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สวนที่ ๓ 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 

 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด

ประโยชน สุขแกประชาชนในทองถ่ิน  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  

         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ

บริหารและการ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการ

เสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการ

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู

การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก 

สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน 

จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ใน

สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็น

พองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได ในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรร

มาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 

ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวม

ตานภัยการทุจริต ควบคู กับการเปล่ียนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร

รัปชัน ทั้งน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความ

รับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของ

ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการ

บริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็น

วาประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานหรือองคกรภาครัฐ

นั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวย หลัก

ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
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ตรวจสอบได  (Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และหลักการมีสวนรวม 

(Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปน

เครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึง

กรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติ เพ่ือ

สรางระบบบริหารกิจการบานเมอืงและสังคมทีดี่ไดตอไป ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบรหิารราชการของ

เทศบาลตาํบลปาปอง  จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  

 

3. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม  

  2. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

  3. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  

 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางาน

ใหกับองคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย  

  ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนกังานเทศบาลและพนักงานจาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ  

  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  

  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

  3. ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  

  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  

  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด เทศบาลตําบลปาปอง  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจริยธรรม  

  2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

  3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  

  4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมสมุดความดีพนักงานจาง  

2. หลักการและเหตุผล  

        การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบ

วินัยในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและ

สามารถยอนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรบัปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได  รวมถึงหัวหนาผูบงัคับบญัชา 

สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน  ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ 

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซ่ือสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และ 

หัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซ่ึงจะ

สงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหา

ที่เกิดข้ึนคลายกัน  ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข  เกิดการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันในองคกร 

เทศบาลตําบลปาปอง  ไดเห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมทําสมุด

ความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความ รับผิดชอบ ซ่ึงเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแก

องคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต 

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเปนชองทางในการส่ือสารระหวางหวัหนางาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน     

  3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ  

  3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย สุจริตตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย  

4. เปาหมาย  พนักงานจางเทศบาลตําบลปาปอง   

5. ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ประจําทุกวันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร  

  6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป  

7. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  

8. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง   

9. ผูรับผิดชอบ  งานการเจาหนาที่  สํานกัปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

  10.1 มีการส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตาม

เปาหมาย   

  10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได  

  10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับ

มอบหมายตามกําหนด 
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน

เทศบาลตําบลปาปอง   

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมี

ประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลตําบลปาปอง  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกัน

เปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การ

ประพฤติ ปฏิบัติ อันถกูตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถา บุคลากร

ทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตอง

ลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยาง

ประชาชนก็จะไดรับความเช่ือมั่นและ ไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ ประกอบกับเทศบาล

ตําบลปาปอง  ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการสงเสริม ทองถิ่นปลอด

ทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนและที่ดี และเพ่ือเปน การเตรียมความพรอมทั้งใน

ดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และ

ขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก

ผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงานเทศบาลตาํบลปาปอง  ดังกลาวน้ีข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  

  3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ให

เกิดประโยชนสุขแก ประชาชน  

  3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

  3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน 

4. เปาหมาย ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลปาปอง  จํานวน 25 คน      

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีการดําเนินการ  

 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อาทิเชน  

6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริตใหแก

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลปาปอง   โดยเชิญวิทยากรที่มี

ความรู  ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ

ตอตานการทุจริตใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
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6.2  การจัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

6.3  การจัดกิจกรรมเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

6.4  การจัดกิจกรรมเสริมสรางความซ่ือสัตย  สุจริต  และปลูกฝงทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดีใน

การตอตานการทุจริต 

6.5  การจัดกิจกรรมปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน

ใหกับบุคลากรทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6.6 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรักสามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ 

แบงปนและเห็นคุณคาของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาส

ในสังคม หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน  

6.7 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  

 6.8  การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

 6.9  กิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกับสงเสริม  ปลูกฝง  ใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม   

7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณ  ในการดําเนินการ  4๐,๐๐๐  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการที่เทศบาลตําบลปาปอง  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวช้ีวัด และตองไดรับผลการประเมินมาตากวารอยละ 70  

  ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลปาปอง  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ

ตอตานการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมัน่ตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม

ของเทศบาลตําบลปาปอง”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามที่เทศบาลตําบลปาปอง  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปาปอง  โดย

กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย  ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม

ความรายแรงแหงการกระทํา  ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวก

และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐาน

จริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต และ

รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืน

หยัดทําในส่ิงที่ถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 

และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากน้ีสํานักงาน 

ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ

กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวน

จากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ  โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทาํการอันเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่       นร 1013.7/ว 11 ลง

วันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซ่ึงเทศบาลตําบลปาปอง  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใช

เปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่

เช่ือถือไววางใจของประชาชน  เทศบาลตําบลปาปอง  ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปาปอง  ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุก

ระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปน

การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  และเปนสากล  
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  3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและ

ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลปาปอง  เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก

ผูรับบริการและประชาชน ทัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

  3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช

อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกรตอผูบังคับบัญชาตอ

ประชาชนและตอสังคมตามลําดับ  

  3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ

เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ  

  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปาปอง  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 

ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ  

  2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปาปอง  เปดเผยเปน

การทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม  รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัด

ความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 

วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาํบลปาปอง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 

2560) มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไม

เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส 

สะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ

ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการ

บริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดกําหนด 

แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวย

การปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา

ทองถิน่ ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานของเทศบาล 

  3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะ

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก สภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานของ

เทศบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่อง

ข้ึนไป  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ  

  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน

การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึก  

  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และส่ือชองทางตางๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน

หรือ การมีผลประโยชนทับซอน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลปาปอง   

2. หลักการและเหตุผล  

  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผล

กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง  การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไม

รูตัว  ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนส่ิงผิดแต

อยางใด  พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึง

ผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวน

ตนอยู และมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว  โดย

กอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม  ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูป

ของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น  แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิ

การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท 

จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ

สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงาน

ภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ  โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ 

ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที ่เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนั้น เทศบาลตําบลปาปอง  

จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในเทศบาลตําบล

ปาปอง  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน 

ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลปาปอง  เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือ

ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหความรู  ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน  

  3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่

ของเทศบาลตําบลปาปอง   



-28- 

 

  3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลปาปอง   มีจิตสํานึก  คานิยม 

และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงมัน่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง  สงผล

ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปช่ัน  มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด  

4. เปาหมาย พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง และเจาหนาที่ของทศบาลตําบลปาปอง   

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  

  ผลลัพธ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไมยุง เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชน

ทับซอน”  

2. หลักการและเหตุผล  

  รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึง

ประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากร

ภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เพ่ือสรางความเช่ือมั่น วางใจ

ในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม  รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ  ปจจุบันหนวยงาน

ตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึงการตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุน

ใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน านกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการให

ความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ใน

หนวยงานดวย  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือตอ

การมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ  เทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดตระหนัก และเห็นถึง

ความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน  เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสราง

ความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้งเปนขอมูลให

ประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปน พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยให

เปนสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากล

ไดตอไป  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลปาปอง  ใหบุคลากร

ผูปฏิบตัิงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  

  3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนัก

ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน    
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4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาล

ตําบลปาปอง   

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ  

  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  

  2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  

  3. ตรวจสอบความถูกตอง  

  4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  

  5. แจกจายใหบุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการหน่ึงคน หน่ึงตน หน่ึงฝน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

   เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) ที่ทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่ เรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลให เ กิด

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝน

ตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจาก

การตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก

รอน  ซ่ึงเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที ่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึง่ในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนือ่งจาก

ตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปน

การสรางความสมดุลการใชพ้ืนที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงไดอยาง

นอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน เทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดจัดทํา

โครงการ “โครงการหนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝน” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะ

โลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) ดังนั้น งานการเกษตร เทศบาลตําบลปาปอง  จึงได

จัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่วางเปลาในเขต

เทศบาลตาํบลปาปอง  เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในชุมชน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของส่ิงแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน

สาธารณะรวมกัน  

  3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียวในตําบลปาปอง 

  3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุล

เพ่ิมมูลคาทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกรอน  

  3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ

คลายรอนแก ประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน  ๑,๐๐๐ ตน  

5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลปาปอง  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  
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6. วิธีดําเนินงาน  

   6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลัง

มวลชน และประชาชนในทองถิ่น เขารวมกิจกรรม  

   6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ ให

จัดเตรียมสถานทีเ่พ่ือปลูกตนไม  

   6.3 จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ  

   6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม

พลังมวลชน และประชาชนใน ทองถิ่น  

   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลปา

ปอง   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเกษตร  เทศบาลตําบลปาปอง   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

    10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  

    10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมและส่ิงแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน  

    10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

    10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและ

สรางความรมรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลง

ทองเที่ยวในตําบลปาปอง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

    ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัด

ไมทําลายปาไมที่ผิดกฎหมายได เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศ

ไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถี

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการ

ริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามี

ความ สมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ

หวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธี

นานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคง และยั่งยืน ซ่ึงพระองคทาน

ไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือ

ประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พอ

อยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศยัและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือ

การกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ 

เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ พอเพียง เทศบาลตําบลปาปอง  ใน

ฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนัก ถึงหนาที่และ

ความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน จึงได

จัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนและในเขต

เทศบาลตําบลปาปอง  เ พ่ือสงเสริมให  ประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ  ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัคร

และพิทักษส่ิงแวดลอมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของเทศบาลตาํบลปาปอง   โดย 

ปลูกพันธุไมประเภทตาง ๆ  ทั้งไมยืนตน ไมประดับ  ไมผล  ไมดอก  และพืชผักสวนครัว  รั้วกินได 

เปนตน  

   4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงนา คูคลอง ที่เส่ือมโทรมในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาปอง  และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลปาปอง  โดยบูรณาการรวมกันกับ

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  

   4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารเทศบาลตําบลปาปอง  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลปาปอง  พนักงาน/ลูกจาง เทศบาลตําบลปาปอง  ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ  ไดแก 
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ประธานชุมชน ประธาน กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน 

เปนตน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

   พ้ืนที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาปอง  และแหลงน้ํา         

คูคลอง ในเขตเทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีการดําเนินงาน  

   6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมช้ีแจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงาน

ตามโครงการ (กลุมรวมทกุ ชุมชน)  

    6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษส่ิงแวดลอม

ประจําชุมชน (กลุมยอยแตละ ชุมชน)  

   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษส่ิงแวดลอมประจําชุมชน (กลุม

ยอยแตละชุมชน)  

   6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชใน

แมนาคูคลอง ทําความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาล

ตําบลปาปอง   

   6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภมิูทศัน และอนุรักษฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติในชุมชน

ใหมีความสวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชน

ในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล

ตําบลปาปอง   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานสาธารณสุข  เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนเพ่ิม

มากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

   ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นไดจากสถิติของผูปวย

ที่มารับบริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคที่ไม

ติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลกต็องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูทีม่ารับบริการ ซ่ึงเปน

ภาระที่รัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการดําเนินการเปนอันมาก และเปน การแกปญหาที่ปลาย

เหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหาสุขภาพที่สําคัญมีสาเหตมุาจากการบริโภคอาหารทีไ่มถกูสุขลักษณะ 

อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมที่ไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจดั

ศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือ เหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีที่เปนโทษเหลานั้น ตกอยู

กับผูบริโภคอยางยากที่จะหลีกเล่ียง แนวทางในการ ปองกันปญหาที่เปนการแกที่ตนเหตุแบบยั่งยืน 

คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผัก

รับประทานเองแบบผักอินทรียกเ็ปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารที่ดี มีประโยชน 

แตกระนั้นสําหรับประชาชนที่ไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการที่จะเริ่มตนที่จะเรียนรูการ

ปลูกผักดวยตนเอง ชุมชน บานสวนพอเพียงตระหนักในปญหาน้ี จึงไดรวมกันจัดตั้งโครงการน้ีข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือแลกเปล่ียนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวย

กันเอง  

   3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถิ่น พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชที่เปนสารอาหารใหคงอยูไว  

   3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียง

โดยปราศจากการใชสารเคมี สังเคราะหใด ๆ  

   3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏี

เศรษฐกิจพอเพียง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   4.1 สมาชิกชุมชนบานสวนพอเพียง  

   4.2 ประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ขั้นเตรียมการ  

   - มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เปนผู

ประสาน  

   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกทีป่ลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ  

   - บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เปนผูประสานงาน  
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  6.2 ขั้นปฏิบัติ  

   - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกที่ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกและดูแล

ผักอินทรีย เพ่ือให สมาชิกที่รวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ  

   - แจกจายและแลกเปล่ียนพันธุผัก  

   - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปล่ียน และถายทอดวิทยาการ

ซ่ึงกันและกัน  

   - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความ

เหมาะสม  

  6.3 ขั้นประเมินผล  

   - การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแลว  

   - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือ

การบริโภค (จํานวน ครัวเรือน คิดเปนรอยละ)  

   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน  

   - ข้ันปรบัปรุงและพัฒนา  

   - มีการสรุปปญหาที่ได จากการดําเนินการที่ผานมา โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล 

และหาแนวทางแกไข รวมกัน  

   - สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

    10.1 สมาชิกที่รวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย  

    10.2 สมาชิกสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง  

    10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  

    10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรู

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน    
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

   โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปน

โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความ

เปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ 

นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอย

โอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎร

โดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการ

ปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนใน

ชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหา

เฉพาะ หนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และ

เทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือให

ชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลอง

กับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวน

รวมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปาปอง  จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการ

สรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย  ผูดอยโอกาสทางสังคมและ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 

3. วัตถุประสงค  

   3.1 สงเสริมอาชีพใหกับผูที่มีรายไดนอย  ผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่

สนใจ   

   3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพใหแก ผู ที่ มีรายไดนอย  

ผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ   

   3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  

  3.4 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในเทศบาลตําบลปาปอง   

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
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    6.2 จัดอบรมใหความแกรูผูที่มีรายไดนอย  ผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

   6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  

    6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจงั  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน  8๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด  เทศบาลตําบลปาปอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

    10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางอาชีพ สรางรายได ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  

    10.3 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  

    10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลปาปอง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

   ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการ

สมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยูกับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา 

ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําให

ปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาที่ตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐาน

ความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึก

ในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปน

เชนน้ีแลวปญหาตาง ๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ในสังคมก็จะลดลง ดังนั้น 

เทศบาลตําบลปาปอง  ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ตําบลปาปอง  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมี

สวนรวม  ความซ่ือสัตย  มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  การปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจน

สํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  

3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อัน

กอใหเกิดความสัมพันธสามัคคี ในหมูคณะ  

    3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและ

กัน  

   3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยู

รวมกันในสังคม  

   3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและ

การมีสวนรวม  

   3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย  มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

   3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   เด็กและเยาวชนในตําบลปาปอง  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง  
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6. วิธีดําเนินการ  
 จัดใหมีกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตําบลปาปอง  อาทิเชน 

6.1 การจัดกิจกรรมคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  เพ่ือสงเสริมสํานึกดีตอบุพการี ตอครอบครัว  
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง 

 6.2  การจัดกิจกรรมประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต  เปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรม

และคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ 
 6.3  การจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก

พระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนที่ดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน 

 6.4  การจัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง “โตไปไมโกง”  มี
ความซ่ือสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ  

ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ  มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความ

รับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

 6.5  การจัดกิจกรรมการปลูกฝงการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  แบงปน  และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข 

 6.6  การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานหรือทาํกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ

สติปญญาแกเด็ก  

   10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะ
นิสัยอันพึงประสงค  

   10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง  

   10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย  
   10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

   10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 

  10.7  ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

  10.8  ผูเขารวมโครงการรูจักการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 


