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การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทจุริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนกัแก่บุคลากรทั้งขา้ราชการ 
 ฝุายบรหิาร ข้าราชการการเมือง ฝาุยสภาท้องถิ่นและฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. โครงการ/กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
2.หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือกิจการบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี   เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอน
ความเจริญของประเทศไทยมาช้านาน จึงจ าเป็นอย่างจะต้องมีการปูองกันและไขปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่นอย่าง
จริงจัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงได้น าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความรู้ความเข้าใจ
ของหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เข้าใจหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ค าถึง 
หลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจะน าไปสู่การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 ด าเนินโครงการ 
 6.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 
8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง มีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
 10.2ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างเห็นความส าคัญของการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง น าองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



1.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาวิวัฒน์ ระบบ 4 G ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญจากพัฒนาคนในต าบลให้เป็นคนดี และมี
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไปของคนในสังคม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสา
ธารคณะ การจัดการทรัพยากรของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักการ
สร้างจิตส านึกให้มี คุณธรรม จริยธรรม แ ละปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 
 3.2 เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนา 
และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 3.3 เพ่ือพัฒนาจิตใจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ให้มีจิตสาธารณะ เกิด
ความส านึกในการส่งเสริมสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  
 3.4 เพ่ือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง รู้จักการให้ การเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 
 3.5 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 ด าเนินโครงการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 6.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 
8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม 
 10.2ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึกในการมีส่วนร่วม และการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสมานฉันท์  
 10.4 เพ่ือให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง รู้จักการสร้างประโยชน์ให้
ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการเสียสละและประเทศชาติ  
 10.5 เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเสริมสร้างคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการบริหาร

ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักธรรมาภิ
บาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่ 

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
ข้อ 6 มีศิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลศ มีความ

ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข้อ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 267 การพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน (๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2560 ก าหนดหลักสูตรให้มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความจ าเป็นใน
การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันและปราบรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและลดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
   1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้ความโปร่งใส  
  2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการปฏิบัติงาน 
   3.  เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
  4.  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง    
  



 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. จัดหาสถานที่ฝึกอบรม 
 3. ติดต่อวิทยากร 
 4. ด าเนินการตามโครงการ 
 ๕. ประเมินผลโครงการ 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 

8. สถานที่ด าเนินการ  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

9. งบประมาณ 
งบประมาณ 200,000.-บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐  มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการฯ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ    
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้ความโปร่งใส  
  2.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการปฏิบัติงาน 
   3.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตส านึกท่ีดีให้สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มา
ใช้ในการด าเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
2.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ามีความสุขอย่างยังยืนและสามารถก้าวหน้าพ้นวิกฤตของโลกที่มากับกระแส
ในยุค 4 G  มีรากฐานส าคัญจาการพัฒนาบุคคลในองค์กร ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฎิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ

หลักของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และการ
ปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  
 3.3  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน 
 3.4 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
5.พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดกิจกรรมบรรยายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้จัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างความดีที่มีคุณธรรม  
 6.7 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาดสถานที่ภายในวัดต่างๆในต าบล 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564  
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 9.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลัก
พระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 9.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ  
 9.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างมีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและองค์กร  

 



1.โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในอดีตมีทรัพยากรปุาไม้เป็นจ านวนมาก แต่มีการลักลอบท าลายปุาไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของต าบลตูมมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก    
          องค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงได้เล็งเห็นความส าคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของปุาไม้ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนภายในต าบล เห็นความส าคัญของระบบนิเวศน์ ปลูกปุาเพ่ิมขึ้น และ
พืชสมุนไพรที่ก าลังจะสูญหายไปจากปุา และให้ประชาชนหันมาดูแลทรัพยากรภายในชุมชนภายในต าบลของ
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ทางสาธารณะ  
 3.2 เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในชุชน 
 3.3 เพ่ือสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์ปุา และสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในพ้ืนที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมจ านวน  17 
หมู่บ้าน 
 4.2 ดูแลอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมภายในต าบลตูม 
 4.3  บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายในต าบลตูมกลุ่มต่างเช่น กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน  
5.. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ปุาสาธารณะในเขตชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 5.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 ด าเนินโครงการจัดอบรม ตั้งกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ปุาชุมชน ปลูกต้นไม้ในชุมชน  
 5.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 
8. งบประมาณ 
 งบประมาณ 50,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เกิดการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู 
 10.2ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึกในการมีส่วนร่วม และการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสมานฉันท์  
 10.4 เพ่ือให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง รู้จักการสร้างประโยชน์ใ ห้
ครอบครัว 



และประเทศชาติ รู้จักการเสียสละและประเทศชาติ  
 10.5 เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเสริมสร้างคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

 
1.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับการ
บริการรักษาท่ีโรงพยาบาลเป็นจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น โรงพยาบาลก็
ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระของรัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นแหตุของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู้ผลิตใช้สารพิษก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษ
เหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคยากที่จะหลีกเลี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องสุขภาพดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือ การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนภายในต าบลและส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในการปลูกผั ก
รับประทาน เพ่ือสุขภาพที่ดีข้ึนของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 3.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ให้เหมาะกับการท าเกษตรพอเพียง 
 3.3 เพ่ือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในต าบล และลดการใช้สารเคม ี
 3.4 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
5.วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 5.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 ด าเนินโครงการ 
 5.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลติดตาม พืชผักท่ีก าลังปลูก และส่วนที่ส าเร็จแล้ว 
 5.6 ส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภค 
คิดเป็นร้อยละของครัวเรือนที่ปลูกพืชผักส่วนครัว 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ 6,400.- บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกพืชผักอินทรีย์ 
 9.2สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้ไปฏิบัติได้จริง 
 9.3 ลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตของสมาชิก สมาชิกมีสุขภาพที่ดี และปลอดสารพิษ  



 9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกพืชผักกินเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดการแบ่งปัน 
 
1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
2. หลักการ/เหตุผล 

  ขนมไทย เป็นขนมที่บ่งบอกถึงความอ่อนช้อยของความเป็นไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ก่อก าเนิด
ภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อท้ังวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ที่สามารถน าวัสดุมีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุง
แต่งเป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนไทยมีลักษณะนิสัย
อย่างไร เพราะขนมแต่ละชนิดล้วนมีเสน่ห์  แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีต  วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์  
ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้  วิธีการท าที่กลมกลืน  ความพิถีพิถัน  สีที่ให้ความสวยงาม  มีกลิ่นหอม  รสชาติของขนมที่
ละเมยีดละไมชวนให้รับประทาน แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนใจเย็น รักสงบ มีฝีมือเชิงศิลปะ 

การเรียนรู้และอนุรักษ์การท าขนมไทย ให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้สืบทอด ร่วมทั้งภูมิปัญญา 

จากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดและคงไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โ ดย
ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิต ที่มีมาช้านานบนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

    พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  “มาตรา ๖๘  ภายใต้บังคับแก่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไปนี้ 

  (๗) บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร 

            องค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์การท าขนมไทย  โดยมุ่งหวังให้
ประชาชนในชุมชนที่ร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในการท าขนมไทย  และคงรักษาไว้ซึ่งวิถี
ความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพ่ือให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของขนมไทย 
  ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มสตรี และผู้สูงอาย ผู้ที่สนใจ  ในเขตต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

5. วิธีการ/ขั้นตอน 

5.๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 
  5.๒ จัดท าค าของบประมาณ 
  5.๓ จัดท าแผนการด าเนินงานในรูปแบบบูรณาการ 
  5.๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  5.๕ การติดตามรายงานผลการด าเนินการ 



6. พื้นที่ด าเนินการ 

   ต าบลตูม   อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา  

7.ระยะเวลา 

 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 

8. งบประมาณ   

 งบประมาณ 50,000.-บาท 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.๑ ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าในภูมิปัญญาของตนเอง 
  10.๒ ชุมชนคงไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา 
  10.๓ ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพเสริม 

๑1.ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

๑1.๑ ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของขนมไทย 
๑1.๒ เกิดกลุ่มวิถีความเป็นอยู่ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูการท าขนมไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.3  การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ชื่อโครงการค่ายเยาวชนปลอดปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน  ทั้งชนิดของ

ยาเสพติดและกลุ่มผู้เสพโดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพซึ่งเดิมเป็นกลุ่มวัยแรงงาน แต่ปัจจุบันยิ่งน่าวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นไปอีก
ที่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดเป็นนักเรียนในสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชน ถือเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคต
และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทางรัฐบาลจึงมี
นโยบายให้หน่วยงานราชการผนึกก าลังกับภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเห็นว่าการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพียงฝุาย
เดียวเหมือนเช่นที่ผ่านมา จะยิ่งท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น อบต.ตูมต้องมี
นโยบายเชิงรุกให้มากขึ้น อบต.จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชน เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลสีขาวต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือตรวจหาสิ่งเสพติดกับกลุ่มเยาวชนต าบลตูม ผู้น าชุมชน เพื่อส่งเข้ารับการบ าบัดต่อไป 
3.2 เพ่ือสร้างมาตรการเชิงรุกโดยกดดันให้ผู้เสพได้แสดงตนเพ่ือเข้ารับการบ าบัด  
3.3 เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนต าบลต่อไป   

4. เป้าหมาย 
เยาวชนต าบลตูม  

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 น าเสนอโครงการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม พิจารณา 
 5.2 ประสานงานยัง สายตรวจต าบลตูม โรงพยาบาลชุมชนต าบลหนองปลิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.4 จัดออกตรวจพ้ืนที่ตามแผน 
 5.5 ประเมินผล  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
7. สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลตูม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
              งบประมาณ  100,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เยาวชนต าบลตูมปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด 
 10.2 เยาวชนต าบลตูม เกิดแกนน า อบต.ตูมต้านยาเสพติด 
 10.3 เยาวชนต าบลตูม ที่ตรวจพบสารเสพติดเข้ารับการบ าบัด 

11. การติดตามและประเมินผล 
 11.1 จากแบบสอบถาม 


