
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื่อรังท่ีมีสวนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตาง
เห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการ
เปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกให
เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรร
มาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยู
บนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรื
องคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตย นําไปสูการปฏิบัติท่ีดีตอประชาชน 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี
ทุกข้ันตอนและปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 
4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 



 
 

 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 20,000 บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซ่ือสัตย 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีทุกข้ันตอนและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤติของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของ
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจ
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน และเกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ้ือสัตยสุจริต  
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาท่ีใหมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย
สุจริต และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและพนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดใหมีการดําเนินกิจกรรม 
  1. ฝกอบรมสัมมนา  
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณบุคคลตนแบบในองคกร 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 3.1 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีโดยมุง
สัมฤทธิ์ของงาน      มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 

 
 



 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม พ.ศ. 2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวน
ตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการ
แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึง
องคการบริหารสวนตําบลทาขามควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํา
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุก
ระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2.เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนไป และสรางความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  
 3. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ 



 
 

 3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ท่ีตอง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
 6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน และฝายพนักงาน 
ลูกจางประจํา และพนักงานจา ง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องคกร ไมนอยกวารอยละ 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) 
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ 
ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง ความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนเพ่ือปองกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 2. เพ่ือปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน 
 3. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 
4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน
ทับซอน 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปองกันการมีผลประโยชนทับซอน  ท้ังในสวนของข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 4. จัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 5. จัดอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและใชแอป
พลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจ 
 6.จัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการปองกันผลประโยชนทับซอนตอ
สาธารณชน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 20,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยไดรับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรูความเขาใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากรท้ังหมดในองคกร 
 2. คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 3. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 –2560) มุงสูการ
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยตองไดรับความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกว่ํารอยละ 50 ในปพ.ศ. 
2564 
 ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตนองคการบริหารสวน
ตําบลทาขามจึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคานิยม
ตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน และการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต การมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแกประชาชน 
4. เปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ  
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  ใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตชุมชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกันในการตอตานการทุจริตไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
  



 
 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แหลงทองเท่ียว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก การลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิด
กฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผล
กระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยให
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิด
คนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองคทานไดเสนอ
วิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือประโยชน 4 อยาง”ปลูกปา 
3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยู
อาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใช
สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลทาขามท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลทา
ขามเพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
ของตนเอง 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชน
สาธารณะ  
 2. เพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได 
 3. เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพ้ืนท่ี ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ทาขามจํานวน 11 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินได เปนตน 
 2. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาขามจํานวน 11 หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทาขามโดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขามและแหลงน้ํา คู คลอง ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน  



 
 

 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน  
 4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป 
 6 . จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชนสาธารณะ เขารวมกลุมอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได  
 3. สิ่งแวดลอมในชุมชนดีข้ึน และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน 
จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ  ประชาชนใหมีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
         องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน  ใหสามารถพ่ึงพาตนเอง  
3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
 2.เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดอบรม/บรรยายใหความรู และถายทอดประสบการณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรในชุมชน 
 2.ศึกษาดูงานการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความสําเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม/แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได 
  
 
 



 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ัง
ไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหา
ใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปน
ข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง 
โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 

องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพร
ใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค 
 1. สงเสริมอาชีพเพ่ิมรายไดใหประชาชนในชุมชน 
 2. สรางความรูความเขาใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 6.4 ฝกปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ดและสามารถสรางรายไดใหตนเอง 
 2. ผูเขารวมโครงการเกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 



 
 

1.3 จิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติด
อยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหา
ของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการสงเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หาก
ไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกความซ่ือสัตย สงผลให
เยาวชนเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย และคุณภาพตอไป องคการบริหารสวนตําบลทาขามไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนใหมีจิตสํานึกท่ีดี จึงไดจัดทําโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพ่ือ
สงเสริมใหเปนเยาวชนเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนิน
ชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปน
เหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกความซ่ือสัตยใหแกเด็กและ
เยาวชน 
 2. เพ่ือสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวมในการสรางสังคมท่ีดี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนและผูปกครอง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
 2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
 5. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6. ดําเนินการตามโครงการ 
 7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการดํารงตนตามหลักคุณธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต 

2. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและพรอมมีสวนรวมในการสรางสังคมท่ีดี 



 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
2. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการทุจริตเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรัก
ความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนตําบลทา
ขามพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยให
เปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ
จัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องคการบริหารสวนตําบลทาขามพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ี
ถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกัน
แกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต 
การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มี
จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และ
พรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษา  
ในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม หรือ ท่ี องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหการอุดหนุน  

 3.ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ  
4. ติดตามการดําเนินการ 

 4. สรุปผลการดําเนินการ 



 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.มีการนําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ องคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม หรือ ท่ี องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหการอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริตมีภูมิคุมกัน
ทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ
ใหมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะตองสรางชาติในอนาคต โดยสงเสริมใหเยาวชน
มีความตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึง
จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการ
ทุจริตใหเกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน 
 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความซ่ือสัตย สุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนยเยาวชนในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมสภาเด็กในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการดําเนินการ  
 2.จัดประชุมคณะทํางานฯ 
 3.ดําเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีกําหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซ่ือสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือสวนรวมเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน น้ํา ปาไม แรธาตุ ซ่ึงนับวันจะ
หมดลงเนื่องจากมนุษยไมไดตระหนักถึงคุณคาและการบํารุงรักษา จะเห็นไดจากปจจุบันปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
มีมากข้ึน ทําใหน้ําเสีย อากาศเปนพิษ ขยะลนเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของมนุษยท่ีมีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญ และตองไดรับการ
พัฒนาทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเจริญเติบโตเปนพลเมืองดีท่ีจะเปน
กําลังในการพัฒนาทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และปญหาท่ีจะไดรับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการเยาวชน
สัมพันธ เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนสมบัติ
ของชาติ 
 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ และรูจักแบงปน 
4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 แหลงเรียนรูธรรมชาติท่ีกําหนดตามความเหมาะสม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6.4 ประสานงานสถานท่ีจัดอบรม และสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 6.5 ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว 
 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

30,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  
 2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเกิด
จิตสํานึกท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ และรูจักแบงปน 
 


