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มิติที่  1  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1.  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

       ล าดับที่  1 
 1  โครงการ  :โครงการพัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม 
 
2  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถพ้นวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานมาจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแล  จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติชองชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2551  มรมติเห็นขอบในหลักการยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมไว้ในภาครัฐ  5   ยุทธศาสตร์  และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้  และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดตระหนักในการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีจิตส านึก
ที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และ
จรยิธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และประโยชน์สูงสุดของของประชาชน 
 

3  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ข้าราชกการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างมีคุณธรรม  จริยธรรมเข้าในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และการ
ปฏิบัติราชการ 
  3.2.  เพ่ือให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาจิตใจ   พัฒนาตนเองให้จิตสาธารณะ  เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชน  และประเทศชาติ  
สร้างจิตส านึกในการท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละ  และการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
  3.3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   การเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
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4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
    
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมโดยพระสงฆ์ในอารามต่างๆ 
  6.2.  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่  ส่งเสริมให้รู้รัก  สามัคคี  เสียสละ  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  เช่น  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
ท าบุญถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ  หรืออาพาธ   
  6.3. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดต่างๆ 
 

7  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1   ผู้บริหาร  สมาชิสภาเทศบาล  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  รวมทั้งน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
และการปฏิบัติงาน 
  10.2  ผู้บริหาร  สมาชิสภาเทศบาล  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม
ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
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       ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
ทั้งด้านคุณภาพ   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆจะประสบความส าเร็จ  มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง  มีความรู้ความสามารถ  ทักษะในการปฏิบัติงานมีประสบการณ์  ความรู้  
เข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆแล้ว  ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมเสมอ  และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต   มีจรรยาบรรณ  ค่านิยม  บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวชี้วัดน าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  หน้าที่   และบทบาทแห่งตนเอง  
บุคลากรที่ท างานด้วยทุ่มเท  เสียสละ  มีความเมตตา  กรุณาต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ  หรือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว  ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใส  มีการปูองกันการทุจริต  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรมปูองกันการทุจริตขึ้น  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา  สามารถน ามาประยุกต์
ใช่ในการท างานและชีวิตประจ าวัน   
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา 
  3.2.  เพ่ือให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างสามารถน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  3.3.  เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึก  มีคุณธรรม จริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต   
 
4  กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  จ านวน     60  คน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
6  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  รวมจ านวน  15  ครั้ง  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม   
2560 
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7  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
  7.1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด  
  7.2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
  7.3  ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
  7.4.  วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างแท้จริง 
  10.2  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในสังกัดน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันและการท างานได้ 
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1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
    
       ล าดับที่  1  
1    โครงการ  :  มาตรการส่งเสริมปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  
พ.ศ.2558  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  หากฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษทางความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า  ประกอบกับได้มีประกาศเจตนารมณ์ของคณะกรรมการพนักงานกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ของชาติและส่วนรวม 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่น 
ในมาตรฐานจริยธรรม  9  ประการ  ได้แก่  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และ
รับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยอัธยาศัย  ไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และยึดมั่นหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นหี่น่าเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  เทศบาลต าบล
บ้านด่านโขงเจียมได้จัดท ามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม”  เพ่ือให้บุคลากรฝุายสภาท้องถิ่น ฝุายบริหาร  และข้าราชการประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท าการอันเป็นขัดแห่งประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส   มีมาตรฐานกาปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน  และเป็นสากล 
  3.2  เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3. เพือ่ให้เกิดรูปแบบองค์กรเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.4.  เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  โดยให้ผู้บริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน   
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4  เป้าหมาย /ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเพ่ือให้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับระเบียบ  กฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  6.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมอย่างเปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้  และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส  และตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจได้ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8) 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9   ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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       ล าดับที่  2 
1  โครงการ  : มาตรการ  “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ.2560-2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ  เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ประเทศไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ. 2564 
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น  เทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียมจึงได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.2560-2564)  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อด้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น   ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในสังกัด 
  3.2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในสังกัด 
  
4  เป้าหมาย/ผลลัพท์ 
  ข้อมูล/องค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า  5  เรื่องขึ้นไป 
  
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต  อาทิ  
เช่น   กฎหมาย ป.ป.ช.  มาตรา  100  มาตรา  103  มาตรา  103/7  สื่อประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องปลูก
จิตส านึก 
  2  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในสังกัดได้
รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ฝุายโครงการ/กิจกรรม  และสื่อผ่านช่องทางต่างๆ 
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7   ระยะเวลาด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

       
8  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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  1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
      
       ล าดับที่  1 

1    ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  :   มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย   13  ด้าน  อันรวมถึง
ประเด็นการบริหารราชการแผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาล  และการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น  วางใจระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม  รวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายี่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  อันมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
   ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  เข่น  ส านักงานคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตหน่วยงานภาครัฐ  และองค์กรรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3   (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินการหน่วยงานภาครัฐ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  5  
ด้าน  อันรวมถึง  การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งให้ความรู้ตามคู่มือ หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมด้วย 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
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4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างมีคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม                                      
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.2.  จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
  6.4.  จัดท าคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.5.  แจกจ่ายให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
        
 
7  ระยะด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัด 
อุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 23 - 

1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
       ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
หรือเรียกว่า  สภาวะโลกร้อน  ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ  ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์   อาทิ 
เช่น  เกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหม้ปุา  ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล  อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยตก 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดต้นไม้ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น  ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาโลกร้อน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ 
ระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยตรง  เนื่องจากต้นไม้ 
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ  และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกท้ังเป็นการสร้างความ 
สมดุลการใช้พืน้ที่ให้เกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆได้อย่างน้อย  2  องศาเซลเซียส 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  จึงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาโลกร้อน  สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักในคุณค่าสิ่งแวดล้อม  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ 
ร่วมกัน 
  3.2.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
ในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  3.3. เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดความสมดุล  เพิ่มมูลค่า 
ทรัพยากรที่มี  และลดภาวะโลกร้อน 
  3.4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่  สวยงาม  สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน 
  
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม   
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2.  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมปลูกต้นไม้ 
  6.3.  ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.4.  ด าเนินการปลูกต้นไม้ 
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7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
  10.2  ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้  และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4  ท าให้เด็ก เยาวชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี  และความร่มรื่นในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
- 25 – 

                                                            ล าดับท่ี 3 
 1  ชื่อโครงการ  : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท าให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา 
หลงเพลิดเพลินในกระแสนิยมโลกตะวันตก  ละทิ้งค าสอนในพระพุทธศาสนา  เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงายจึงด าเนิน 
ชีวิตโดนปราศจากธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ  ก่อให้เกิดความเครียดแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายหรือแก้ปัญหาด้วยการ 
พ่ึงยาเสพติด 
   เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีพลัง  มีศักยภาพมาก  การกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออกในสิ่งที่พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์  ให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมภูมิคุ้มกัน  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ไม่ตกเป็นเหยื่อ  หรือสร้าง
ปัญหาให้กับสังคม  แต่กลับพร้อมเป็นผู้ที่จะพัฒนาคนเองให้เป็นทรัพยากรทรงคุณค่า  เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ  เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป  เพ่ือให้
เยาวชนมีจริยธรรม  มีศีลธรรม มีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
  โครงการอบรม  “พาน้องท่องธรรมะ”  เป็นโครงการพัฒนาเยาวชนโดยพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง 
จริยธรรม  คุณธรรม  ศีลธรรม  ตามหลักพระพุทธศาสนา  อันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี  มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน  คือ  พัฒนากาย  โดยการ
แสดงออกกริยามรรยาทชาวพุทธ  มีพฤติกรรมเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัว  และบุคคล
ในสังคม  ด้วยความเกื้อกูนและประกอบอาชีพสุจริต  มีการพัฒนาจิต  เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต  พลังจิตและ
สุขภาพจิต  และการพัฒนาปัญญา  ให้เกิดปัญญาการรับรู้จริง  รู้เท่าทันความเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
วิธีการปูองกัน  วิธีแก้ปัญหา  สร้างภูมิคุ้มต้านทานให้กับตนเอง  ให้เป็นผู้มีชิวิตอย่างรู้ทันโลก  น าชีวิตสู่ความส าเร็จ
เพ่ือเกื้อกูนตนเองและประเทศชาติในที่สุด 
  
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมโครงการมีบทบาทและโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน  อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  3.2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  3.3.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก  และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม 
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4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กนักเรียนและเยาวชน 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
  6.2.  จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.3.  ประสานการจัดงานให้กับฝุายที่เกี่ยวข้องทราบ 
  6.4.  ประสานวิทยากร  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ 
   6.5.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและจัดประชุมชี้แจง 
  6.6.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.7.  ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 
7  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ระหว่างเดือนมกราคม  -ธันวาคม  2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  20,000  บาท 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย    อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 
  10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  10.3  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความซื่อสัตย์  สุจริต 
  10.4  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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ล าดับที่  2   

1  ชื่อโครงการ  : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
(กิจกรรม  “โตไปไม่โกง”) 

2  หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรง  และฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่ 
สะท้องวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  การจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น  คนในสังคม 
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะใน 
กลุ่มเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาลและเทศบาลต าบล  พุทธศักราช  2537  และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2552  มาตรา  66  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลต าบล 
(5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3) พ.ศ.2553  มาตรา  6  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ความรู้  มคีุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  มาตรา  25  ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  นั้น 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมพิจารณาเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (กิจกรรม  “โตไม่โกง”)  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและค่ายนิยมที่ถูกต้อง   อันจะเป็นรากฐาน
ที่ส าคัญ  ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริต   การยึดมั่นในความ
สัตย์จริง  รู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง  มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม  
ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระท าใดๆ   และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์เพ่ือตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือส่งเสริม  และปลูกฝังให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต 
  3.2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
ไม่ยอมรับพฤติกรรม  คอร์รัปชัน  และการโกงทุกรูปแบบ 
  3.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีจิตสาธารณะ 
พร้อมที่จะเสียสละส่วนตน  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  จ านวน             คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเกิดความตระหนัก  สามารถแยกแยะดีชั่ว 
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5  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าโครงการขออนุมัติ 
  5.2. จัดกิจกรรมด้านการศึกษาก่อนปฐมวัยที่สอดคล้องกับโครงการโดยประสานครูผู้ดูแลเด็ก  โดยการ 
จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายละเอียด 
  5.3. ด าเนินงานตามโครงการ 
  5.4.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
6  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
7  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8   ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
 
9   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนมี 
คุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต 
  10.2  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมไม่ยอมรับพฤติกรมคอรัปชัน และ
การโกงทุกแบบ 

10.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเติบโตเป็น 
ผู้มีจิตสาธารณะ  รู้จักการแบ่งปัน 

   1.3.3.  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทยและกิจกรรมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม 
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                                                             ล าดับท่ี  1 
1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย  และกิจกรรมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ในสังคมท่ีมีการพัฒนาทุกๆด้าน  จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านเกื้อหนุนกัน  แต่ปัจจัยการพัฒนาหลัก 
จ าเป็นต้องอาศัยพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  จะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถนะด้านร่างกายแข็งแรง 
จิตใจที่ดีงาม  มีความรู้ความสามารถ  ความอดทน  ขยันขันแข็ง  ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  เผชิญกับปัญหา 
อุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น  คุณสมบัติเหล่านี้จ าเป็นต้องหล่อหลมอให้เกิดขึ้นด้านบุคคลในรูปแบบค าว่า  “วินัยใน 
ตนเอง” 
  การเคารพธงชาติเป็นกิจกรรมที่เก่ียวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมหน้าเสาธงต้องมีระเบียบ
วินัย  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยและกิจกรรมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.เพ่ือส่งเสริม  และปลูกฝังให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต 
  3.2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
ไม่ยอมรับพฤติกรรม  คอร์รัปชัน  และการโกงทุกรูปแบบ 
  3.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีจิตสาธารณะ 
พร้อมที่จะเสียสละส่วนตน  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 4  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  จ านวน             คน 

  เชิงคุณภาพ 
  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเกิดความตระหนัก  สามารถแยกแยะดีชั่ว 
5  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าโครงการขออนุมัติ 
  5.2. จัดกิจกรรมด้านการศึกษาก่อนปฐมวัยที่สอดคล้องกับโครงการโดยประสานครูผู้ดูแลเด็ก  โดยการ 
จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายละเอียด 
  5.3. ด าเนินงานตามโครงการ 
  5.4.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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6  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
7  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8   ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
 
9   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนมี 
คุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต 
  10.2  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมไม่ยอมรับพฤติกรมคอรัปชัน และ
การโกงทุกแบบ 
  10.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเติบโตเป็น 
ผู้มีจิตสาธารณะ  รู้จักการแบ่งปัน 
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       ล าดับที่  2   
1    ชื่อโครงการ : กิจกรรมการออมเงินของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

2  หลักการและเหตุผล 
   จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน  ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดปัญหาด้านการเงิน  การแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุดคือการออมเงิน  โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเห็นถึงค่าของเงิน   
  การออมเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเห็นความส าคัญในการเสริมสร้างทักษะ  ความสามารถนักเรียน 
แต่เยาว์วัย  เห็นคุณค่าของการออม  รู้จักค่าของเงินและสิ่งของ  รู้จักการออม  รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์ 
มากที่สุด  อันจะส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ  จึงได้จัดกิจกรรมการออมเงินของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ขึ้น 
 

 3   วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือส่งเสริมให้มีการออมเงินของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
  3.2. เพ่ือยกย่อง  เป็นขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่มีการออมอย่างสม่ าเสมอ และเป็นแบบอย่างกับนักเรียน
คนอ่ืนและมีการปฏิบัติตาม 
  3.3. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรู้จักอดออม  ประหยัด  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
4  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีนิสัยในการรักการออมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70  
  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีการออมอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 

5  วิธีด าเนินการ 
  5.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 
  5.2. จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.3  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและครูประจ าชั้นได้รับทราบเกณฑ์การพิจารณาผู้มียอดฝากดีเด่นใน 
แต่ละเดือน     
  5.4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้บันทึกข้อมูล 
  5.5  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

6  พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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7   งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
 

9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม 

10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
  -จ านวนยอดเงินฝาก 

 

 

       
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


