอนความดีแลกรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

- การจ่ายดอกเบี้ยความดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
๔.๗ประเมินผลโครงการทุก ๓เดือน

๖. สถานที่ดำเนินการ
๖.๑ สำนักงานใหญ่ธนาคารความดีตำบลป่าตาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอชุนตาล 

จังหวัดเซียงราย
๖.๒ สำนักงานสาขาหรือสำนักงานเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม 

๗. งบประมาณค่าใข้จ่าย
ตั้งจ่ายจากงบประมาณโครงการธนาคารความดี เทศบาลตำบลป่าตาล หมวดค่าใข้สอยประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่น 
บาทถ้วน)
๘. ผู้รับผิดซอบโครงการ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตาล ตำบลป่าตาล อำเภอชุนตาล จังหวัดเขียงราย 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สมาซิกดำเนินขีวิตโดยการตระหนักถึงการทำความดีเพื่อตนเองและเพื่อสังคม 
๙.๒ เกิดความประสานงาน การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในลังคม 
๙.๓ทุกภาคส่วนของลังคมมืส่วนร่วมในการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี ความเอื้อ 

อาทร และสันติสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๒

๑.๒ การสร้างจิตลำนึกและความตระหนักแก่ประซาซนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑. ขื่อโครงการ: โครงการ”รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”
๒.หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศตำบลป่าตาล โด้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใซ้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ 
รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ท่ีต้ังโวใน 
หมวดค่าตอบแทน ใซ้สอยและวัสดุ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอื่น  ๆ (๑) โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามพระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ี 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือเซียงราย ด่วนท่ีสุด ท่ี ชร๐๐๒๓.๓/๑๓๘๐๙,๑๓๘๖๒ 
ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรง 
เจร ิญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสนองพระราชดำร ิของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่า 
ฯลฯ เซ่น ค่าใช้จ่ายการสำรวจแนวเขตป่า บำรุงรักษาป่าไม้ ค่าซื้อพันธุ!ม้ ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะ การ 
ก0าจัดผักตบชวาในที่สาธารณะ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ปลูก 
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเชียว ซึ่งปีจจุบันได้มีการลักลอบบุกรุกทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้พื้นที่ป่าใน 
เขตพื้นที่ตำบลป่าตาลมีน้อยลง และยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศ เมื่อเกิดฝนตกทำให้เกิดการการชะ 
ล้างพังทลายชองหน้าดิน และทำให้เกิดนํ้าท่วมและเมื่อหมดฤดูเกิดสภาวะความแห้งแล้ง ทำให้เกิดไฟป่าเป็น 
สาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป ่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลชองระบบนิเวศอย่างมหาศาล 
กล่าวคือไฟป่าทำให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างชองป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟปาแต่ละครั้งจะทำลาย 
ลูกไม้ กล้าไม้เล็กๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม่ใหญ่ส่วนต้นไม่ใหญ่ก็จะหยุดการเจริญเติบโตเนื้อไม้ 
เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่โล่ง ทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย นอกจาก 
การเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภัย 
แล้งตามมาอีกด้วย

อีกทั้ง ไต้ดำเนินกิจกรรมโครงการแก้ไขปีญหาผักตบชวา ตามหนังสืออำเภอขุนตาล ด่วน 
ท่ีสุด ท่ี ชร ๑๔๑๘.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวา และพืช'นํ้าต่างๆ ท่ี 
เป็นปีญหาต่อคุณภาพนํ้าและการใช้นื้าฃองเกษตรกรในพื้นที่ โดยนำผักตบชวาและพืชนํ้าที่ไม่มีประโยชน์มา 
ใช้สำหรับการทำป่ยหมักอันเป็นการเสริมรายใต้ให้ประชาซน ช่วยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของขุมชน

ดังนั้นเทศบาลตำบลป่าตาลจึงจัดทำโครงการขึ้นเพ ื่อให้เทศบาลตำบลป่าตาลและกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีกัน อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือสนองพระราชปณิธานชองทั้ง 
สองพระองค์ในการอนุรักษ์ป่าและแหล1งนั้าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและการพัฒนาแหล่งนั้าเพื่อการเพาะปลูกและ 
อุปโภคบริโภค เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระซนมายุพระราชินีครบ ๘๔ 
พรรษาพร้อมทั้งยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ อปท. และประชาซนในการอนุรักษ์ 
ป ่าและแหล่งนํ้า ตลอดจนบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ปะชาชนให้มิคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง



๓ .  วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค 

ประซาซนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งนํ้าร่วมกันพื้นฟูและเพิ่มเติม 
พ้ืนท่ีสีเขียว

๓.๒ เพื่อเป็นการฟ้องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่ารวมทั้งการวางแผนการบริการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อมของตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย

๓.๓ เพื่อให้แหล่งนํ้าและพื้นที่ป่าพื้นคืนสู่สภาพเดิม มีความสมดุลทางธรรมซาติให้กลับคืนมาและ 
สามารถแก้ไขภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

๓.๔ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประซาขนในตำบลป่าตาล 
ได้มีส่วนร่วมกันพร้อมเกิดความรักความสามัคคีกัน

๓.๔ เป็นการส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ไม่ตัดต้นไม้ทำลายสภาพแวดล้อม 
๔. เฟ้าหมาย

- คณะผู้บริหาร สมาซิกสภา ข้าราซการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประซาขน ร่วมกันทำอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งนํ้าของขุมซน
๔. วิธีการดำเนินการ

๔.๑ จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 
๔.๒ ประขุมปรึกษาหารือกัน 
๔.๓ ดำเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจกักดิ๋ รักษ์พื้นที่ลีเขียว
- จัดซื้อพันธ์กล้าไม้
- ทำแนวกันไฟ ปลูกต้นไม้ ในสถานท่ี ขุมขน ปาขุมซน พื้นที่สาธารณะ รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลป่าตาล
ฯลฯ
กิจกรรมโครงการ” รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”
- สร้างและบำรุงรักษาฝายกักเก็บนํ้า แก้มลิง สระนํ้าสาธารณะฯลฯ
- กิจกรรมปลูกต้นไม้โดยการจัดซื้อพันธ์กล้าไม้ปลูกที่สาธารณะ
- ฟ้ายโครงการ 

ฯลฯ
กิจกรรมโครงการ” การแก้ไขปิฌหาผักตบชวา”
- กิจกรรมกำจัดผักตบขวา และพืซนํ้าต่างๆ ที่เป็นปีญหาต่อคุณภาพนํ้าและการใข้นํ้าของเกษตรกรใน 

พื้นที่ตำบลป่าตาล
- นำผักตบขวาและพืขนํ้าที่ไม่มีประโยซน์มาใข้สำหรับการทำปิยหมักอันเป็นการเสริมรายได้ให้ 

ประซาซน
๔.๔ สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔)

๗. ผู้รับผิดขอบโครงการ
สำนักปลัดเทศเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย 

๘. งบประมาณตำเนินการ
งบประมาณของเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นเงินท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)



๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค 

ประซาซนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งนํ้าร่วมกันท้นฟูและเพิ่มเติม 
พื้นที่สีเขียว

๙.๒ เป็นการป่องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่ารวมทั้งการวางแผนการบริการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อมของตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย

๙.๓ มีแหล่งนํ้าและพื้นที่ป่าท้นคืนสู่ลภาพเดิม มีความสมดุลทางธรรมซาติให้กลับคืนมาและสามารถ 
แก้ไขภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

๙.๔ เพื่อเปีดโอกาสให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประซาซนในตำบลป่าตาล 
ได้มีส่วนร่วมกันพร้อมเกิดความรักความสามัคคีกัน

๙ . ๕  เป็นการส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ไม่ตัดต้นไม้ทำลายสภาพแวดล้อม



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๓

๑. ซ่ือโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตาล 
๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลป่าตาลได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ๑๓ พ.ศ. ๒๔๔๒ มาตรา ๔๐ (๗)(๘)(๙) และพระราซบัญญัติกำหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ มาตรา ๑๖(๘)(๑๑) โดยด้วย 
เทศบาลตำบลป่าตาลได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของตำบล ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ถูกปล่อยให้รกร้างว่าง 
เปล่า ทางเทศบาลตำบลป่าตาลจึงได้มีการปรับปรุงโดยการปลูกดอกทานตะวันเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ 
ตำบลป่าตาล และทางคณะผู้บริหารมีนโบยายที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดในเขตเทศบาล จึงให้มีการ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เพื่อใข้ที่สาธารณะของหมู่บ้านให้เกิดประโยขน์อย่างคุ้มค่า โดยการปรับปรุง 
สภาพพื้นที่และถนนหนทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประขาขนในการเที่ยวขมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เข่น 
บริเวณพระธาตุขุนตาล หมู่ท่ี ๑ ตำบลป่าตาล บริเวณริมหาดแม่อิง บ้านป่าข่าหมู่ที่ ๘ นํ้าตกเถาวัลย์ นํ้าตก 
ขุนตาล อ่างเก็บนํ้าห ้วยห้อม อ่างเก็บนํ้าข ุนตาล พัฒนาเส้นทางไปหาดแม่อิง หมู่ที่ ๘ ฯลฯ โดยการจัด 
กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกปอเทืองและไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ พร้อมทั้งจัดตกแต่งป่ายให้สวยงามและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพิ่มขี้นซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประขาขนในท้องถิ่น พร้อมทั้งกระตุ้น 
เศรษฐกิจของขุมขนให้ดียิ่งขึ้น เป ็นการพัฒนาอย่างยั่งย ืน รวมทั้งเป็นการประขาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่ง 
ท่องเที่ยวของตำบลป่าตาลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป

ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลป่าตาล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย ขึ้นเพื่อให้มีการปรับปรุงในสถานที่สำคัญเข่นบริเวณ 
พระธาตุขุนตาล และหาดแม่อิง และสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่าตาล พร้อมทั้งให้มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นในตำบล 
ป่าตาล พร้อมทั้งมีโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในข่วงเทศกาลต่างๆ เข่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศการสงกรานต์ ซ ึ่งเป็นโครงการที่ประซาซนต่างเดินทางกลับภูมิสำเนาและได้เดินทางมาท่องเที่ยวใน 
ภาคเหนือเป็นจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปีนฟูวัฒนธรรม การละเล่นของท้องถิ่นตาม 
แบบอย่างที่ดีฃองประเพณีสงกรานต์แบบไทยขึ้น และยังเป็นสถานที่ที่ประขาซนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้าง 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จักและยังเป็นการสร้างอาขีพและรายได้ในขุมซน อีกประการหนึ่งเป็นการ 
รักษาฃนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓ . ๑ เพื่อประขาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลให้เป็นที่รู้จักของประซาขนทั่วไป
๓.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลป่าตาล
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อยหย่อนใจของตำบลป่าตาล
๓ . ๔ เพื่อให้ประซาซนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เกิดความรักสามัคคีและร่วมอนุรักษ์ประเพณีของ

ท้องถ่ิน
๓.๔ เพื่อส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปีญญาท้องถิ่น 
๓ . ๖ เพื่อให้ประซาซนเกิดความรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมซาติของท้องถิ่น 

๔. เป้าหมายของโครงการ
๑. ประขาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลป่าตาลให้เป็นที่รู้จัก 
๒. พัฒนาพื้นปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และปลูกดอกทานตะวัน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเดือน เมษายน



๕. สถานที่ดำเนินโครงการ
- บริเวณพระธาตุขุนตาล บ้านป่าตาล หมู่ท่ี ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- บริเวณริมหาดแม่อิง บ้านป่าข่า หมู่ท่ี ๘ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- บริเวณนํ้าตกเถาวัลย์ บ้านเจดีย์ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- อ่างเก็บนํ้าในตำบลป่าตาลและสวนสาธารณะต่างๆ

ฯลฯ
๖. วิธีดำเนินงานตามโครงการ

๖.๑ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับรอบรับ 
ประซาฃนที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยว
๖.๒ ปลูกดอกปอเทือง ดอกไม้ต่างๆ พร้อมดูแลบำรุงรักษา เพื่อสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวของ

ตำบล
๖.๓ ประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖.๔ ประสานผู้นำ,ขุม1ซน เซ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมประขุม 
วางแผนการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล พร้อมประขาสัมพันธ์โครงการตามสื่อต่างๆ 
๖ . ๕  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์
- ปรับภูมิทัศน์สถานที่เป็นสถานท่องเที่ยว เข่น พระธาตุขุนตาล อนุสาวรีย์ นํ้าตกขุนตาล ทำ 

ป่ายหนา'วน้ีท่ี'ขุนตาล ป๋ายพระธาตุขุนตาล
- ปรับปรุงตกแต่งไม้ดอกโม้ประดับจุดถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยว
- ประดับตกโคมไฟ ตุง เสวียน เกวียน วัวคู่ขวัญ
- ประดับไฟสว่างในข่วงเทศกาลการท่องเที่ยว
- ค่าปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ครูบาคำหล้าโดยทำพื้นที่ผิวกรวดล้าง หรือทรายล้าง
- ค่าติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่างหัวเสาตัวหงษ์ประดับบันไดทางขึ้นอนุสาวรีย์ครูบาคำหล้าลังวโร/ 
พระธาตุขุนตาล
- ปรับปรุงตกแต่งนํ้าตกขุนตาลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลป่าตาล
- ปรับปรุงนํ้าตกเถาวัลย์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการจัดทำซุ้ม และปรับปรุงนํ้าตกให้สวยงาน 
เป็นที่พักผ่อนของประซาซน
- ปรับปรุงหาดแม่อิงให้เป็นสวนปอเทืองโดยการเข้าไปไถ พรวน และดำเนินการปลูกปอเทือง 

และไม้ดอกต่างๆ และดำเนินการติดตั้งระบบนํ้าประปา สวน จัดทำป่าย ทำซุ้ม ตกแต่งสวนให้สวยงามพร้อม 
ทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจฯลฯ

- ปรับอ่างเก็บนํ้า และสวนสาธารณะในตำบลป่าตาลให้สวยงาม 
ฯลฯ

๖.๖ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 
๗. ผู้รับผิดขอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล
๘. ระยะเวลาดำเนินการ

๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ )



๙. งบประมาณโครงการ
เทศบาลตำบลป่าตาล ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวและล่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตาล จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ 

๑ ๐ .ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ มีสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่าตาล ให้เป็นท่ีรู้จักของประซาซนท่ัวไป 
๑๐.๒ สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของตำบลป่าตาล
๑๐.๓ ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อยหย่อนใจของตำบลป่าตาลสร้างความรัก 

ความสามัคคีในขุมขน และประซาซนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมซาติ
๑๐.๔ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่รวมถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีปูซนีย 

สถานอัน ศกดสิทธี้1ของอำเภอ'ขุนตาล
๑๐ . ๕  เป็นสถานที่ประซาซนให้การเคารพนับถือซองตำบลป่าตาลและตำบลช้างเคียง



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๔

๑. ขื่อโครงการ: โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาวการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและ 
เทคโนโลยี ม ีการพ ัฒนาอย ่างรวดเร ็ว การดำเน ินชีว ิต การประกอบอาชีพที่ม ีการแข่งข ันค่อนข้างส ูง 
ประขาซนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจากต่างประเทศค่านิยมเทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาทำให้ 
เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจำวันที่ฟุมเพัอย เกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม พฤติกรรม และทำให้เกิดปัญหาทาง 
สังคมตามมาในที่สุด ทำให้สังคมที่ประเทศขาติไม่อาจหลุดพัน ส่งผลถึงวิถีชีวิตของประขาขนในท้องถิ่นที่ส่วน 
ใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม แต่มีพฤติกรรมค่านิยมวัตลุ ใช้จ่ายฟุมเพีอย ก่อให้เกิดหนี้สินภาคประซาซน ภาค 
ครัวเรือน ขยายตัวเป็นปัญหาทางสังคม และเป็นปัญหาของซาติ รอให้รัฐบาลเข้ามาแก่ไขปัญหาในที่สุด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสขี้แนะพสกนิกรซาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรง 
เน ้นย ํ้าแนวทางพ ัฒนาท ี่ต ั้งอย ู่บนพ ื้นฐานของทางสายกลางและความไม ่ประมาท โดยคำน ึงถ ึงความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการ 
ดำรงชีวิต การปัองกันให้รอดพันจากวิกฤตและให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส 
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน 
ได้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับองค์กร/หน่วยงานรวมถึงรัฐบาลอันจะทำให้การ 
พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เทศบาลตำบลป่าตาลในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน 
มากที่สุด โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ 
พ.ศ. ๒๔๔๒ มาตรา ๔๐ ข้อ (๖)(๗)(๘)(๙) มาตรา ๔๑ (๔) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ มาตรา ๑๖ ข้อ (๖)(๑๖) ประกอบกับหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๖๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๔๓ เรื่องการ 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้ประชาซนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่ 
อย่างพอประมาณ เดินทางสายกลาง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้การมีความรู้ศู่คุณธรรม ตั้งแต่ระดับ 
ครัวเรือน ระดับชุมชน จนถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขยายผลใปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์

๑ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประซาซนทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมซน และ 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการดำเนินงานตามหลักการทรงงานได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนด้นแบบ/ชุมชนต้นแบบ 
รวมถึงองค์กร หน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้สามารถเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายครัวเรือนด้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุม ๑๔ หมู่บ้าน หรือชุมขน 
ด้นแบบจัดการตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการ 
เรียนรู้ของชุมชน



๔. เป้าหมาย
๑. ประซาซนทุกกลุ่มทุกระดับตั้งแต่ระดับครัวเรือน ซุมซน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 

น้อมนำหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใซ้ในการดำเนินซีวิต และการทำงานตามหลักการทรงงานได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม

๒. เครือข่ายครัวเรือนด้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซุมซนด้นแบบจัดการตนเองฯ องค์กร หน่วยงาน 
และส่วนราซการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประซาซนทั่วไปได้อย่าง 
ท่ัวถีง

๓. มีเครือข่ายครัวเรือนด้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุม ๑๔ หมู่บ้าน หรือขุมซนด้นแบบ 
จัดการตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ 
ขุมขน
๔. วิธีดำเนินการ

๑. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ 
๒. ประขุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 
๓. การเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ สมาซิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถถ่ายทอด 

ความรู้แก่ขุมซนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ และเผยแพร่การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ 

ขุมซน องค์กร หน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมาย 
๔. สรุป/ประเมินผลการดำเนินงาน 

๖. กิจกรรมที่ดำเนินงาน
๑. ประขุมเซิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมความพร้อม และการค้นหาครัวเรือน 

ขุมซน ด้นแบบให้ครอบคลุม ๑๔ หมู่บ้าน ๑ ขุมซน
๒. ‘ฝืกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราขดำริฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่าง
๓ .  ศูนย์เรียนรู้ฯ/สมาซิกเครือข่าย ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประซาซนได้อย่างถูกต้อง 
๔. กิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนครัวเรือนด้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ขุมซน 

ด้นแบบจัดการตนเองตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. กิจกรรมประซาสัมพันธ์ เผยแพร่และการส่งเสริมให้ประซาซนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป 

ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในรูปแบบต่างๆ 
๖. สรุปผลการดำเนินงาน 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปาตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

๘. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔)

๙. งบประมาณ
เทศบาลตำบลปาตาล ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี หมวดค่าใช้สอย ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
ดำเนินงานามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณจากเทศบาลตำบลปาตาล จำนวน ๔๐,๐0๐ บาท



๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประซาซนทุกกลุ่มทุกระดับตั้งแต่ระดับครัวเรือน ซุมซน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการดำเนิน,ชีวิต และการดำเนินงานตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน ซอง 
พระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ ๙

๒. เครือข่ายครัวเรือนด้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมซนด้นแบบจัดการตนเองฯ องค์กร หน่วยงาน 
และส่วนราซการมีการดำเนินงานตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างให้ประซาซนได้ปฏิบัติและ 
ศึกษาเรียนรู้

๓. ชุมซนมีเครือข่ายครัวเรือนด้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุม ๑๔ หมู่บ้าน และมีชุมซน 
ด้นแบบจัดการตนเองตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการ 
เรียนรู้ของชุมซน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซององค์กรหน่วยงานอื่น



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๕

๑ . ๓ การปลูกฝืงลำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑. ขื่อโครงการ โครงการลนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
๒. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้มีการจัดตั้ง 
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนชนกรุงเทพมหานครและสภา 
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา 
และวัฒนธรรมในห้องถิ่นของเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ 
เยาวชนในห้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ และจริยธรรม พร้อมทั้งเสนอแนะให้ความเห็นในการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในห้องถิ่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานส่งเสริมสวัสดีภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด ้อยโอกาสและผู้ส ูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอแนะแนวทางการ 
ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน/ห้องถิ่น ซึ่งเป็นบริบทที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กแลเยาวชนมาก 
ท่ีสุด โดยเล็งเห็นว่าหากเด็กและเยาวชนใด้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้ว 
จะเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของเด็กและเยาวชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าตาลใด้จัดตั้งสภาเด็กและ 
เยาวชนตำบลป่าตาลชิ้น เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นแกนนำในการประสานความร่วมมือกับสภาเด็กและ 
เยาวชนอำเภอชุนตาลในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสนับสนับสนุนให้เด็กและ 
เยาวชนในห้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสภาเด็กและเยาวชนจะเป็น 
ตัวกลางเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและ 
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับเทศบาลตำบลปาตาล 
ต่อไป

จากแนวคิดในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี 
การดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันตังกล่าว เทศบาลตำบลป่าตาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน จึงได้สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนตำบลป่าตาลมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคม โดยมีสภาเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มแกนนำ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน 
วิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมในตำบล การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ประสานการดำเนิน 
กิจกรรมของกลุ่ม/ชมรมเด็กและเยาวชนในตำบลให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถีง 
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการประสานการทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน 
อำเภอ
๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้Tinฝนคุณลักษณะการเป็นผู้น0าที่มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย
๔.๑ ด้านปริมาณ

๔.๑.๑ หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุนตาล จ.เชียงราย
- สถานีตำรวจภูธรอำเภอชุนตาล จ.เชียงราย



- กองการศึกษา และงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เขียงราย
- โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 
•โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
- ศูนย์การเรียนรู้ ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าตาล จำนวน ๔ แห่ง
- วัดในเขตตำบลป่าตาล จำนวน ๑๐ วัด
- สภาเด็กและเยาวขนตำบลป่าตาล
- สภาเด็กและเยาวขนอำเภอขุนตาล

๔.๑.๒ กิจกรรม/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน ๒๔๔ คน
- กิจกรรมเรียนรู้ขับฃี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร จำนวน ๘๐ คน
- กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระรา'ซด0'ารีฯ ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจ 

พอเพียง ตำบลป่าตาล จำนวน ๔๐ คน
- กิจกรรมเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมขุมซน“ไหว้พระ เที่ยววัด อิ่มบุญ สุขใจ” จำนวน ๓๔ คน
- กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ฟ้องกันป้ญหายาเสพติดในสถานศึกษาและในขุมขน จำนวน 

๘๐ คน
๔.๒ ด้านคุณภาพ

- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวขน รู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ได้พัฒนาตนเอง และได้มีส่วนร่วมใน 
การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ขุมซนและสังคม
๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ที่ ฟ้จจัยหลักแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก เฟ้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กและเยาวซนได้ร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวซนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔๔ คน
๒. เด็กและเยาวซนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม 

กิจกรรม
ร้อยละของเด็กและเยาวซน ร้อยละ ๗๐

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔ (เดือน มีนาคม -  กันยายน )

๗. สถานที่ดำเนินการ
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย

๘. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงาน
๘.๑ จัดเตรียมการดำเนินงาน

- จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากเทศบาลตำบลปาตาลในการดำเนินการ 
๘.๒ จัดกิจกรรมตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมเรียนรู้ขับขี่ป่ลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยจัด‘ฝืกอบรมให้เด็ก เยาวซน ได้เรียนรู้ 
เกี่ยวกับทักษะในการขี่จักรยานที่ถูกต้อง การดูแลรักษาจักรยานเบื้องต้น และกฎจราจรที่ควรรู้ (ตามเอกสาร 
แนบท้ายโครงการ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. ประขุมผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม
๒. จัดทำหลักสูตรการ!]กอบรม
๓. จัดทำสนาม!เกข่ีจักรยานสำหรับเด็ก
๓. ประสานวิทยากรอบรม
๔. ประสานงานผู้เข้าร่วมอบรมและร่วมโครงการ
๔. จัดเตรียมสถานที่ จัดทำแบบประเมิน เอกสารการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ



๒. กิจกรรมจิตอาสารณรงค์แก้ไขและป้องกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและในขุมชน 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ และนักเรียน 
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมทำกิจกรรมรณรงค์ในเขตตำบลป่าตาล (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)

ชั้นตอนการดำเนินงาน
๑ . ประขุมครูโรงเรียน เจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม 
๒. กำหนดเส้นทางการรณรงค์ และประขาสัมพันธ์วันรณรงค์ 
๓. จัดเตรียมแผ่นป้าย เอกสารรณรงค์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๔. จัดทำแบบประเมิน

๓. กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราขดำริ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอลู่หัว 
ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าตาล โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ต้านการเกษตรแบบผสมผสาน การ 
ป ล ูกพ ีขผ ักพ ี้น บ ้าน  ห ม ู่บ ้าน ต ้น แ บ บ เศ รษ ฐก ิจพ อ เพ ียง ก ารค ัด แ ยก ข ยะ  จำนวน ๔ แห่ง (ตาม 
เอกสารแนบท้ายโครงการ) ดังนี้

ชั้นตอนการดำเนินงาน
๑. ประขุมผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม
๒. จัดทำหลักสูตรการแกอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
๓. จัดทำแผนที่เส้นทางการเรียนรู้เครษฐกิจขุมขน
๔. ประสานวิทยากรขุมขน (ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง)
๔. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
๖. จัดทำแบบประเมิน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๔. กิจกรรมเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมขุมซน “ไหว้พระ เที่ยววัด อิ่มบุญ สุขใจ” โดยนำ 
แกนนำเด็กและเยาวซน ใต้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา โบราณสถาน วัฒนธรรมภายในตำบลป่าตาล เพ่ือให้ 
เรียนรู้ถีงประวัติความเป็นมาของโบราณสถานที่สำคัญในตำบล คุณค่าของวัฒนธรรม ร่วมกันอนุรักษ์และสืบ 
ทอด การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์แก่ขุมขน รวมทั้งเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรมของตำบล 
ปาตาล (ตามเอกสารแนบท้ายโครงการ)

ชั้นตอนการดำเนินงาน
๑. ประขุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม
๒. จัดทำเส้นทางการเรียนรู้คาสนาและวัฒนธรรมขุมขน“ไหว้พระ เที่ยววัด อิ่มบุญ สุข 
ใจ”
๓ .  ประสานพระวิทยากร 
๔. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
๔ จัดทำแบบประเมิน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๘.๓ สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ
วิธี/ชั้นตอนการดำเนินงาน โดยยีดกรอบ PDCA

ที่ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดขอบ

P

๑ จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินงาน มี.ค.๔๙ กองการศึกษา
๒ ประขุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมกิจกรรม วางแผนดำเนินโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ผู้รับผิดซอบ/มอบหมายงาน
เม.ย.-พ.ค.๔๙ กองการศึกษา

๓ ประสานงานวิทยากร เตรียมการแ ก อบรม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ 
เกี่ยวข้อง

พ.ค ๘๙ กองการศึกษา

๔ ประซาสัมพันธ์และรับสมัครเด็ก เยาวซนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พ.ค ๔๙ กองการศึกษา
อ ๔ ดำเนินการกิจกรรม



๒.๑ กิจกรรมเรียนรู้ฃับฃี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
๒.๒ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ปีองกันป็ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

และในชุมชน
๒.๓ กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง ตำบลป่าตาล

๒.๔ กิจกรรมเรียนรู้และศาสนาวัฒนธรรมชุมชน “ไหว้พระ เที่ยววัด 
อิ่มบุญ สุขใจ”

มิ.ย ๕๙ 
มิ.ย ๕๙

มิ.ย ๕๙ 

ก.ค-ส.ค ๕๙

กองการศึกษา 
วิทยากร 
โรงเรียน

C ๖ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรม เม.ย-ส.ค ๕๙ กองการศึกษา
๗ สรุปผลและประเมินผลการตำเนินงาน ก.ย.๕๙ กองการศึกษา

A ๘ นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ก.ย.๕๙ กองการศึกษา

๙. งบประมาณค่าใช้จ่าย
ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของสภา 

เด็กและเยาวชนตำบลป่าตาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ ่ายเก ี่ยวเน ื่องก ับการปฏ ิบ ัต ิราชการท ี่ไม ่เช ้าล ักษณะรายจ ่ายหมวดอ ื่นๆ 
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้

๘.๑ กิจกรรมเรียนรู้ฃับฃี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท 
ถ้วน) ตามประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๘.๒ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ปีองกันปีญหายาเสพติดในสถานศึกษาและในชุมชน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
(สามพันบาทถ้วน) ตามประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๘.๓ กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าตาล จำนวน ๑๔ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตาม 
ประมาณการค่าใช้จ่าย

๘.๔ กิจกรรมเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน“ไหว้พระ เที่ยววัด อิ่มบุญ สุขใจ” จำนวน ๓๙,๐๐๐ 
บาท (สามหมื่นเถ้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามที่จ่ายจริง*
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตาล ตำบลป่าตาล อำเภอชุนตาล จังหวัดเชียงราย 
๑๑ . ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. แกนนำเด็กและเยาวชนและสมาชิก ได้เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม 
๒. เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 
๓. แกนนำเด็กและเยาวชนได้ฝืกฝนคุณลักษณะการเป็นพู้น0าที่มีคุณธรรม



มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๖

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม ะ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาล

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
๒.๓ มาตรการใข้ดุลยพินิจและใข้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๑) กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒) กิจกรรม วางผังลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(๓) มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(๔) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวกน้าส่วนราชการ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ข่ฃื

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๗

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๑ .  ซื่อโครงการ ะโครงการจันเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล

เทศบาลเป ็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองท ้องถ ิ่น  ท ี่ก ่อเก ิดโดยพระราชบ ัญ ญ ัต ิจ ัดระเบ ียบ 
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ นับแต่ปี ๒๔๗๘ ท ี่ได ้จ ัดต ั้งเทศบาลกระทั่งบ ีจจ ุบ ันเป ็นเวลา ๗๘ ป ีท ี่ 
เทศบาลได้จัดบริการสาธารณะ ดูแลทุกข์สุขของประชาซน พร้อมๆ กับการพัฒนาการบริหารจัดการของ 
ตนเองภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และบริบทของกฎหมายที่แก้ไขปรับปรุงเป็นระยะ โดย 
ยึดถือฉบับแม่บทคือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมลิงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๔๔๒ ซ่ึง,ใช้อยู่ 
ในบีจจบุันภารกิจของเทศบาลที่ประชาชนเข้าใจไต้และเป็นภาพแห่งการจดจำ คือ เรื่องการดำเนินการต้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน น้ําไหล ไฟสว่าง ทางดี ไม่มีขยะ ทั้งนี้แมัจะเน้นเรื่องดังกล่าวแต่เทศบาลก็มิไต้ละเลย 
เรื่องคุณภาพชีวิตของประขาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้แก่การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดการ 
ด ้านส ิ่งแวดล ้อมอย ่างม ีระบบ การเพ ิ่มรายได ้ การพ ัฒนาช ุมชน การจ ัดสว ัสด ีการ การส่งเสริม 
ศึลปวัฒนธรรมประเพณี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยบีจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ 
ดังกล่าว คือการบริหารจัดการภายในองค์กรซึ่งจะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย เข่น การพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรเทศบาลให้พร้อมทั้งวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม รวมลิงการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้และบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันท่ี ๒๔ เมษายนของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อระลึก 
ลิงความสำคัญของภารกิจการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าตาลได้เล็งเห็นลิงความสำคัญและมี 
วัตถุประสงค์ให้ประชาชน พนักงานเทศบาล และบุคลากรในส่วนต่าง  ๆ ของเทศบาล ได้ตระหนักลิง 
ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความ 
สะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาขนที่มาใช้บริการ รวมทั้งสร้างความวักความ 
ผูกพัน ความสามัคคีของบุคลากรในเทศบาล รวมลิงการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่พนักงาน



เทศบาล อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราซการ ทำให้เทศบาลเป็นพื้นที่น่าอยู่ มีบรรยากาศการ 
ทำงานที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประซาซนให้ได้รับความพึง 
พอใจสูงสุด เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนา และบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

ดังน้ัน เทศบาลตำบลป่าตาล จึงได้จัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้น ในวันท่ี ๒๔ เดือน เมษายน 
๒๔๖๐ เพื่อให้ประซาซน พนักงานเทศบาล และบุคลากรในส่วนต่าง  ๆ ของเทศบาล ได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และรับทราบถึงภารกิจการให้บริการของเทศบาล 
รวมถึงการสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีของบุคลากรในเทศบาล และสร้างขวัญกำลังใจในการ 
ปฏิบัติราซการแก่พนักงานเทศบาล ผ่านกิจกรรมต่างๆ เซ่นการทำบุญและพิธีทางศาสนา การรดนํ้าตำหัว 
คณะผู้บริหารและสมาขิกสภาเทศบาล การทำกิจกรรม ๔ ส การรับประทานอาหารร่วมกัน การยกย่องเขิด 
ซูพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เพิ่มขวัญ 
และกำลังใจของพนักงาเทศบาลและบุคลากรในส่วนต่างๆ ชิ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราซการ ทำให้ 
เทศบาลเป ็นพื้นท ี่น ่าอยู่ ม ีบรรยากาศการทำงานที่ส ่งเสริมให้เจ ้าหน้าท ี่ทำงานได้อย่างม ีประสิทธิภาพ 
สามารถให้บริการประขาซนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนา และบริหาร 
จัดการที่ดี (Good Governance) ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดกิจกรรมระลึกถึงความสำคัญรวมถึงความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และ 
ประซาสัมพันธ์ภารกิจและผลการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ของเทศบาลให้ประขาซนได้รับทราบ

๒. เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นประโยซน์และส่งเสริมให้การปฏิบัติราซการของพนักงานเทศบาล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เซ่นกิจกรรม ๔ ส

๓ .  เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของคณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าตาล

๔. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เซ่นการทำบุญเลี้ยงพระ การรดนั้าตำหัว 
คณะผู้บริหาร และสมาขิกสภาเทศบาล 
๓ .  เป้าหมาย

๑. ประซาซน พนักงานเทศบาล และบุคลากรส่วนต่างๆ ได้ระลึกถึงความสำคัญและความ 
เป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล รวมถึงรับทราบภารกิจและผลการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ของเทศบาล 

๒. พนักงานเทศบาลได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยซน์และส่งเสริมให้การปฏิบัติราขการของ 
พนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เซ่นกิจกรรม ๔ ส

๓. คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าตาล เกิดความ 
รักความสามัคคี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 

๔. คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ การรดนั้าดำหัวคณะผู้บริหาร 
สมาขิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลผู้อาวุโส ที่ได้รับการเคารพนับถือ

๔. วิธีดำเนินการ
๑. เสนอโครงการ
๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล 
๓. ประขุมวางแผนการจัดงาน 
๔. ดำเนินการตามโครงการ



๕. กจกรรมทดาเนนงาน
- พิธีไหว้ศาลเจ้าที่สำนักงานเทศบาล
- พิธีทางศาสนาทำบุญสำนักงานตามประเพณีท้องถิ่น
- นายกเทศมนตรีอ่านสารวันเทศบาลของรัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย
- มอบเกียรติบัตรเขิด1ชู'พนักงานดีเด่น
- รดนํ้าดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร /  ประธานสภา และสมาขิกสภาท้องถิ่น
- กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดสำนักงาน ปลูกต้นไม้
- จัดบอร์ดประขาสัมพันธ์ความเป็นมาของเทศบาล ผลงานและกิจกรรมของเทศบาล
- รับประทานอาหารร่วมกัน
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม การแสดงของส่วนราขการในเทศบาล 

๖. ผู้รับผิดขอบโครงการ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลปาตาล เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย

๗. ระยะเวลาและสถานที่ตำเนินการ
๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ )

๘. งบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบตำเนินงาน 

ค่าใข้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการจัด 
กิจกรรมวันเทศบาล จำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท (รายละเอียดค่าใข้จ่ายตามผนวก ก. แนบท้าย)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประขาซน พนักงานเทศบาล และบุคลากรทุกภาคส่วน ระลึกถึงความสำคัญรวมถึงความ 

เป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และรับทราบถึงภารกิจและผลการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ของเทศบาล 
๒. การปฏิบัติราซการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น 

จากการร่วมทำกิจกรรม ๕ ส
๓ .  เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน ผ ู้บริหาร สมาขิกสภา สร้างขวัญและกำลังใจใน 

การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในเทศบาล
๔. เป็นการอบุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยการแสดงความเคารพ ระหว่าง 

ผู้บริหาร สมาขิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตาล ตามประเพณีล้านนา



มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมภาคประซาขน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๘

กิจกรรม
๓ . ๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในซ่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประซาซนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราซการตามอำนาจหน้าที่ของอปท.
(๑) กิจกรรมบอร์ดประซาสัมพันธ์ของอปท.ขุมซน/หมู่บ้าน
(๒) มีการจัดสื่อสิ่งพิมพ์ สารสารประขาสัมพันธ์เผยแพร่หน่วยงานต่างๆ
(๓) เผยแพร่ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทางเสียงตามสาย จัดหน่วยประซาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

ทางเว็บไซต์ สถานีวิทยุขุมขน
(๔) โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราขการ พ.ศ.๒๔๔๐
๓.๒ การรับพิงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประซาซน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๙

๑. ซ่ือโครงการ :โครงการเทศบาลสัญจรบริการประขาขน 
๒. หลักการและเหตุผล

ตามพระราฃกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๔๖ 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระ 
ราซกฤษฎีกา โดยอย่างน้อยต้องมืหสักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความ 
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประซาซน

เทศบาลตำบลป่าตาล จํงจัดทำโครงการเทศบาลสัญจรบริการประซาซน เพื่ออำนวยความ 
สะดวกแก่ประขาซนที่มารับบริการต้านต่าง  ๆ ของเทศบาล เข่นให้คำปริกษาความรู้เกี่ยวกับการจำทะเนียน 
พานีซน์ ภาษีป่าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พระราขบัญญัติ 
การควบคุมอาคาร และพระราซบัญญัติขุดดินและถมดิน พรบ. ข้อมูลข่าวสารพ.ศ. ๒๔๔๐ และการให้บริการ 
ต่าง  ๆ รวมถึงการร่วมออกหน่วยบริการพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเข ียงราย เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าตาล มืความใกล้ขีดกับประซาซน 
รับทราบป่ญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประซาซนโดยตรง เพื่อจะไต้นำมาแก้ไขและพัฒนาให้ 
ประซาซนมืคุณภาพขีวิตที่ดืฃึ้นต่อไป 
๓ .  วัตถุประสงค์

๓ . ๑ เพื่อพัฒนารูปการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าตาล ให้ประขาซนใต้รับบริการที่ 
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกๆ ต้านการให้บริการ

๓ . ๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยราขการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการประสานขอ 
ความข่วยเหลือการบริการประขาขนในตำบลป่าตาล

๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่า 
ตาล มีความใกล้ขีดและมีความสัมพันธ์อันดืกับประซาซน รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ รับทราบสภาพพื้นที่ 
ป่ญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประซาซน

๓.๔เพื่อให้ประซาซนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
๓ . ๔ เพื่อประซาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลป่าตาลและ 

หน่วยงานอื่นๆ เกิดการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้ประซาขนมืความเปีนอยู่ที่ดืฃึ้น มี 
คุณภาพขีวิตที่ดืในอนาคต



๔. เป้าหมาย
ประขาซนในพ้ืนที่หมู่ที่ จำนวน ๑๔ หมู่บ้านมีประขาซนเข้ารับบริการประมาณ ๑1๒๐๐ คน 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔)
๖. กิจกรรมที่ดำเนินงาน

๑. มอบผ้าห่ม
๒. การให้บริการของเทศบาลตำบลบ้าตาล ให้คำปรึกษาความ!เกี่ยวกับการจัดทะเบียน 

พาณิซย์ภาษี1ป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ความ!เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พระราซบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พระราซบัญญัติขุดดินและถมดิน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราซการพ.ศ. ๒๔๔๐ มีมุม 
ข่าวสารความ!แก่ประขาขนที่มารับบริการ คลินิกเคลื่อนที่ อำหน่วยบริการเสริมสวย วัดความดันโลหิตสูง 
แจกเอกสารเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ให้คำปรึกษาระเบียบต่างๆ เข่น การกู้ยืม รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานช่วย 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ

๓. ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เข่น
๑. การให้บริการดัดผม ดัดผม ย้อมผมฟรี โดยศูนย์บริการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)
๒. ออกบริการขั่งนํ้าหนัก วัดความดัน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลปาตาล (อสม.)
๓. อำเภอยิ้ม แจกผ้าห่ม บริการตัดผมขาย 
๔. เกษตรอำเภอขุนตาล มีการแจกเมล็ดพันธุพืซต่างๆ 
๔. สถานีตำรวจอำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย ให้ความ!ด้านกฏหมาย 
๖. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ให้ความ!เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ บริการฉีดวัคซีนสัตว์ฯลฯ 
๗. บริษัทกรินวิง จำกัดสาขาอำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย ให้บริการตรวจเข็ครถ บริการ 

เปลี่ยน นํ้ามันเครื่อง
๘. ธนาคารออมสินสาขาขุนตาล จังหวัดเขียงราย บริการเปีดบัญขีเคลื่อนที่ 
๙. ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๗. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๔๘ 

ของเทศบาลตำบลปาตาล สำนักปลัดเทศบาล หมวดค่าใข้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราซการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใข้จ่ายเทศบาลบริการประซาซน จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดขอบโครงการ

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองซ่าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลปาตาล 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประขาซนในท้องถิ่นได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว จากการออกหน่วยบริการ 
เคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลปาตาลและหน่วยงานราซการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มากยิงขึ้น

๙.๒ ประซาขนในท้องถ่ินใต้รับประโยซน ์ ความ! และตอบสนองความต้องการมากยิ่งขึ้น 
๙.๓ เทศบาลตำบลปาตาล ได้รับทราบสภาพบีญหาและความต้องการของประขาซนอย่าง

แท้จริง
๙.๔ ประซาซนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และความต้องการเพื่อร่วมกันพัฒนา 

ท้องถิ่นของตนเอง
๙.๔ ประขาซน ผู้นำขุมซน หน่วยงานราซการอื่น  ๆ และเทศบาลตำบลปาตาล มี 

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดการประสานงานที่ดีและมีการให้ความร่วมมือด้วยดี



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๑๐

๑.ซ่ือโครงการ :โครงการประซาคมการจัดทำแผนพัฒนา 
๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๔๖ กำหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยซน์สุขซองประซาซน โดยวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประซาซนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 
พระราฃบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ 
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมือ0านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ 
บริการสาธารณะเพื่อประโยซน์ฃองประซาซนดังนี้ (๑) เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาท ้องถ ิ่นของตนเอง 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๔๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ ข้อ ๑๗ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนราซการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดประซุมประซาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบบีญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความซ่วยเหลือทาง 
วิซาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะลมกับสภาพพื้นที่ เพ่ือน0ามากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่ีปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนขุมขน 
มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี และหนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 
๐๘ ๑๐.๓ /ว ๔๗๙๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ -  
๒๔๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๔๙ ได้กำหนดแนวทางการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) ข้อ ๓.๒ การจัดประซาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้ใข้รูปแบบการจัดการประขุมประซาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘ ๑๐.๒ /ว ๐ ๖ ๐ ๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๔๙ หรือ 
ดำเนินการประขุมประซาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม

ข้อ ๓.๓ การจัดประขุมประซาคมให้ดำเนินการภายใต้หลักประซารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ประซาซนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยซน์ ร่วมแก้บีญหา 
ปรึกษาหารือ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้บีญหาสำหนับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ซององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมืความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพ โดยให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ในลักษณะประซา 
รัฐ เพ่ือน0าบีญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประขุมประซาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการของ 
หน่วยงานต่างๆ เพื่อไมให้เกิดความซํ้าซ้อนในการทำงาน

ด้งนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการมีส่วน 
ร่วมซองประซาซน และทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลปาตาลจึงไต้จัดทำโครงการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนขุมซนบูรณาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบบีญหา ความต้องการ บูรณาการร่วมกับ 
แผนขุมซน รวมถึงประสานแผนกับส่วนราซการ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องเซื่อมโยงการพัฒนาในทุก 
ระดับ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประซาซน อันจะทำให้การพัฒนาประเทศซาติ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อรับทราบบีญหา ความต้องการ ของประซาซน สำหรับน่ามาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๒ เพื่อบูรณาการแผนขุมซนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ 

ยุทธศาสตร์ซาติ ๒๐ บี



๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกซน และชุมซน 
๒.๔ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องเป็นใปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔. เบีาหมาย

๓.๑. ประสานแผนชุมซน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน 
๓ . ๒. ประซาคมท้องถิ่นระดับตำบล
๓.๓ โครงการที่ผ่านเวทีประซาคมอย่างน้อย ร้อยละ ๗๐ ได้บรรจุไวในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. สถานทีด่ำเนินการ - ทุกหมู่บ้านในตำบลปาตาล อำเภอชุนตาล จังหวัดเซียงราย จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน 
- อาคารท้องประชุมสภาเทศบาล/อาคารศูนย์สุขภาวะเทศบาลตำบลปาตาล 

๖. วิธีดำเนินงานตามโครงการ
๖.๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมซน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน 
๖.๒ จัดการประชุมประขาคมท้องถิ่นระดับตำบล
๖.๓ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นระดับจังหวัด
๖.๔ สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- ภายในเดือนตุลาคม จัดเวทีประซาคมท้องถิ่นระดับ หมู่บ้าน/ระดับตำบล
- ภายในเดือนพฤศจิกายน ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ สู่แผนพัฒนาระดับจังหวัด
- ภายในเดือนกันยายน พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมซน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน 

*หมายเหตุ อาจมีการขยายระยะเวลา ตามเหตุผล/ความจำเป็น และความเหมาะสม

๘. งบประมาณโครงการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน งาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมซน โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมซนบูรณาการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗1๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม ตามโครงการ 
๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปาตาล
๑ ๐ .  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ทราบถึงบีญหา ความต้องการ ซองประซาซน สำหรับเป็นข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๐.๒ เกิดการบูรณาการระหว่างแผนชุมซนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๑๐.๓ มีเครือข่ายแนวร่วมการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
๑๐.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 

จัดทำแผนพัฒนาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๔๔๙



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๑๑

๓.๓ การส่งเสริมให้ประ4ชาซนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของอปท.
(๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(๒) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประซาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
(๓) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
๔. ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราซการของอปท.
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบซองสภา

มิติ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราฃการของอปท.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๑๒

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
๑. ข่ือโครงการ: โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้นำขุมขน ผู้บริหาร สมาซิกสภา 
เทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล 
๒.หลักการและเหตุผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานราขการส่วนท้องถิ่นที่มีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งของ 
ประซาขนในท้องถิ่นโดยประขาขนและเพื่อประขาขน อีกทั้งมีบุคลากรและงบประมาณเป็นของตัวเอง เพ่ือทำ 
ตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยซน์สุขของขุมขนในท้องถิ่น 
และเทศบาลในฐานะเป็นราฃการส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ขิดกับประซาขนมากที่สุด จึงมี 
บทบาทและอำนาจหน้าท ี่ตามพระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด ซ่ึง 
กำหนดหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติมาตรา๔๐,๔๓และ๔๖และบทบาทของการพัฒนาท้องถิ่นในบีจจุบันที่ผู้นำต้องมี 
แนวทางที่ซัดเจนต่อการวางแผนการทำงานในพื้นที่กับคนในขุมขนตลอดจนวางแนวทางของการแก้ไขบีญหา 
ต่างๆที่เก ิดขึ้นการติดต่อประสานการทำงานต่างๆจึงจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครองในระดับ 
ท้องถิ่นเซ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ซ่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน 'ๆลฯ และต้องพื่งพาอาศัยซึ่งกัน.และกัน 
เพื่อให้ไต้ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ในการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับบีญหา ความต้องการของ 
ประขาซนอย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืน

ตังนั้น เทศบาลตำบลป่าตาล จึงได้จัดโครงการปีกอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจ สร้างส้มพันธภาพและสร้างศักยภาพไนการทำงานร่วมกัน อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยซน์ต่อ 
ประขาขนและสังคมอย่างจริงจัง รวมทั้งเพื่อสร้างพลังให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและไต้คุณภาพตาม 
นโยบาย บรรลุเบีาหมาย เกิดความร่วมมือกันในทุกๆ ต้านลืบไป 
๓ . วัตถุประสงค์

๑.เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่ควรทราบ ให้แก่ผู้นำขุมขน ผู้บริหาร 
สมาซิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบล ป่าตาล

๒.เพื่อให้ ผู้นำขุมขน ผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล สร้าง 
เบีาหมายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเกิดพลังความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเบีาหมายและเกิดความ 
ยั่งยืน



๓.เพื่อให้ผู้นำชุมซน ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล 
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกตไซ้ให้เกิดประโยซนํในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และเกิดผล 
ดีต่อองค์กรและชุมซน
๓ .  เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดซอบ และเกิดความรัก ความสามัคคีต่อ 
กันระหว่างผู้นำชุมซน ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล

๔.เป้าหมาย
จัดอบรมให้แก่ผู้นำชุมซน ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล 

จำนวน ๑๑๐ คน ได้แก่ 
๔.ระยะเวลาในดำเนินการ

๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ -๒๔๖๔ )
๖. สถานที่ดำเนินงาน

ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอชุนตาล จังหวัดเซิยงราย 
๗.วิธีตำเนินการ

๑ . จัดประชุมวางแผน /  ปรึกษาหารือกับผู้นำชุมซน ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล และ 
พนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล

๒. วางแผนงานจัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง  ๆ เซ่น เอกสาร สถานทฝิกอบรม 
๔. ดำเนินการ'ฝืกอบรมและเสวนา 
๔. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

๘.งบประมาณดำเนินการ
ใซ้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ -๒๔๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้นำชุมซน ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลเพื่อให้ 

ผู้นำชุมซน ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล สร้างเป้าหมายร่วมกันอย่าง 
เป็นรูปธรรมเพื่อประโยซนํสุขของประซาซนตำบลป่าตาล

๒. ผู้นำชุมซน ผู้บริหาร สมาซิก สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล เกิด 
ความรัก ความสามัคคี

๓. ผู้นำชุมซน ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล สามารถ 
นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไประยุกต์ใซ้ให้เกิดประโยซน์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และเกิดผลดีต่อ 
องค์กรและชุมซน

๔. สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดซอบ ให้เกิดขึ้นกับผู้นำชุมซน ผู้บริหาร 
สมาซิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล


