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มิติที่ 1 โครงการที่ 1
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึก
ในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาการทุจริตคอร์ รัป ชั่น อย่างจริงจัง สถานการณ์วิกฤติปัญ หาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสั งคมไทยดังกล่ าว
ทุกภาคส่วนในสั งคมไทยต่างเห็ นพ้องต้องกันว่าการที่จะทาให้ ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้
ในที่สุดนั้น ต้องน าหลั กธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่ว นการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ ใหม่ปลูกจิตสานึก
ของคนไทยร่ว มต้ านภั ย การทุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การเปลี่ ย นแปลงค่ านิ ยมไปในทิ ศ ทางที่ ไม่ เอื้ อ หรือ สนั บ สนุ น
การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบั บ ปั จ จุ บั น ซึ่ งได้ ว างกรอบการน าหลั ก ธรรมาภิ บ าลไปเป็ น แนวทางการปฏิ รูป การบริห ารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้ นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองกระบี่ จึงจัดทาโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค์ ก รมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล
คุณธรรม และจริยธรรม
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2. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น บุ ค ลากรมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจและให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีดาเนินการ
1.
2.
3.
5.

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
จัดทาคู่มือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แจกคู่มือให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลกรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ค วามเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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มิติที่ 1 โครงการที่ 2
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา
การพัฒ นาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจ ในการให้ บ ริการสาธารณะแก่ป ระชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจ
เกี่ยวกับ การให้ บ ริการสาธารณะ การจั ดการทรัพยากรของชาติให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ
คณะรัฐ มนตรี ในการประชุ มเมื่ อวันที่ 26 สิ งหาคม 2551 มีมติ เห็ นชอบในหลั กการเกี่ย วกั บ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 6 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลั กการและเหตุผ ลดังกล่ าว เทศบาลเมื องกระบี่ จึงเห็ น ความส าคัญ ในการพั ฒ นาบุ คลากร
ในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว
และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้ างจิ ตส านึ ก ในการท าความดี รู้จัก การให้ การเสี ย สละและการบ าเพ็ ญ
สาธารณะและประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลเมืองกระบี่ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
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5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้จัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
350,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 เด็ ก และเยาวชนในสั งกั ด เทศบาลเมื อ งกระบี่ มี คุ ณ ธรรมจริยธรรม เข้าใจหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาและน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 เด็กและเยาวชนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ
เกิ ด ความส านึ ก ร่ ว ม ในการสร้ างสั งคมแห่ ง คุ ณ ธรรมและสมานฉั น ท์ สร้ า งประโยชน์ แ ก่ ค รอบครั ว และ
ประเทศชาติ รู้จักการให้ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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มิติที่ 1 โครงการที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุ คคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสาเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับ บุ คลากรที่มีคุณภาพสู ง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ใน การ
ปฏิ บั ติงาน มีป ระสบการณ์ มี ความรู้ และเข้าใจงานเป็น อย่างดีเมื่อได้รับ บทบาทให้ ก ระทาหน้ าที่ ใดๆ แล้ ว
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็ นในการทางาน ย่อมทาให้องค์กรนั้น ๆ
ด้ อ ยพั ฒ นาหรื อ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ อ ย่ า งล่ า ช้ า นอกจากบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่ งตนเอง บุ คลากรที่ป ฏิบั ติห น้ าที่โดยยึดมั่นในหลั กคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสั ตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ต่องาน
ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว
ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
เทศบาลเมื องกระบี่ จึ งได้ จั ดโครงการส่ งเสริม คุณ ธรรมและจริยธรรมในการป้ อ งกัน การทุ จริตขึ้ น
เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรภายใน ประกอบด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคดีที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่ วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญ ชา และต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
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3.3 เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มและเจตคติ ข องบุ ค ลากรต่ อ องค์ ก ร ต่ อ การท างาน
ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
3.4 เพื่อให้ส ถาบั นทางศาสนามีบ ทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลเมืองกระบี่
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ/พนักงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
7.1 ขออนุมัติดาเนินโครงการ
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
7.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
7.5 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้
อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ
ทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
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มิติที่ 1 โครงการที่ 4
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณ ธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ
เทศบาลเมืองกระบี่
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้ มีประมวล
จริยธรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ล ะประเภท โดยให้ มีกลไกและระบบในการบังคับ ใช้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลเมืองกระบี่ ลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งหัวใจสาคัญของการ
ท างานร่ ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะอี ก อย่ างที่ ข าดไม่ ได้ คื อ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เพราะคุ ณ ธรรม และจริย ธรรม
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่ งถ้า
บุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้อง
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็
จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ
ประกอบกับเทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับการประเมินคัดเลือกจาก สานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ
ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ปี
พ.ศ. 2558 และเพื่อเป็ น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทา
โครงการอบรมคุณ ธรรม และจริย ธรรม แก่ผู้ บ ริห าร สมาชิกสภา และพนั กงานของเทศบาลเมื องกระบี่
ดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็ น การสร้ างจิ ตส านึ กและความตระหนั กในการปฏิ บั ติราชการตามอานาจหน้าที่ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
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6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสานึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้มารับ บริการที่เทศบาลเมืองกระบี่ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้บริห าร สมาชิกสภา และพนั กงานเทศบาลเมืองกระบี่ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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มิตทิ ี่ 1 โครงการที่ 5
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 5
...................................
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกระบี่”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกระบี่ พ.ศ. 2552 โดย
กาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทา ประกอบกับ ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี
ซื่อ สั ตย์ สุ จ ริ ต และรั บ ผิ ด ชอบ ยึ ด ถือ ประโยชน์ ของประเทศชาติ เหนื อ กว่าประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัด กันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11
ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2557 ซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่ าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลเมือง
กระบี่ ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกระบี่” ขึ้น เพื่อให้
บุ ค ลากรทั้ งฝ่ า ยการเมื อ งและฝ่ า ยประจ าทุ ก ระดั บ น าไปใช้ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่ อป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์ โดยมิ ช อบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิด ขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีการดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนถึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกระบี่ เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิกสภา พนั ก งานเทศบาล ลู กจ้างประจา พนัก งานปฏิ บั ติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลเมืองกระบี่
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มิติที่ 1 โครงการที่ 6
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 6
...................................
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รัก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ และประชาชนเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมีศั กดิ์ ศรีและเกี ยรติภู มิ ในด้ านความโปร่งใส
ทัด เที ย มนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสั ยทั ศ น์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุ จริต ” มี
เป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ก ารทุ จ ริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลเมือง
กระบี่ จึงได้กาหนดแนวทาง / มาตรการเสริม สร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึ กและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริห าร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง
4. เป้าหมาย
ข้อมูล / องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีการดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล / องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจ ริ ต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่ อประชาสั ม พัน ธ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
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2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/ กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล / องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
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มิติที่ 1 โครงการที่ 7
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 7
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศ นคติ วัฒ นธรรมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน
ในแต่ล ะท้องถิ่น จะมีความเป็ น อยู่ ที่ ดีมีค วามสุ ขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติป ฏิบั ติของค ณะผู้ บ ริห าร
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม
ปฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นกรอบจริ ย ธรรม เป็ น ผู้ มี จิ ต ส านึ ก ที่ จ ะตอบสนองคุ ณ แผ่ น ดิ น ด้ ว ยการกระท าทุ ก สิ่ ง
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุม เมื่ อวั น ที่ 26 สิ งหาคม 2551 มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตนโดยได้กาหนดแนวทางพัฒนาข้าราชการ
ทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็น
ตัวอย่ างที่ ดีของสั งคม ยึ ดมั่น ในคุณ ธรรม ยืน หยัด ในสิ่ งที่ ถูกต้ องตระหนั กในคุณ ความดีและกฎแห่ งกรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณ ธรรม จริยธรรม
การตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาการใดได้อย่างเหมาะ อันรวมถึงการป้องกันการกระทาทุจริตในระบบ
ราชการด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองกระบี่ จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นฐานความคิ ด ของคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3.2 เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และค่ า นิ ย มที่ ดี ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบให้ แ ก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองกระบี่
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3.3 เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.4 เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู เ ทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
4. กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่ นักเรียนใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล และประชาชน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. วิธีการดาเนินการ
1. บรรยายเรื่อง การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
2. บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่าย
สภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. แบ่ ง กลุ่ ม ท ากิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ แ ละ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่
7. สถานทีด่ าเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
250,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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มิติที่ 1 โครงการที่ 8
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 8
...................................
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และ
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัด สิ น ใจหรือ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ ง การกระท าดั งกล่ าวอาจเกิ ดขึ้ น โดยรู้ตั ว หรือไม่ รู้ตัว ทั้ งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์
ส่ ว นรวม ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นมี ห ลากหลายรู ป แบบ ไม่ จ ากั ด อยู่ ในรูป ของตั ว เงิน หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เท่ า นั้ น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่ง
ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้ มีอานาจที่ตัดสิ นใจ
ให้ ญ าติพี่ น้ อ งหรือบริษั ท ที่ต นมี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ยได้ รับ สั มปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิช อบ
ทั้งนี้ หมายถึงความขัดแย้ งกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยก าหนดให้ ห น่ ว ยงานควรมี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาภายในองค์ ก ร
เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น เทศบาลเมืองกระบี่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่ บุ ค ลากรในเทศบาลเมื อ งกระบี่ เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริต ในการปฏิ บั ติ ราชการ จึ งได้ จั ด กิ จ กรรมป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้ อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพื่อให้พนั กงานทุกคนทางานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่ อเสริม สร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุ จริต โปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ของ
เทศบาลเมืองกระบี่
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3.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาลเมื อ งกระบี่ มี จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย ม
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. สถานทีด่ าเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั กงานเทศบาลเมืองกระบี่ มีความรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทั บซ้อน และมีความประพฤติป ฏิบั ติ
งานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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มิติที่ 1 โครงการที่ 9
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 9
...................................
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริตเป็ น วาระแห่ งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็ น
เรื่ อ งการส่ งเสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็ น ธรรม ยึ ด หลั ก การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น วางใจในระบบราชการ
เสริ ม สร้ างระบบคุ ณ ธรรม รวมทั้ งปรั บ ปรุงและจัด ให้ มี ก ฎหมายที่ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานต่ างๆ เช่ น ส านั ก งาน ก.พ. จึ งได้ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ที่ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยเฉพาะเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of Interest) ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ รวมกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริตในภาครั ฐ และองค์กรตามรัฐ ธรรมนู ญ ได้จัดท ายุท ธศาสตร์ ว่าด้ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพั ฒ นาเครื่อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนั กถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง
เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองกระบี่ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น
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4. กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. วิธีการดาเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตรวจสอบความถูกต้อง
จัดทาคู่มือการป้องกันและประโยชน์ทับซ้อน
แจกจ่ายให้บุคลากร

7. สถานทีด่ าเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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มิติที่ 1 โครงการที่ 10
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 10
...................................
1. ชื่อโครงการ : ซ่อมป่ารักษาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น โลกก าลั ง เผชิ ญ กั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate
Change) ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว
และหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิ ภาค และระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งใน
การแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่ องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่ งกรอง
มลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาล
เมืองกระบี่ จัดได้จัดทาโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่
ประจาปี 2561 เพื่อให้ ป ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญ หาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม
(Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองกระบี่ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่าง
เปล่ าในเขตเทศบาลเมื อ งกระบี่ เพื่ อให้ เกิ ด ความร่ม รื่น แก่ ชุ ม ชน พร้อมทั้ งเป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ป ระชาชนตระหนั กในคุณ ค่าของสิ่ งแวดล้ อม และรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ อันเป็ น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้
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5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้ โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่
7. พื้นทีด่ าเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1
10.2
10.3
10.4

ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น

ในชุมชน
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มิติที่ 1 โครงการที่ 11
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 11
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้
ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่ า งมาก หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชนจึ งได้ มี ก ารริ เริ่ ม โครงการอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรป่ าไม้
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรี ย บง่ายและประหยั ดในการดาเนิน งาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลู กป่ า 3 อย่าง เพื่ อประโยชน์
4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง
ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมื อ งกระบี่ ในฐานะเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด
ได้ตระหนั กถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนและ
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็ น การรั กษาประโยชน์ ส าธารณะ สร้างความสามัค คี และสร้างกลุ่ มอาสาสมัค รและพิ ทั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองกระบี่ จานวน 14 ชุมชน
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
เมืองกระบี่ จานวน 14 หมู่บ้ าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ โดยบูรณาการร่ว มกันกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กระบี่ พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลเมืองกระบี่ ผู้นาชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 14 ชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน
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ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
(กลุ่มรวมทุกชุมชน)
6.2 จัดเวทีเสวนาติดตามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจา
ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)
6.3 จั ดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่ มพิทักษ์สิ่ งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ล ะ
ชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง
ทาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี ความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชน ในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จั ดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน / ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
7. พื้นที่ดาเนินการ
พื้น ที่ส าธารณะประโยชน์ ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ และแหล่ งน้า คู คลอง ในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
70,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
เกิ ด กลุ่ ม อาสาสมั ค รพิ ทั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มใน ชุ ม ช นเพิ่ มมากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
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มิติที่ 1 โครงการที่ 12
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 12
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการ
รั ก ษาพยาบาลที่ โ รงพยาบาลมี จ านวนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และอั ต ราการป่ ว ยจากโรคที่ ไ ม่ ติ ด ต่ อ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการดาเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
ที่สาคัญ มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก ผลไม้
ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกาจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์
ทาให้ ส ารเคมีเป็ น โทษเหล่ านั้ น ตกอยู่ กับ ผู้ บ ริโภคอย่างยากที่ จะหลี กเลี่ ยง แนวทางในการป้ องกัน ปัญ หา
ที่เป็นการแก้ที่ต้น เหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี
มีประโยชน์ แต่กระนั้นสาหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูก
ผักด้วยตนเอง เทศบาลเมืองกระบี่ตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
3.2 เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์ที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมี
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 สมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
4.2 ประชาชนทั่วไป
5. ระยะเวลาดาเนินการ
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ขั้นเตรียมการ
- มี การวางแผนการให้ ค วามรู้ แบ่งกลุ่ ม ย่อย แบ่ งหั ว ข้อโครงการ จัดตั้ งที มงานที่ เป็ น ผู้
ประสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ
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- บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน
6.2 ขั้นปฏิบัติ
- รวบรวมบล็ อกของสมาชิก หรือลิ งค์ภ ายนอกที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับ การปลู กและดูแลผั ก
อินทรีย์ เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก
- กระตุ้นการนาเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน
- จัดให้มีการนาเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
6.3 ขัน้ ประเมินผล
- การนาเสนอผลงานที่กาลังเพาะปลูก และผลผลิตที่สาเร็จแล้ว
- มีการสารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค
(จานวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ )
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการดาเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสาหรับให้บริการสมาชิก
7. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์
10.2 สมาชิกสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง
10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน
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มิติที่ 1 โครงการที่ 13
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 13
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสาเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภั กดีต่อสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ ปั ญ หาต่าง ๆ ที่ เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ
ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะ
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัย
อันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนั้น เทศบาลเมืองกระบี่ ได้เล็ง เห็นความสาคัญจึงได้จัดโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว
ร่ว มกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาการศึกษา โรงเรียนสั งกัดเทศบาลเมืองกระบี่ และโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมือ งกระบี่ โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อสานสายใยครอบครัว ระหว่างผู้ ป กครองกั บ บุต รหลาน ให้ เป็ น สถาบั น
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสานึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรู้ ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ ผู้ เข้าร่ ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โอกาสฝึ กปฏิ บั ติ ท ากิจ กรรมร่ว มกั น อั น ก่ อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่รวมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ป กครอง นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ครู
อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองกระบี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

40
6. วิธีการดาเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ตามค่ านิ ยม 12 ประการ มี ลั ก ษณะนิ สั ยพึ ง
ประสงค์
10.3
10.4
10.5
10.6

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
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มิติที่ 1 โครงการที่ 14
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 14
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องไปวัด
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปั จ จุ บั น โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ
ล้าสมัย จึงได้ดาเนิน ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหา
ด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลั งอั น ส าคั ญ ที่ ส ามารถช่ ว ยกั น เสริ ม สร้ างกิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศชาติ ในอนาคต
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด
กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้ างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่า
ของตันเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับ
จะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒ นาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศชาติ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พาน้องเข้าวัด” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา อั นเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะ
ในการด าเนิ น ชี วิต “เก่ง ดี และมี ความสุ ข ” เพื่ อ ให้ เด็ ก และเยาวชนที่ น าธรรมะน าหลั กค าสอนที่ รั บ ไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดี
งามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบ
อาชีพที่สุจริต การพัฒ นาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิต และสุขภาพจิต และสุดท้ายการ
พัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิ ธีการป้องกันรู้วิธีการ
แก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่
ความสาเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โอกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น อั น ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
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3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. วิธีการดาเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1
10.2
10.3
10.4

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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มิติที่ 1 โครงการที่ 15
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 15
...................................
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิ ยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ย อมรับพฤติ กรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อนาให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
เทศบาลเมืองกระบี่ ตระหนั กถึงปัญ หาที่ เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคาขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้นทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็น
กาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผ ลที่สุด ตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 53 เทศบาลเมือง มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาเขตเทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีอานาจหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (7)
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริห ารส่ วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจั ดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒ นาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริ ยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
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3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทา
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้ฝึ กฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
6.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลเมืองกระบี่ กาหนด
6.5 ทาพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลเมืองกระบี่
7. สถานทีด่ าเนินการ
เขตเทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

45
มิติที่ 1 โครงการที่ 16
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 16
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกระบี่
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรง และฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจ ริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 53 เทศบาลเมือง มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาเขตเทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีอานาจหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (7)
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์ การ
บริหารส่วนตาบล
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒ นาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบนั้น
เทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง
มีค วามซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริต การยึ ด มั่ น ในความสั ตย์ จริงรู้จั กแยกแยะถู กผิ ด ปฏิ บั ติ ต่ อตนเองและผู้ อื่น โดยชอบ
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
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3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน มีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
6.3 ดาเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
7. สถานทีด่ าเนินการ
เขตเทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลเมืองกระบี่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
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มิติที่ 1 โครงการที่ 17
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 17
...................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกระบี่
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เด็ก และเยาวชนไทยได้รับ ผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ ท าให้ เกิด ปั ญ หา เช่ น
ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ เด็ ก และเยาวชนมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิด
ผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้ น จึงควรทาให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะ
ให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพีย ง เห็น คุณ ค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ ร่วมกับผู้ อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ (กิจกรรม “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกัน
ทางสั งคมให้ เด็ กและเยาวชน สามารถใช้ ชีวิต ได้อ ย่ างสมดุ ล ท่ ามกลางการเปลี่ ย นแปลงต่ างๆ ที่ เกิด ขึ้ น
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมการเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พุทธศักราช 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 เทศบาลเมือง มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาเขต
เทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม และมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมี
อ านาจหน้ าที่ ต้ อ งท าในเขตเทศบาล (7) ส่ งเสริม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้ สู งอายุ และผู้ พิ ก าร
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ดั งนี้ (9) จั ด การศึ ก ษา (10) การสั งคม
สงเคราะห์และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้ เป็ น คนที่สมบู รณ์ทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณ ธรรมและ
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
3.2 เพื่ อ สร้ างภู มิคุ้ ม กัน ทางสั งคมให้ เด็ กและเยาวชน สามารถใช้ ชีวิต ได้ อย่ างสมดุ ล ท่ ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนั กรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง เห็ น คุณ ค่าของทรัพ ยากรต่ างๆ รู้จักเอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ แบ่งปั น และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อื่น ได้อย่างมี
ความสุข
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ

7. สถานทีด่ าเนินการ
เขตเทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็ ก และเยาวชนสามารถน าแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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