
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงาน สำหรับบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
…………………………. 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำมักเกิดจากเรื่องขาดแคลนความรอบคอบ ความ
ชำนาญ ประสบกาณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น กระทำผิดกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฏหมายที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฏหมายที่เกีย่วข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้

เกี่ยวกับกฏหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน  35 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 



3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4) จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

100,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลลิต 
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก

สภาไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน) 

ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน 

การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
…………………………………….. 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฏหมยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องดำเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฏหมย ระเบียบ และกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฏหมายที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการ 

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 



4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 35 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น 

4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1)มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับบุคลากร  

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตร
มาส) 

2)บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน) 

ผลลัพธ์ 
องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ 

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………………………….. 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำ 
พัฒนา โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทำนอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี ่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยขน์อื ่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ช้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยขน์ที่มิชอบ โดยอาศัยอำนาจตำแหน่ง



หน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยขน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1013.7/ว11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนว
ทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล 
ตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีประโยขน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับ 

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพ่ือให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน 
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลำดับ 

5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยขน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กร 

และสาธารณชน 
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
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4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ 
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 

5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่ 



สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9  วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด  งานการเจ้าหน้าที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ 

ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลไผ่ 

ดำพัฒนา ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………….. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ 
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยขน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยที่เคยคำนึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนของเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีจิตสำนึก ค่านิยม และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจำนวน    56  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยขน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่าง ๆ  
2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำ

ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน่องค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

แนวทางการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม

ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 



5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงานและสาธารณะชนให้ทราบ 

7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) พนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 

80 ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 

ช่องทาง (เช่น เว็ปไซด์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรว่มไม่มีผล
ประโยขน์ทับซ้อน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทุจริต 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………….. 
1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.หลักการและเหตุผล 
   หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมร้างจิตสำนึกในการ
ทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แก้ปัญหาขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนปั่น
ทองความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างจริงจังเพ่ือทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้
กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงจัดทำโครงการส่งเสริม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 
3.วัตถุประสงค์  
   1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิ
บาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต 



   3) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามรถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิติได้ 
   4) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สามารถนำองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
    ผู้บรหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 56 คน  
5. วิธีดำเนินการ 
   1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
   2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
   3) จัดทำกำหนดการ 
   4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
   5) จัดฝึกอบรมตามกำหนดการ 
   6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
   ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ที่เข้ารับการอบรมผ่านการ
ทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ 
https://ggde.nacc.go.th) 
   ผลลัพธ ์

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา นำหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน) 

2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมต่อต้านการทุจริต
(สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 

https://ggde.nacc.go.th/


3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา นำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตได้ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
………………………………… 

 
1.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2.หลักการและเหตุผล 
    การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 



 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
อันจะส่งผลให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน 
จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน  56 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินงาน 
 7) เผยแพร่การดำเนินโครงการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7.งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 
   10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
    สำนักปลัด 

2 
 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
  2) บุคลากรมความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 



  ผลลัพธ ์
  บุคลากรนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 



เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
………………………….. 

 
1. ชื่อโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน 
การทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการะทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอด
ทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ข้าราชการ ฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน

ทัว่ไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป ของ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน  57 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามแบบที่กำหนด (เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว 

วิดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นนต้น) 
5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

10,000 บาท 



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป 
2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป มี

ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………….. 
1.ชื่อโครงการ : โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริหารเป็นเลิศ” 
2. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สำคัญคือการ
บริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพนักงานหรือบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในการให้บริการและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิด
ความพึงพอใขในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง ชมเชยหรือให้รางวัล
พนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะ
เป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลารคนอ่ืน ๆ  ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล หรืออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแต่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน บุคลากร 
ผู้ให้บริการ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทำโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 
3. วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอ่ืน ๆ 
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 



    2) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 
    3) เพ่ือำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
    4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
    บุคลากรเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
    2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
    3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้บุคลากรให้
ทราบ 
  4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือ
เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
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   5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศส โดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด โดยนำผลประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินร่วมด้วย 
   6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
   7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
   8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้ทราบผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลท์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่มีงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
   ผลลิต 
   มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม 
   ผลลัพธ ์



1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
………………………….. 

 
1. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์

สุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีในเรื ่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หาก
พนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 



และซื่อสัตย์ จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์ เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิ ริยะอุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งแสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ

อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต 

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื ่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

มาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
6) ประกาศผลการคัดเลือก 
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับเชิดชูเกียรติ 
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8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลท์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนัก/งานการเจ้าหน้าที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยขน์ส่วนรวม 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
…………………………… 



1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยขน์ส่วนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 

การจัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “ Connflict of Interset” ได้การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ 
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทัง้ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยขน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมข้ึน เพ่ือสร้างความารู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รว่ม
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยขน์

ส่วนรวมได้ 
2) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
3) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 2,500 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 
2)  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการ ที่กำหนดไว้ 
6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 



7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยขน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์  (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน

ติดตามผล) 
2) ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (สำรวจโดยใช้

แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
………………………………. 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ 
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง 
ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของ
คนไทยทุกคน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึก ความซื่อสัตย์
สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของ
สังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 



3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน  500 ครัวเรือน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม

เอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการสาธารณสุข 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

รวมทั้ง แผนการปฏิบัติรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนด  



กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 

ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้าง 
จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยม ให้มี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต

ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 
3) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือ

บุคคลภายนอก 
4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาค

ส่วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 150 คน 
5. วิธีการดำเนินการ 

1) จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนดไว้ 
3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ 
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5) ประเมินติดตามและการดำเนินการ 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
5,000 คน 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
ผลลัพธ์ 
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความ

ตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล) 

2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (สำรวจจากรายชื่อต่อต้านการทุจริต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



……………………………. 
 

1. โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำ 
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีที่มียื่นในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำ 
พัฒนา จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทำความดีแบบอย่าง เพ่ือปลูกฝังกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างดที่ดีอัน

เป็นกุศโลบาย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ ์ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์และเผยแพร่ให้แก่สาธารณะชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  
4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 
5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ 
7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 



ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
2) ประชาชนในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญและกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญ

ประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมยกย่องมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………….. 
 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2.หลักการและเหตุผล 
   ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ดพัฒนา ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรใน
การพัฒนาท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทำ
หน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ  
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชน ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจปฏิบัดิหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดให้มีกิจกรรม
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง 
3.วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
   2) เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติตนเป็นประโยขน์และแบบอย่างที่ดีต่อสังคมให้มี
ขวัญและกำลังใจ 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
   คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 
     1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
     2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  



     3)จัดทำพิธีประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
     4)รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
   5,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัด พัฒนาชุมชน 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
   ผลผลิต 
   คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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   ผลลัพธ ์

1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
2) ประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์

สาธารณะในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
…………………………………… 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน 

สำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความเป็นอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา อย่างสม่ำเสมอ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์ และผู้ทำ



คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่อง
บุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลไผ่

ดำพัฒนา 
2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำ

พัฒนามีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) ผู้ทำคุณประโยขน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก

บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือเป็นแบบอย่าง 
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
จำนวนบุคคล  หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบล 



ดำพัฒนา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า 

ของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………. 



 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทจุริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน 
วิกฤติการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาที่ได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 242 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 6 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ

รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง

ทุกรูปแบบ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
3) ดำเนินการตามโครงการ 
4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

5,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้รับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน 
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้

ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 
1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
……………………………. 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง 
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้าน
การทุจริตขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
2) เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกท่ีจะยึดมั่นในการทำ

ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 



3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีถึงการต่อต้านการทุจริต 

4) เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็ก และเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินงาน 

1) เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด 
4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา กำหนด 
5) ทำพิธีมอบรางวัล 
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

5,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
ได้คำขวัญต่อต้านการทุจริต จำนวน……3…….ชุด 
ผลลัพธ์ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ 

เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นกำลังใจสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

  
 
 
 

 
 



  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  


