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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร  ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
ล าดับที่ 1.1.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.สีขาว  

2. หลักการและเหตุผล  
จากการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้ท้องถิ่นมีอ านาจมากมาย   

ในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าตาม พรบ.จัดตั้งและ พรบ.การก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ เมื่อมีอ านาจสิทธิขาดในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้ผู้บริหาร
หลายคนของแต่ละท้องถิ่นคิดว่าจะท าอะไร อย่างไรก็ได้ จากแนวคิดนี้ เป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นใน
องค์กร มีการร้องเรียนมากมาย   

ในการด าเนินงานต่างๆ หากผู้บริหาร บริหารงานยึดระเบียบกฎหมาย เน้นความเป็นธรรมเสมอภาค  
เท่าเทียมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการประจ า หรือผู้ปฏิบัติ  
ขณะเดียวกัน  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช่วยกันท างานและสอดส่องดูแล  ควบคุมการท างานตามโครงการ
ต่างๆ ที่ท าในพื้นที่ เพ่ือไม่ให้มีการลดคุณภาพของงาน หรือลดปริมาณงานของผู้รับจ้าง ด้านของข้าราชการประจ า  
ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบมากที่สุด  ใน
หลายๆ ช่องทางสื่อสาร เช่น ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
และทางอินเตอร์เน็ต สามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง  
การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ผลงานที่ปรากฏทุกงานมีมาตรฐาน ถูกต้อง มีคุณภาพ  
เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ประชาชนได้ร่วมงานทุกกระบวนการ  
ได้แก่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งได้ท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความส าคัญของตนเอง ต่อท้องถิ่น 
ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้านเงิน คน และ
เวลาด าเนินงานได้ประจักษ์ด้วยตนเอง   

ดังนั้นโครงการ อบต.สีขาว  จึงเป็นโครงการหนึ่งซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร  เพราะผู้น า
มีวิสัยทัศน์ที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีจิตส านึก มีจรรยาบรรณ ท างานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต ทุ่มเท เสียสละ และช่วยกันท างานเป็นทีม การมีคณะท างานที่มีคุณภาพ และมีอุดมการณ์เดียวกัน 
กระบวนการท างาน ไม่มีความขัดแย้งในการก าหนดทิศทางการท างาน ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้  จึงไม่มีใครไป
เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้รับเหมา หรือจากประชาชนที่มาใช้บริการ ส่งผลให้การท างานต่างๆ ประสบผลส าเร็จ 
และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
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3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น 
2. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
3. เพ่ือให้คุณภาพและปริมาณงานได้มาตรฐาน 
4. เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการด าเนินงาน ทั้งยังตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
1. ประชาชนภายในต าบลดอนแก้ว 
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว ทุกท่าน 
3. พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ทุกท่าน 
4. กลุ่มภาคเีครือข่าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในต าบลดอนแก้ว หมู่ที่ 1 - 10        

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
 3. ด าเนินการตามโครงการ โดยจัดท าในรูปแบบของ  
     3.1  จัดท าปฏิญญา 3 ฝุาย ระหว่าง ฝุายคณะผู้บริหาร ฝุายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฝุายนิติ
บัญญัต)ิ และฝุายข้าราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว โดยมีเปูาหมาย “จะท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  ไม่ทุจริต  ไม่คอร์รัปชั่น สร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต มีความโปร่งใส  สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมทุกระดับ” 
     3.2 ลงนามในบันทึกประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คอรร์ัปชั่น 
     3 .3 จัดท าปูายประกาศติดตั้งทั่วทั้งต าบลดอนแก้ว 10 หมู่บ้าน และท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลดอนแก้วได้รับทราบ  และประชาชนที่มารับบริการ ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
     3.4 ด าเนินการตามเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ  
 4. ติดตามและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เกิดการประหยัดงบประมาณของทางราชการ งานได้มาตรฐาน เกิดจากการสอบราคาที่โปร่งใส 
2. ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเสนอความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตนเองได้

โดยตรงต่อการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
3. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ได้ 
4. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงเปูาหมายความต้องการของประชาชน

และมีประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนได้ใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและตรวจสอบ

การท างานของ อบต. 
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ล าดับที่ 1.1.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล  

ธรรมาภิบาล  ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ  การควบคุมดูแล 
กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญู
ชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก  

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์
และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ศรัทธาและ
เชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ นายกรัฐมนตรีไดป้ระกาศเจตนารมณ์ “ต้านภัยทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง ” โดยมี
สาระส าคัญ คือ การแก้ปัญหาทุจริตต้องเริ่มที่ตัวบุคคล และมีการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจ ทั้งนี้ การ
บังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมามักไม่ได้ผลเพราะจิตส านึกของคนไม่ยอมรับกฎหมาย ส่งผลท าให้ระบบราชการเสียหาย 
ท าให้ความน่าเชื่อถือของข้าราชการลดลง จึงต้องพยายามสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม  เพ่ือให้ข้าราชการท า
หน้าที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญ ส่งผลเสียหายต่อการประกอบการ
ในทุกเรื่อง โดยสิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อไป 5 ด้านคือ การปลูกจิตส านึกสร้างการรับรู้ การปูองกันการทุจริต การ
ปราบปรามการทุจริต การประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม และการประชาสัมพันธ์  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การด าเนินงานต่างๆ 
ภายในองค์กร ต้องค านึงถึงความจ าเป็นและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก ซึ่งหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ดี จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การปลูกจิตส านึกสร้างการรับรู้เรื่อง  
ธรรมาภิบาลในองค์กร  จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท าให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้โดยปราศจากการทุจริต 
เนื่องจากเป็นการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี  
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย มีการเสริมสร้างทักษะและสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สร้างข้ึนจากคนในองค์กร  โดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยืดถือปฏิบัติกัน
มาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้นๆ จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นในที่สุด 

การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ใน
ยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ 
เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล โดยในขั้นตอน
ของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้น  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วย
ผลักดันสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ (www.muangpon.org) 

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น 
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  

2. การปรับขั้นตอนการท างานให้รวดเร็วและกระชับมากข้ึน เพ่ือเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดข้ึน
ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น  
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3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ มีวัฒนธรรมการท างานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรใน
องค์กร  

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ส าหรับการจัดการความรู้ในองค์การ ต้องด าเนินการ 3 ระดับ คือ การจัดการความรู้ในองค์การ การ

จัดการความรู้ในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน และการจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ . ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   ในการนี้  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยการมีส่วนร่วมจนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จึงเห็นควรจัดโครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล  
ประจ าปี  2560  ขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการ
ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรใน

องค์กร 
 3. เพ่ือส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 4. เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

5. เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรทราบและเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จ านวน 100 คน  

 2. บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาขีดความสามารถ และเสริมสร้างทักษะที่หลากหลายมากขึ้น  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีการน าใช้หลักธรรมาภิบาลที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
1. ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
2. พ้ืนที่ภายในต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เขียนโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
 2. วางแผนและจัดเตรียมการด าเนินงานตามโครงการ  
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 3. ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน  
 4. ด าเนินงานตามโครงการ โดยจัดการอบรมและระดมความคิดเห็นของบุคลากรเป็นประจ าทุกเดือน  
 5. ป ระเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรเกิดทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในองค์กร 

 3. บุคลากรในองค์กรมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 4. บุคลากรในองค์กรน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

5. บุคลากรในองค์กรทราบและเข้าใจหลักการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้อง  
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ล าดับที่ 1.1.1 (3) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว: กิจกรรมครูดีมีจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพสู่

สังคม ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชน และสังคม  
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วจึงมุ่งเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก

และเยาวชน ตลอดจนประชาชนในชุมชน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการยึดมั่นความถูกต้อง ชอบธรรม  มีจิตส านึกในการประพฤติปฏิบัติที่ดี  

4. เป้าหมาย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแก้ว 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ร้อยละ 80 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครู โดยมีการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้าง
ค่านิยมท่ีดีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 9,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและ

ชีวิตประจ าวัน  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่คนทั่วไป 
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ล าดับที่ 1.1.1 (4) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ทศวรรษที่ 21:  
                      กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างคุณธรรม จรยิธรรม ส าหรบัครูมืออาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันการจัดการศึกษา
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้รอบด้านและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนของรัฐธรรมนูญ 2550  ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขนอกจากรัฐธรรมนูญ 2550 แล้ว  ยังก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 7 ครู  
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มาตราที่ 52  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง โดยการ
ก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ทศวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับตัวเพ่ือรับ
กับความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษท่ี 21 ได้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีมาตรฐาน  โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรม  และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในสถานศึกษา 

4. เป้าหมาย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิต

ปัญญา จ านวน 28 คน ประพฤติและปฏิบัติตนที่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และสังคมได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1  และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 15,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิต

ปัญญา มีจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ดีตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ล าดับที่ 1.1.1 (5) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้กับผู้น าท้องถิ่นและบุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว  

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  อันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  

การสื่อสาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเรียนรู้
เพ่ือที่จะปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง และมีความกดดันจากทุกๆ ด้านจึงเป็นเรื่องส าคัญ  
ในทุก ๆ องค์กร  และชุมชนต่างล้วนแต่มีปัญหาจากโลกาภิวั ตน์มากมาย อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจ ภาวการณ์แข่งขัน
ของกลุ่มทุนนิยม ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้เกิดปัญหาคนยากจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงถูก
เชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม อีกท้ังอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ  อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภัยสังคมที่แพร่ระบาดได้ง่าย และยากต่อการควบคุมปูองกัน ปัญหาทางการเมือง  ก็
ก่อให้เกิดผลกระทบได้อย่างกว้างขวางขึ้น และรุนแรงมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน 
 การจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และกระบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนา
องค์กร และท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  จึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการพัฒนาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดให้มีโครงการ “พัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้กับผู้น าท้องถิ่น และบุคลากร
ของ อบต.ดอนแก้ว ” ขึ้น  เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ 
พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และผู้น า
ชุมชนกลุ่มต่างๆ  เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร อันจะเกิดผลประโยชน์โดยตรงต่อ  
ผู้ที่เข้ารับการอบรม และเกิดประโยชน์แก่องค์กรตลอดจนพี่น้องประชาชนโดยทางอ้อม 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพั ฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชน  แกนน ากลุ่มต่างๆ    

รวมถึงแกนน าเด็ก และเยาวชน  ปรับเปลี่ยนภาวะผู้น า  การเสริมสร้างพลังกาย  และพลังใจ  ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  และผู้น าชุมชน   
แกนน ากลุ่มต่างๆ รวมถึงแกนน าเด็กและเยาวชน ได้ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรอันดีและน าไปขยายในชุมชน 

3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสู่ต าบลดอนแก้วให้มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. เพ่ือให้เกิดการบริการแก่ประชาชนในต าบลดอนแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว    
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   
3. ผู้น าชุมชน / แกนน ากลุ่มต่างๆ  / แกนน าเด็ก และเยาวชน  
4. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และภายในจังหวัดต่างๆ ที่ไปพัฒนาศักยภาพ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
 2. ประสานวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละกลุ่มของผู้เข้าอบรม 
 3. ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน  
 4. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ 
 5. ประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 150,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชนได้รับความรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการที่ด ีก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชน สามารถน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรม และ

การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในชุมชน พร้อมทั้งสามารถสร้างจิตวิทยาการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านการบริการ  

รวมถึงด้านคุณธรรมในการด าเนินงาน 
4. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชนเกิดพลังขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการที่ดีขึ้นภายในต าบลดอนแก้ว 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
 
ล าดับที่ 1.1.2 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประชุมประจ าเดือนพนักงานและการประชุมกลุ่มย่อย (work Shop) ของทุกกอง 

2. หลักการและเหตุผล  
การประชุม หมายถึง การที่บุคคล ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาพบกันอย่างเป็นทางการ เพ่ือชี้แจง  ท าความ

เข้าใจหรือแสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ซึ่งมีจ านวนพนักงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นจ านวนมาก การพบปะติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในเรื่องของการท างานหรือ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน จึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีภารกิจที่หลากหลายและแบ่ง
ลักษณะการปฏิบัติงานออกเป็นส านักฯ/กองต่างๆ ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมประจ าเดือน และมีการประชุมกลุ่ม
ย่อย (Work Shop) ของแต่ละกองขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางในการบริหารจัดการบุคลากรและภารกิจงานภายในองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือหาข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ  และวิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติร่วมกัน ของพนักงาน อบต.ดอนแก้ว 
2. เพ่ือใช้ในการพิจารณาตัดสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ดอนแก้ว 

 3. เพ่ือร่วมกันก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อตกลงร่วม ของพนักงาน อบต.ดอนแก้ว  
4. เพ่ือเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน 

4. เป้าหมาย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว ทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก่อนการประชุม 
 - จัดระเบียบวาระการประชุม  
 - ประสานวันเวลาและสถานที่  (ประสานงานวั นเวลา ผู้ร่วมประชุมที่ว่างตรงกัน  ประสานจองห้อง

ประชุม) 
 - จัดท าบันทึก/หนังสือเชิญประชุม (ระบุวันเวลา สถานที่ประชุม พร้อมวาระการประชุม) 
 - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ 
2. วันประชุม 
 - ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผู้้รว่มประชุม 
 - อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 
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 - พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  
 - พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า กฎ ระเบียบ และข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร  
3. หลังประชุม  
 - จัดท ารายงานการประชุม พร้อมแจ้งผู้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อย 
2. ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3. สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
4. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกันวางแผนตัดสินใจ 
5. ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6. สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิด 
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ล าดับที่ 1.1.2 (2) 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าประมวลจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
ข้าราชการถือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการให้สามารถท างานได้อย่างเต็มที่  มีหน้าที่ 

ส าคัญคือการบริการประชาชน โดยมุ่งเน้นเปูาหมายสูงสุดคือ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ ของ
ข้าราชการ จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็น
ส าคัญ และจ าเป็นต้องมีกลไกที่ส าคัญในการควบคุมการท างาน ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีช่วยควบคุมการท างานของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สิ่งหนึ่ง คือ คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
1. ส่งเสริม ปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ดอนแก้ว ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 2. คุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต. ตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม 
 3. ผลักดันการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความโปร่งใส และเอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมของ
ข้าราชการ          
 4. จัดกิจกรรม โครงการ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ  
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

4. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ดอนแก้ว ยึดมั่นหลักคุณธรรม ประมวลจริยธรรมเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน           
 2. ระบบการคุ้มครองจริยธรรมของ อบต.ดอนแก้ว ได้รับการยอมรับจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่และ
สามารถคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรได้อย่างแท้จริง       
 3 . ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อม่ันและยอมรับจาก
บุคลากร            
 4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ดอนแก้ว ตระหนักถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น โดยสามารถน าความรู้จากการจัดกิจกรรมเป็นแนวทางใน  
การปฏิบัติงานได้จริง   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

6. วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ดอนแก้ว  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว  ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ มีเกียรติศักดิ์ศรีรู้จัก   

ความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนัก ในคุณความดี ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
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ล าดับที่ 1.1.2 (3) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ บุคลากร  
                     อบต. ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กร เพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก คุณธรรม และจริยธรรม และเสริมสร้างจรรยาบรรณ ปลูกฝังให้พนักงานมีใจ
อ่อนโยน สามารถเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งมีอยู่มากมายในสภาพปัจจุบัน สามารถสร้าง
ความตระหนักให้กับบุคลากรขององค์กรในการเห็นคุณค่าของคนท่ีด้อยโอกาส และเป็นการปลูกฝึกจิตส านึกใน
การปฏิบัติตัว ปฏิบัติกาย และใจให้มีจิตใจที่อ่อนโยน โดยการเข้าถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้งและผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม 
พร้อมกับฝึกจิตใจ ฝึกปฏิบัติธรรม โดยการรับฟังธรรมะ เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นแนวทางในการยึดถือเป็นหลักการ
ขององค์กรในการให้บริการประชาชนที่เข้ารับบริการ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และยังมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วย
กระตุ้นต่อพนักงาน และเสริมสร้างการปลูกฝังจิตส านึกของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมการมี
จรรยาบรรณของบุคลากรให้ดีข้ึนต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร จึงได้จัดท า “โครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร อบต.ดอนแก้ว ” โดยจัดท าเป็น
โครงการต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างให้เกินจิตส านึกในการให้บริการประชาชนทุกระดับอย่างเสมอภาค ด้วยความ
เป็นธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการเสริม สร้าง และพัฒนาจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมของ บุคลากร ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแก้ว เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการท างาน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เสมอภาค 

2. เพ่ือขัดเกลาจิตใจ ให้มีจิตใจอ่อนโยน เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม 
3. เพ่ือฝึกจิตใจ ฝึกการปฏิบัติธรรม รับฟังธรรมะ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร 

 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
2. วางแผนการด าเนินงาน / จัดเตรียมการจัดกิจกรรม  
3. จัดท าคู่มือคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเพ่ือใช้เป็นแนวทางยึดถือและปฏิบัติงาน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000 บาท      

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการฝึกอบรมการพัฒนาจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ บุคลากร อบต.ดอนแก้ว 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ล าดับที่ 1.1.3 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง 
ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
3. การท างานหลักจากออกต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิผลหรือความสัมพันธ์จากที่เคย

ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ข้าราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

 การด าเนินการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานจึงเป็น สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงาน
สามารถปูองกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้พนักงาน อบต.ดอนแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 
 พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 2. สรุปแต่ละหัวข้อที่เก่ียวข้องกับพนักงาน อบต.ดอนแก้ว 
 3. บรรยายให้พนักงาน อบต.ดอนแก้ว เมื่อมีการประชุมพนักงานประจ าเดือน หรือกิจกรรมต่างๆ  
 4. สรุปผลกิจกรรม รายงานผลและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงาน อบต.ดอนแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. พนักงาน อบต.ดอนแก้ว มีความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการรายงานผล  
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ล าดับที่ 1.1.3 (2) 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ ( conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคล  

ผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 
(professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ล าเอียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
 ซึ่งหาก ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้อง มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยการไม่ใช้
ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  ไม่ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  
ไม่แลกเปลี่ยนผลประโยช น์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรือน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  ไม่น าข้อมูล
อันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงมี การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน พร้อมกับการให้องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
หลากหลาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพ่ือให้เกิดความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
กับต าแหน่งภารกิจที่ตนได้รับมอบหมาย 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้พนักงาน อบต.ดอนแก้ว เกิดความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับต าแหน่ง

ภารกิจที่ตนได้รับมอบหมาย 
 2. เพ่ือให้มีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 
 3. เพ่ือให้เกิดช่องทางเผยแพร่คู่มือการปูองกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่หลากหลาย ให้กับพนักงาน อบต.
ดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
 พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามมาตรการ 

3. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 
 4. เผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางต่างๆ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. พนักงาน อบต.ดอนแก้ว เกิดความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งภารกิจ

ที่ตนได้รับมอบหมาย 
 2. มีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 
 3. เกิดช่องทางเผยแพร่คู่มือการปูองกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่หลากหลาย ให้กับพนักงาน อบต.ดอนแก้ว 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
 
ล าดับที่ 1.2.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาร่วมใจ ต้านภัยทุจริตต าบลดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น หรือการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็น

เรื่องท่ีเกิดข้ึนและมีมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกถิ่น ทุกแดน เป็นเสมือนโรคระบาดในประเทศท่ีก าลังพัฒนา และเป็น
ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ได้น าความเสียหายมาสู่ประเทศไทยอย่างรุนแรง
และขยายวงกว้างข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่
การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย เพราะเป็นปัญหาปละอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้รัฐต้องจ่ายเงิน
งบประมาณสูงกว่าที่เป็นจริง ท าให้ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักลงทุนขาดความ
เชื่อมั่นในระบบราชการไทยที่มักจะมีการใช้อ านาจโดยมิชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการ
ทุจริตในท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายอาสาร่วมใจต้านภัยทุจริตต าบลดอนแก้ว” เพ่ือให้เป็นอีก
หนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีส่วนรับผิดชอบ
ดูแลชุมชน โดยให้ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วม 
ดูแลแก้ไข ตรวจสอบ การบริหารงานและด าเนินงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายอาสา พัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมสรรค์สร้างท้องถิ่นท่ีเข็มแข้ง และมีกระบวนการ

ในการปูองกันการทุจริตในต าบลดอนแก้ว 
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างทัศนคติความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรม  และ

จริยธรรมให้กลุ่มเครือข่ายอาสาต าบลดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว และประชาชน

ทั่วไปในต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาร่วมใจต้านภัยทุจริตต าบลดอนแก้ว 
2. น าเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาร่วมใจต้านภัยทุจริตต าบลดอนแก้วต่อคณะผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ 
3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น แก่กลุ่มเปูาหมาย 
4. บูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจ า

จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่) 
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5. จัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เกิดแนวทางในการปูองกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในชุมชนท้องถิ่น 
2. กลุ่มเครือข่ายอาสาได้ขับเคลื่อนเรื่องการการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัด

และระดับประเทศต่อไปและเป็นการเพ่ิมเติมความรู้และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสม 
3. กลุ่มเครือข่ายอาสาเสริมสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในการต่อต้าน

การทุจริตให้เกิดแก่ชุมชน 
4. กลุ่มเครือข่ายอาสา  ผู้น าท้องที่ ตัวแทนชุมชน ในต าบลดอนแก้ว เกิดการเรียนรู้ มีจิตส านึก มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ล าดับที่ 1.2.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกฎหมายที่เก่ียวกับประชาธิปไตย 

2. หลักการและเหตุผล  
ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการ

ปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองที่ยึดถืออ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
          ประเทศทีเ่ป็นประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นตอ้งมีรฐัธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนญูเปน็กฎหมายหลกัหรอืเป็น
กติกาที่ก าหนดแนวทางส าหรับการที่รัฐจะใช้อ านาจปกครองประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการปกครองแต่
รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เครื่องหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสด็จการก็มี
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน การที่จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของ
ประเทศนั้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยหรือไม่ 
          ลักษณะส าคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพิจารณาไดจ้าก รัฐบาล การเลือกตั้งและการ
ปกครองโดยเสียงข้างมาก โดยลักษณะส าคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อาจจ าแนกได้ดังนี้ 
          1. เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคล ไม่เคร่งครัดเรื่องระบบอาวุโส (แต่ก็ต้องให้ความเคารพผู้อาวุโส) 
ประชาธิปไตยจะด าเนินไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุาย เพื่อค้นหาเหตุผลและความ
ถูกต้องที่แท้จริง เพราะเหตุผลเท่านั้นที่จะจรรโลงให้ประชาธิปไตยด าเนินไปได้ และประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์เป็น
สัตว์ที่มีเหตุผล 
          2. รู้จักการประนีประนอม คือ ยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ไม่นิยมความรุนแรง ต้อง
รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดม่ันหรือดึงดันแต่ความคิดเห็นของตนเองโดยไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไข และ
ต้องยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดเห็นของตนเองเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่า ปรัชญาประชาธิปไตย โดย
พ้ืนฐานไม่ปรารถนาให้มีการใช้ก าลังและการล้มล้างด้วยวิธีการรุนแรง เพราะถ้ามีการใช้ก าลังและความรุนแรงแล้ว 
ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีหรือไม่ใช้เหตุผล ซึ่งก็ขัดกับหลักความเชื่อข้ันมูลฐานของประชาธิปไตยท่ีถือว่ามนุษย์มี
เหตุผล 
          3. มีระเบียบวินัย คือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม่ าเสมอ และช่วยท าให้กฎหมายของ
บ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดตามอ าเภอใจ แต่ถ้ามีความรู้สึกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ไม่เป็น
ธรรม ก็ต้องหาทางเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น มิใช่ฝุายฝืนหรือไม่ยอมรับ  การใช้เสรีภาพเกินขอบเขตจน
ละเมิดหรือก้าวก่ายในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ย่อมท าให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม เพราะสังคมที่ไม่มีการจ ากัดใน
เรื่องสิทธิเสรีภาพเลยนั้นหาใช่สังคมประชาธิปไตยไม่แต่เป็นสังคมอนาธิปไตยท่ีเปรียบเสมือนไม่มีรัฐบาล ไม่มี
กฎหมาย ไร้ระเบียบวินัยทางสังคมโดยสิ้นเชิง 
          4. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่า ตนเป็นเจ้าของประเทศ และ
ประเทศเป็นของคนทุกคน โดยส านึกว่า การที่ตนได้รับการศึกษา สามารถท ามาหาเลี้ยงชีพและด ารงชีวิตอยู่ได้ก็
เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวมของทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีหน้าที่ท าประโยชน์ให้เป็นการตอบแทน นอกจากนี้ลักษณะ
วิถีชีวิตประชาธิปไตยยังมีอีกหลายประเด็น เช่น ต้องเป็นคนหนักแน่นไม่หูเบา,ต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ,มีทัศนะท่ีดีต่อ
คนอ่ืน,ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น,เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,มีน้ าใจเป็นนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะ เป็นต้น 
 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลดอนแก้วมีความเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตยและ
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลดอนแก้ว และเพ่ือหนุน
เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปกครองภายใต้หลักกฎหมาย การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน การ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนดีรู้รักสามัคคีและตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงได้พิจารณาจัดให้มี
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โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยในต าบลดอนแก้วเป็นประจ าทุกปีเพื่อประโยชน์แก่
ชุมชนและพัฒนาต่อยอดในระดับจังหวัดและประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจอันดี และปลูกฝังค่านิยมเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ความรักชาติ ความสามัคคี ให้กับฝุายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ผู้น าชุมชน 
ภาคีเครือข่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจทั่วไป 
 2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
ระบอบประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้งในทุกระดับ ที่ถูกต้อง 
 3. เพ่ือให้ประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ วิถีชีวิตพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมใน
การปกครองการบริหารจัดการชุมชนอย่างเหมาะสม  
 4. เพ่ือรณรงค์ให้ร่วมกันได้แสดงออกถึงการสนับสนุนการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย 
ฝุายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน

เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวต าบลดอนแก้วที่สนใจทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

 2. วางแผนและจัดเตรียมการด าเนินงานตามโครงการ  
 3. ประสานหน่วยงาน เตรียมเอกสาร ซักซ้อมทีมงาน และจัดท าก าหนดการ  
 4. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการฯ เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยและการปฏิรูปประเทศ   
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนทุกฝุาย มีความรู้และความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติอันดี เกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยท่ัวไปและการเลือกตั้งในทุกระดับ 
 2. ประชาชนต าบลดอนแก้วได้เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวคิดในการพัฒนาชุมชน และการปฏิรูป
ประเทศ 
 3. ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ 
 4. ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ของชุมชนต าบลดอนแก้ว เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา
ชุมชนต่อไป 
 5. ประชาชนและผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นความส าคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงไว้ซึ่งความเป็น
ประชาธิปไตย 
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ล าดับที่ 1.2.1 (3) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต าบลดอนแก้ว  

2. หลักการและเหตุผล  
จากการแพร่ขยายทางวัฒนธรรม ตะวันตกสู่สังคมไทย อย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตตามระบบทุน

นิยมแบบเสรี  เป็นการตัดสินมาตรฐานของคนในสังคมด้วยวัตถุ และปลูกฝังเรื่องของการยอมรับกันตามวัตถุ
มากกว่าเรื่องความดีงามทางด้านการกระท าของจิตใจในการเรียนรู้  เป็นการด าเนินชีวิตตามคนส่วนใหญ่ โดยไม่ได้
มองถึงสถานภาพ ความเป็นอยู่ของตนเอง อันท าให้คนไทยในปัจจุบันแสวงหาความสุขที่เกิดจากวัตถุหรือเป็นการ
แสวงหาความสุขที่อยู่นอกตัว  ไม่รู้จักการแก้ไขปัญหา  ท าให้สังคมไทยมีปัญหาตามมามากมาย  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และสภาวัฒนธรรมต าบลดอนแก้ว   จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนต าบลดอนแก้วขึ้น  เพ่ือเป็นการการพัฒนาจิตใจของคนในต าบลดอนแก้ว และเป็น
การศึกษาตนเองหรือหันมาสนใจตนเองมากขึ้นกว่าสิ่งที่อยู่รอบข้าง จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและ
สังคม เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นการพัฒนาประเทศชาติในด้านจิตใจอย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในต าบลดอนแก้ว ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้าน  

ที่เป็นองค์รวมของการพัฒนาให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง 
 2. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในต าบลดอนแก้ว มีค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในต าบลดอนแก้ว มีจิตส านึกและมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม  

4. เป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ และวัดต่างๆ ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดอบรม และท ากิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การร่วมพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 15,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดอนแก้ว และสภาวัฒนธรรมต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดีและมีความ

ตระหนักในการต่อการการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
 
ล าดับที่ 1.2.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี 

2. หลักการและเหตุผล  
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คือ เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เพิ่มประสิทธิภาพในรับช าระภาษี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเปูาหมายที่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีท่ีจัดเก็บ 
และผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ที่มีหน้าที่ช าระภาษี โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
ครบถ้วน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้เห็นความส าคัญของการน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จึงได้มีการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โดย
การสอบราคาจ้าง) เสร็จสมบูรณ์ทั้งพ้ืนที่และเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 แต่ปัจจุบันพบว่า โปรแกรมดังกล่าว
ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์  จึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบมือ เพื่อให้
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้ แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้จัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศ (LTAX GIS) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สามารถพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.ดอนแก้ว  

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
2.  เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในด้านการคลังท้องถิ่น 

 3.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

4. เป้าหมาย 
1. แผนที่แม่บทต าบลดอนแก้ว 

 2 . แผนที่ภาษีต าบลดอนแก้ว 
 3 . ทะเบียนทรัพย์สินต าบลดอนแก้ว 



51 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่ภายในต าบลดอนแก้ว  

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ  ด าเนินการ  ดังนี้         

   1. จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  3. ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. จัดเตรียมบุคลากร พนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน พนักงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
  5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
  6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ขั้นตอนการจัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดินด าเนินการดังนี้ 
  1. จัดท าแผนที่ต าบลดอนแก้ว 
  2. แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย(BLOCK) 
  3. จัดท าแผนที่ระวางทาบทับ 
  4. จัดท าแผนที่แม่บทต าบลดอนแก้ว 
  5. คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบส ารวจข้อมูลที่ดิน 
 3. ขั้นตอนการส ารวจภาคสนาม ด าเนินการดังนี้ 
  1. ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
  2. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 4.  ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด าเนินการดังนี้ 
  1. จัดท าแผนที่ภาษี 
  2. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
  3. จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 
 5.  ขั้นตอนการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด าเนินการปรับข้อมูลในแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ก่อนจะน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เก็บภาษี 
 6.  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินการและจัดเก็บข้อมูลด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์   
ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 7.  ขั้นรายงานผลด าเนินการสรุปผลการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ รายงานให้ผู้บริหาร อบต.ดอนแก้ว ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 10,000 บาท   
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีรายได้จากการจัดเก็บเองเพ่ิมข้ึน 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
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ล าดับที่ 1.2.2 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2542) ได้ก าหนดให้มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่างอิสระตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงิน
อุดหนุนหรือเงินอ่ืนที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้หรือพ่ึงพาให้น้อยลง จึงต้องเพ่ิมรายได้ในส่วนของภาษีที่จัดเก็บเองของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องที่ และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต 
ต่างๆ 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สามารถเพ่ิมรายได้ในส่วนของภาษีที่จัดเก็บเอง  
จาก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องที่  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ดอนแก้ว ขึ้น  เพ่ือส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการช าระภาษีภายในก าหนด
ระยะเวลา 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ

การช าระภาษีภายในก าหนดระยะเวลาและมาช าระภาษีภายในก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2. เพ่ือให้ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ได้รับการบริการช าระภาษีที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 3. เพ่ือให้ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีเกิดความพึงพอใจในการบริการและเต็มใจที่จะช าระภาษี 
 4. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีปูาย  ภาษีบ ารุงท้องที่ และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง  ๆใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่ภายในต าบลดอนแก้ว  

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ดอนแก้ว  
 2. ด าเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 
  2.1 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
  2.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์ คู่มือ เอกสาร 
  2. 4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น/ก าหนดการช าระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ปูายประชาสัมพันธ์  สปอร์ตวิทยุ  คู่มือการช าระภาษี  เว็ปไซต์   
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  2.5 แจ้งก าหนดการช าระภาษี โดยจัดท าเป็นหนังสือส่งถึงผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีทุกคน 
  2.6 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น แก่ผู้น า แกนน า ประชาชนในต าบลดอนแก้ว และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วที่เก่ียวข้อง 
  2. 7 ปรับปรุงสถานที่รับช าระภาษี ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้มาใช้บริการ 
  2. 8 จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน  
เป็นประจ าทุกปี  โดยให้บริการในวันเสาร์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  และจัดเก็บภาษีสัญจร
ภายในต าบลดอนแก้ว 10 หมู่บ้านในช่วงเวลา 16.30– 20.30 น. 
  2.9 จัดให้บริการจัดเก็บภาษีในช่วงพักเท่ียง 12.00 – 13.00 น. ในวันราชการ  
  2.10 ติดตามและทวงถาม ผู้ที่ค้างช าระภาษี 
  2.1 1 จัดระเบียบปูายภายในต าบลดอนแก้ว 
  2.12 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารายได้ต าบลดอนแก้ว  
 6.3 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 15,000 บาท      

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีช าระภาษีภายในก าหนดระยะเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 2. ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ได้รับการบริการช าระภาษีที่สะดวก รวดเร็ว 
 3. ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีเกิดความพึงพอใจในการบริการและเต็มใจที่จะช าระภาษี 
 4. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ล าดับที่ 1.2.3 (1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเกษตรเขตเมือง  

2. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันการผลิตอาหารส าหรับการบริโภคผลิต เพ่ือบริโภคเองมีจ านวนลดลง  เนื่องจากมีผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ลดลง โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเมือง ซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัดในการปลูกพืชผักกินเอง  
ท าให้ต้องซ้ือสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากภายนอก 

ต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชนที่มีลักษณะกึ่งเมืองก่ึงชนบท ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตเมือง มีหมู่บ้านที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรรมเหลือเพียง 2-3 หมู่บ้านเท่านั้น ท าให้ปริมาณการผลิตอาหาร (ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ) ในพ้ืนที่
ผลิตได้น้อยต้องน าเข้าสินค้าและวัตถุดิบประกอบอาหารจากภายนอก ซึ่งมีความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่อาจมี
การปนเปื้อนยาฆ่าแมลง สารปนเปื้อน หรือราคาสินค้าที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจสูงกว่าราคาในพ้ืนที่เนื่องจาก
อาจมีค่าขนส่งหรือค่าด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น   จากข้อมูลการ ส ารวจตามแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด 
ในพ้ืนที่ต าบลดอนแก้วปี 2559 พบประเด็นสังเกตที่น่าสนใจ ได้แก่ 1)ความถี่ในการซื้อผักเพ่ือน ามาประกอบ
อาหารทุกวัน ร้อยละ 37.7 จ านวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 27.9 จ านวน1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 21.3
นาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 13.1  2.ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเพ่ือบริโภคต่อครั้ง จ านวนสูงสุด 51-100 บาทต่อครั้ง  
ร้อยละ 37.70 รองลงมา 20-50 บาท ร้อยละ 34.40 และพบว่าพืชผักที่ประชาชนบริโภค 10 อันดับแรก 
เรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ พริก ผักกาด ผักชี ต้นหอม ผักบุ้ง มะเขือเทศ แตง โหรพา กระเพรา 
ถั่ว ส่วนสมุนไพรที่ใช้ 10 อันดับแรกเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด ตะไคร้ ขิง ข่า ขมิ้น ใบมะกรูด ใบเตย  
ผักคาวตอง ไพล ดีปลี หญ้าเอ็นยืด หากมี การส่งเสริมการผลิตอาหารในระดับครัวเรือน หรือในชุมชนจะสามารถ
ท าให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย  จึง มีแนวคิดการ สนับสนุน การเกษตรเขต
เมืองขึ้น เน้นการผลิตอาหารใน พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดใช้ทรัพยากร เศษวัสดุ ที่มีในครัวเรือน เช่น ขวดพลาสติก  
กะละมัง  ขวดแก้ว  ยางรถ หรือวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ เป็นต้น มาใช้เป็นภาชนะในการผลิตอาหาร , ปลูกผัก, เลี้ยงสัตว์
ในครัวเรือน , ชุมชน ในโรงเรียน ทั้งยัง เป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ชุมชนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
ในชุมชน ลดปริมาณขยะ สร้างเรียนรู้ของสมาชิกในครัวเรือน, ชุมชนและในโรงเรียนได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้เห็นความส าคัญของการผลิตอาหารในครัวเรือน  ชุมชน โรงเรียน
และการน าใช้แนวคิดการจัดการเกษตรเขตเมือง  จึงได้จัดท าโครงการเกษตรเขตเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ผลิตอาหารเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน , ชุมชน, โรงเรียนภายใต้พ้ืนที่จ ากัดหรือทรัพยากรที่มี ลดปริมาณ
ขยะ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างการเรียนรู้ ของประชาชนในการด าเนินงาน เพ่ือให้
ประชาชนไดบ้ริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีและสารปนเปื้อนอื่นๆ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการผลิตอาหารในระดับครัวเรือน ชุมชน และในโรงเรียน 
2. เพ่ือลดรายจ่าย สร้างรายได้จากการปลูกพืชผัก หรือการปศุสัตว์ในระดับครัวเรือน ชุมชนและใน

โรงเรียน 
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3. เ พ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรและการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ ไปปรับใช้ 

4. ส่งเสริมการบริโภคอาหารประเภทผักให้แก่เด็ก เพราะได้บริโภคอาหารที่ชอบ ซึ่งได้ปลูกผักท่ีชอบไว้
บริโภคเอง 

4. เป้าหมาย 
 1. ครัวเรือนต้นแบบ จ านวน 50 ครัวเรือน 
 2. ชุมชนหมู่ที่ 1 – 10 หมู่บ้าน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วพื้นที่ หมู่ที่ 1-10 ในต าบลดอนแก้ว  และโรงเรียนในสังกัด  
อบต.ดอนแก้ว   

6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมและส ารวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและข้อมูลพืชผักท่ีกลุ่มเปูาหมายต้องการ 
2. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
3. ประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
4. เตรียมวัสดุในการด าเนินงาน  
5. จัดอบรมหลักสูตรตามความต้องการของประชาชน ภายหลังการประชุมก าหนดแนวทาง เช่น 

หลักสูตรการปลูกผักสวนครัว หลักสูตรการท าปุ๋ยหมัก หลักสูตรการก าจัดวัชพืชและแมลง เป็นต้น 
6. สนับสนุนการด าเนินงานเกษตรเขตเมืองในระดับครัวเรือน ชุมชน และในโรงเรียน เช่น การสนับสนุน

เมล็ดพันธุ์ที่จ าเป็น ปุ๋ยหมัก เป็นต้น  
7. สร้างการเข้าถึงอาหารปลอดภัย เช่น อาหารปลอดภัยในโรงอาหารโรงเรียน อาหารปลอดภัยในตลาด

นัดสีเขียว อาหารปลอดภัยในหน่วยงาน/ชุมชน 
8. จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ระดับต าบลเพ่ือให้เกิดการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่จ าเป็น และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์

ในชุมชน 
9. สร้างการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละหมู่บ้าน/หน่วยงานและโรงเรียนในพื้นที่และนอก

พ้ืนที่  
10. ประเมินผลการด าเนินงาน 
11. สรุปผลการด าเนินงาน    

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประเมินผลจากจ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 

2. ประเมินผลจาก จ านวนข้อมูลรายรับ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักหรือการปศุสัตว์ในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน และในโรงเรียน 
 3. ประเมินผลจากจ านวนผู้เข้าร่วมด าเนินงานและเข้าร่วมการเรียนรู้  
 4. เด็กในพื้นที่มีการบริโภคอาหารประเภทผักเพ่ิมข้ึน 
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ล าดับที่ 1.2.3 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร 

2. หลักการและเหตุผล  
 ต าบลดอนแก้ว  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นชุมชนกึ่งเมือง ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย  รับราชการและอ่ืนๆ 
ส่วนอาชีพทางด้านการเกษตร มีเพียงร้อยละ 2 ของครัวเรือนทั้งหมด ประชาชนมีฐานะ ยากจนถึงปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด บางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  มีปัญหาเรื่องหนี้สิน  
และต้องการอาชีพเสริมเพ่ือให้มีรายได้ นอกเหนือจากรายได้จากการประกอบอาชีพหลัก 
 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  
ดอนแก้ว จึงได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการเกษตร จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น  
ให้แก่เกษตรกร  โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัว และน ามาบริโภค ลดรายจ่ายส าหรับซื้ออาหาร ว่างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ บริโภคในครอบครัว หรือท าจ าหน่ ายเป็นรายได้เสริมของ
ครอบครัว 
 2. เกษตรและประชาชนที่เข้าร่วมอบรม ได้รวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรม เพ่ือสร้างรายได้ให้ครอบครัวมีความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

4. เป้าหมาย 
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป จ านวน 30 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสบสาหนองฟาน หมู่ที่ 9 ต าบลดอนแก้ว  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร เพ่ือประสานงานการจัดท าหลักสูตรในการฝึกอบรม 

2. เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมตามวันเวลาที่ก าหนด 
4. เตรียมเอกสารความรู้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม เตรียมสถานที่ฝึกอบรม 
5. ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตร 
6. ประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 
7. สรุปรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 10,000 บาท         
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ในการ ตามโครงการที่ฝึกอบรม 
 2. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเปูาหมายมีการน าความรู้ที่ฝึกอบรมไปสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้ 
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ล าดับที่ 1.2.3 (3) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษ

ทางอากาศ 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องขยะนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญต่อเนื่อง หลายปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่
ประสบกับปัญหาการเผาขยะและมลพิษทางอากาศในช่วงฤดูแล้งถึงข้ันวิกฤต ประชาชนมักจะก าจัดขยะและเศษ
วัสดุเหลือใช้โดยการเผาในที่โล่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าการเผาเศษวัสดุเหล่านี้ท าให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง
เชียงใหม่ และจังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ของภาคเหนือ ทั้งภาค
การท่องเที่ยว การบริการ และการท าเกษตรกรรมต่างๆ จึงท าให้มีปริมาณขยะและ เศษวัสดุเหลือใช้เพิ่มขึ้นอย่าง
มาก การก าจัดขยะ และเศษวัสดุเหลือใช้ มิได้เป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเฉพาะบนพื้นดินและในน้ า แต่ยังเกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงมากเมื่อมีการเผาอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะ ในสภาพภูมิประเทศของเมืองเชียงใหม่  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขาท าให้การถ่ายเทอากาศไม่ดีและมีคุณภาพอากาศเลวลง ฝุุนควันที่เกิดจากการเผา
วัสดุต่างๆ กลางแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาขยะ เศษก่ิงไม้และใบไม้ในชุมชนที่เกิดจากความตั้งใจ และความไม่รู้
ของคนในชุมชน และจากไฟไหม้ที่มีสาเหตุจากการเผาหญ้า ภายหลังจากการเก็บเก่ียว รวมทั้งไฟปุาจากการล่าสัตว์
และเก็บหาของปุา มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมการเผาขยะเศษวัสดุเหลือใช้ พวกก่ิงไม้ และใบไม้ในเขตเมือง 
ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เนื่องจากฝุุนละอองและเขม่า
ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ รวมทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 
 ปัญหามลพิษดังกล่าวนี้ เป็นปัญหาที่ก าลังทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวันของเมืองเชียงใหม่สมควรที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเผาขยะ เศษก่ิงไม้ และใบไม้ของประชาชน โดยการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ และใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้แทนการเผา 
สร้างจิตส านึก และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค ์
1. จัดท า  สาธิตและเผยแพร่ให้ประชาชนท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ กิ่งไม้ และใบไม้ในชุมชนเพ่ือใช้

ประโยชน์จากเศษวัสดุเหล่านี้ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ เช่นฟางข้าว กิ่งไม้ ใบไม้

และหญ้าแห้ง เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของเมืองเชียงใหม่ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าปุ๋ยหมักในครัวเรือนของประชาชนและในชุมชน 

4. เป้าหมาย 
1. สาธิตการท าปุ๋ยหมักในพ้ืนที่ด าเนินการ และในที่ดินของประชาชน หมู่ที่ 1-10 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
2. ลดการเผาขยะในพ้ืนที่ และลดปริมาณละอองฝุุนในอากาศ ที่เป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศในช่วง

ฤดูแล้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงปุ๋ยหมักหมู่ที่ 1, บริเวณสุสานสาธารณะหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 และจุดสาธิตการท าปุ๋ยหมักชุมชนบ้าน  
ห้วยตึงเฒ่า หมู่ที่ 3 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมเศษก่ิงไม้ ใบไม้ และขยะอินทรีย์ ทุกหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นวัสดุท าปุ๋ยหมัก 
2. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก ณ โรงปุ๋ยหมักหมู่ที่ 1, บริเวณสุสานสาธารณะหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 และจุดสาธิตการ

ท าปุ๋ยหมักชุมชนบ้านห้วยตึงเฒ่า หมู่ที่ 3 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
3. เชิญชวนให้ประชาชนน าขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้ มาท าปุ๋ยหมักเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน

ครัวเรือน และด าเนินการสาธิตการท าปุ๋ยหมักในที่ดิน บ้านเรือน สวน ที่นา ของประชาชนที่มีท่ีว่างพอเพ่ือลด
ภาระในการขนเศษวัสดุไปทิ้งหรือก าจัดด้วยวิธีอ่ืน 

4. ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายปุ๋ยหมักให้ประชาชนได้ทดลองใช้ประโยชน์ 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานสรุป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ลดการเผาขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ที่ท าให้เกิดหมอกควัน ที่เป็นมลพิษต่อสภาพอากาศของชุมชนใน
ต าบล และของจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ประชาชนสามารถน าเอาขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้ มาท าปุ๋ยหมักใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยลดการเกิดละอองฝุุนมลพิษทาง

อากาศ 
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ล าดับที่ 1.2.3 (4) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล  

กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีต่างๆ ในต าบลดอนแก้ว เกิดจากการรวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความ  
เข้มแข็งภายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนม แคบหมู น้ าพริกตาแดง กลุ่มจักสานไม้ไผ่ขด กลุ่มทอผ้าจากเศษวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น 
ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีภาวะน้ ามันแพง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้ความต้องการสร้างรายได้เสริม  
เพ่ือมารองรับรายจ่าย จึงมากขึ้นตามไปด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  
เป็นการแปรรูปผลผลิตหรืออาหารให้เก็บไว้ได้นาน เสริมสร้างรสชาติและรูปแบบผลผลิตที่หลากหลาย   
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับ  
การถ่ายทอดมาเป็นเวลานาน ทั้งยังเป็นอีกหนทางหนึ่งในการประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดท าโครงการอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรโดยมุ่งหวังประชาชนที่สนใจ จะได้น าเอาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
ที่มีค่าให้คงอยู่สืบไป 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางเกษตร 
2. เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

และเพียงพอต่อการด ารงชีพ  

4. เป้าหมาย 
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ านวน  30 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรเพื่อประสานงานการจัดท าหลักสูตรในการฝึกอบรม 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมตามวันเวลาที่ก าหนด 
4. เตรียมเอกสารความรู้ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม และสถานทีฝ่ึกอบรม 
5. ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตร 
5. ประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 10,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถน าไปผลิต

เพ่ือสร้างรายได้ในครัวเรือนได้ 
2. ประชาชนน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว หรือมีการรวมกลุ่ม 

เพ่ือประกอบชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  
 
ล าดับที่ 1.3.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวคุณธรรม น าสังคมเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) 

2. หลักการและเหตุผล  
สังคมไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งจนไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตประจ าวันได้ ศาสนา

พุทธมีอิทธิพลต่อท้ังตัวบุคคล ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก โดยมีศาสนาสถานหรือ 
“วัด” เป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของคนในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของ
ชาวไทยตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นวัดยังเป็นศูนย์กลางแห่งการถ่ายทอดและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดแก่คนในชุมชน ก่อให้เกิดความสงบสุขข้ึนภายในสังคม แต่สังคมไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่
ความเจริญในด้านต่างๆ มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาสู่ประเทศ
ไทย สิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะสงผลดีในด้านการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ก่อให้เกิด
ผกระทบในด้านต่างๆ เช่นกัน โดยเฉพาะเกิดความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจของคนในสังคม รวมถึงการขาด
คุณธรรมและจริยธรรม ท าให้สังคมเกิดปัญหาต่างๆ ตามาอย่ามากมาย 
 ครอบครัวถือเป็นสถาบันที่เล็กท่ีสุดแต่มีความส าคัญมากที่สุด หากจะพัฒนาทางด้านจิตใจของคนในสังคม 
จึงควรเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้มีการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายในครอบครัว รวมทั้งมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ มุ่งเน้น
การปลูกฝังและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้แก่สมาชิกภายในครอบครัวและคนในชุมชนใช้ศาสนสถานหรือวัดเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนส่งเสริมให้ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนเข้ามามีบทบาร่วมสนับสนุน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมท ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน 

 2. เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือเสริมสร้างปลูกฝังพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมในด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้แก่เด็ก 
เยาวชน และครอบครัวในชุมชนต าบลดอนแก้ว 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว สามารถน าใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่ยุ่งเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่น 

4. เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว จ านวน 40 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน 
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 2. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ 
 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ทีมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมท ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน 

 2. เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 
 3. เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวได้รับความรู้และเข้าใจผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
 4. เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ล าดับที่ 1.3.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน : กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2. หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการครบ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง   มีพฤติกรรมที่ละอายต่อการท าผิด  และส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการ ในการ
ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข เป็นผู้ที่มีความสามารถ 
คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์    

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
 2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการประพฤติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้วให้เป็นคนดีของสังคม  
 3. เพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 
นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนแก้ว  ร้อยละ  80  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน  โดยการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้าง

ค่านิยมในการประพฤติตนที่ดี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้วเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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ล าดับที่ 1.3.1 (3) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายลูกเสือ) 

2. หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ซึ่งความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพมุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ที่ก าหนดโดยที่กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
ต้องปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุง  
การท างาน โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม จึงเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ได้ครบทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการท าประโยชน์เพื่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ท าให้มีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ทางสถานศึกษาจึงได้จัดให้มี
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ขึ้นเพ่ือให้การเรียนการสอนลูกเสือครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมและฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญาฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยม

ที่ดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญาได้น าความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้

ในการด าเนินชีวิต 

4. เป้าหมาย 
1. นักเรียนโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  ฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดี

งามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย ร้อยละ 80 
2. นักเรียนโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญาได้น าความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
มีการบริหารงานโครงการ (กิจกรรม) แบบ PDCA  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
 2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
 3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 5. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
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 7. นิเทศติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
 8. ประชุมเพ่ือแก้ปัญหา 
 9. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
 10. รวบรวมการท างานจากคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
 11. ประชุมจัดท ารายงานผล ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 12. ประเมินผล 
 13. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
นักเรียนโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้เข้าร่วมกิจกรรมที่

พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของ
ชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการท าประโยชน์เพื่อครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ ท าให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
 
ล าดับที่ 1.3.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการนวัตกรรม GG.The Gist 4.0 

2. หลักการและเหตุผล  
GG. The Gist 4.0 ( ต้นกล้าธรรมาภิบาล 4.0 ) เป็นการปลูกฝังจิตส านึกธรรมาภิบาลให้ผู้เรียน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ที่เป็นเหมือนต้นกล้า ถ่ายทอดธรรมาภิบาลสู่
ผู้ใหญ่ในครอบครัว และชุมชนแบบ Bottom up เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกระแสดิจิตัลประเทศไทย 4.0 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัด อบต.

ดอนแก้ว มีจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
2. เพื่อให้ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัด อบต.

ดอนแก้ว มีจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
3. เพ่ือผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัด อบต.ดอน

แก้วเกิดจิตส านึกและตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
4. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญาได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงานอื่นให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัด อบต.ดอนแก้ว 

มีจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัด อบต.ดอนแก้ว 

มีจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตร้อยละ 75 
3. ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัด อบต.ดอนแก้ว

เกิดจิตส านึกและตระหนักในการมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 75 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน

อ่ืนให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการส่งเสริมธรรมภิบาลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มีวินัย มีความพอเพียง 
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2. ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา เป็นตัวอย่างเรื่อง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น GG. The Gist 4.0 เพ่ือให้หน่วยงานอื่นๆ น าไปประยุกต์ใช้พัฒนา
ต่อยอดหรือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง อปท. ด้วยกันในวงกว้าง 

3. ก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนากิจกรรม GG. The Gist 4.0 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมหรือปัจจัยน าเข้า (Input) เตรียมอุปกรณ์และสิ่งต่างๆ ให้พร้อม 
 ขั้ นตอนที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติหรือกระบวนการ (Process) เน้นกระบวนการเชิงซ้อนในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น GG. The Gist 4.0 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลลัพธ์หรือปัจจัยน าออก ( Output / Out come) ได้แก่  ผลที่คาดหวังในตัวผู้เรียนที่

ปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะธรรมาภิบาลด้านคุณธรรม 4 ประการ คือ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มีวินัยและความ
โปร่งใส โตไปจะได้ไม่เป็นผู้ใหญ่ที่คดโกง และท าให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบธรรมาภิบาลแก่
หน่วยงานอื่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 50,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนแก้ว มีจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต มีจิตสาธารณะ และเป็น
สถานศึกษาต้นแบบการส่งเสริมธรรมาภิบาล  
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ล าดับที่ 1.3.2 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี : กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน 

2. หลักการและเหตุผล  
การเป็นพลเมืองดี มีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างมากพลเมืองที่ดีจะท าให้สังคมและประเทศชาติ

เจริญก้าวหน้า และพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ซ่ึงเด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมให้เป็นไปอย่างสันติสุข  
ทั้งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง   ดังนั้นโรงเรียนบ้านดอนแก้ว จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลัก
ประชาธิปไตยมีจิตสาธารณะ รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนแก้วเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย  

 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ให้เป็นคนดีของสังคมสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 
นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร้อยละ 80  เป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่นักเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 3,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้วสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  
 
ล าดับที่ 1.3.3 (1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน : กิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม (ดี) 

2. หลักการและเหตุผล  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องการศึกษาว่า การจัดการ

ศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอและมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบาง
เรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชด าริให้มีการน าองค์ ๔ แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และ
พลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจของ
นักปราชญ์และบัณฑิต อีกท้ังยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากข้ึน โดยทรงมี
พระราชด าริให้น าทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘๐ (๓) กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ (๒๕๔๕) และฉบับที่ ๓
(๒๕๕๓) มาตราที่ ๖ กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข มาตรา ๒๒ กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา ๒๓ กล่าวว่าการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา   มาตรา ๒๔ (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา  (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง  
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาคน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กล่าวถึงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ส่วนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ ๔ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
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ทุกระดับท้ังร่างกายและจิตใจ ให้เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เป็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑  
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น  ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ระยะ ๔ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กตามทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ กล่าวถึงการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 
 จากที่กล่าวมาแสดงว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่ “ดี  เก่ง  และมีความสุข”  ดังนั้น
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญาจึงจัดท าโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน” ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว และให้นักเรียนพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ  

4. เป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมครูประจ าชั้นเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเป็นคนดี และเรียนรู้อย่าง  
มีความสุข 
 2. ครูผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมต่างๆผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
 3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม และน ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
นักเรียนโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา มีจิตสาธารณะ เป็นคนดีของสังคม  โดยได้รับการยอมรับและ  

ยกย่องชมเชยจากสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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ล าดับที่ 1.3.3 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต าบลดอนแก้ว  

2. หลักการและเหตุผล  
จากการแพร่ขยายทางวัฒนธรรม ตะวันตกสู่สังคมไทย อย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตตามระบบทุน

นิยมแบบเสรี  เป็นการตัดสินมาตรฐานของคนในสังคมด้วยวัตถุ และปลูกฝังเรื่องของการยอมรับกันตามวัตถุ
มากกว่าเรื่องความดีงามทางด้านการกระท าของจิตใจในการเรียนรู้  เป็นการด าเนินชีวิตตามคนส่วนใหญ่ โดยไม่ได้
มองถึงสถานภาพ ความเป็นอยู่ของตนเอง อันท าให้คนไทยในปัจจุบันแสวงหาความสุขที่เกิดจากวัตถุหรือเป็นการ
แสวงหาความสุขที่อยู่นอกตัว  ไม่รู้จักการแก้ไขปัญหา  ท าให้สังคมไทยมีปัญหาตามมามากมาย  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และสภาวัฒนธรรมต าบลดอนแก้ว   จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนต าบลดอนแก้วขึ้น  เพ่ือเป็นการการพัฒนาจิตใจของคนในต าบลดอนแก้ว และเป็น
การศึกษาตนเองหรือหันมาสนใจตนเองมากขึ้นกว่าสิ่งที่อยู่รอบข้าง จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและ
สังคม เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นการพัฒนาประเทศชาติในด้านจิตใจอย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในต าบลดอนแก้ว ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้าน  

ที่เป็นองค์รวมของการพัฒนาให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง 
 2. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในต าบลดอนแก้ว มีค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในต าบลดอนแก้ว มีจิตส านึกและมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม  

4. เป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ และวัดต่างๆ ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดอบรม และท ากิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การร่วมพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 15,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดอนแก้ว และสภาวัฒนธรรมต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดีและมีความ

ตระหนักในการต่อการการทุจริตคอร์รัปชั่น 


