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มิติที่ 1 
 
 

การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทจุริต 
 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนกัแก่บุคลากรทั้งขา้ราชการ 
 ฝ่ายบรหิาร ข้าราชการการเมือง ฝา่ยสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ า

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน ์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้ นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลฟากห้วย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลฟากห้วย มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลฟากห้วยในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลฟากห้วย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลต าบลฟากห้วย และวัดในพื้นท่ีต าบลฟากห้วย 
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6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลต าบลฟาก
ห้วย บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 งบประมาณ  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลต าบลฟากห้วย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   

 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการเข้าวัดฟ้งธรรมในวันเสวนะในช้วงเทศกาลเข้าพรรษา. 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
วันสวนะวันธรรมสวนะ หมายถึง วันที่ชาวพุทธเข้าวัดท าบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา และฟัง

ธรรมเทศนา เรียกกันในปัจจุบันว่า วันพระ หรือ วันอุโบสถ ในประเทศไทยเดือนหนึ่งก าหนดให้มีวันพระไว้ 4 
วัน คือ วันขึ้น 8 ค่ า วันขึ้น15 ค่ า วันแรม 8 ค่ า วันแรม 15 ค่ า ( หรือ 14 ค่ าในบางเดือน )เป็นวันส าคัญยิ่ง
ทางระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นศิริมงคลดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้  ความส าคัญวันพระ หรือวันอุโบสถ เป็น
วันหลักแห่งการท าความดี โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ชาวพุทธมีโอกาสท าความดีต่างๆ ได้แก่ ท าบุญตัก
บาตร ให้ทาน เพ่ือท าใจให้สงบ 
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๓.วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตระหนักถึงความส าคัญในวัน
สวนะซ่ึงตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
        ๒. เพ่ือเสริมสร้าง ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของ เทศบาลต าบลฟากห้วย โดยการร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข ทุกชนิด  
๓. เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย ด ารงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป 
    ๔. เพ่ือส่งเสริมให้วัดได้จัดกิจกรรมน าประชาชนเข้าวัด ตักบาตร ท าบุญ เวียนเทียน เป็นศูนย์รวมแห่ง
การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบล

ฟากห้วย เข้าร้วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
ณ วัดในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วย  ต าบลฟากห้วย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
 

๖.วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา เจริญพระพุทธมนต์แสดงตนเป็นพุทธ
มามะกะ ส่งเสริมการสวดมนต้หมู้สรภัญญะ การบรรยายธรรม การตอบป้ญหาธรรมะ 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ป้ (ป้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5-๒๕๖8) 
 

๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา (ศาสนาวัฒนธรรม) เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ้ 
  10.๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลและเจ้าหน้าที่
ของ เทศบาลต าบลฟากห้วย  ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และท ากิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
           10.๒. พุทธศาสนิกชนเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง น าหลักธรรมไปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
           10.๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล
ต าบลฟากห้วย มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างสันติสุข 
          10.๔. ประชาชนทุกหมู้เหล้าได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป้นฐานในการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ้งเรืองสืบไป 
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1.  ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลฟากห้วย”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่เทศบาลต าบลฟากห้วยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลฟากห้วยพ.ศ. 25๕๑ 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้
พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้  เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก  ธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลฟากห้วยควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลฟากห้วยได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลฟากห้วย” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง  
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลฟากห้วยเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ  
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลต าบลฟากห้วย และพนักงานจ้างทั่วไป  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 

6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลฟากห้วยเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลฟากห้วยเปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – ๒๕๖8 
 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลฟากห้วย  
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1.2 การสร้างจติสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 
1.2.2  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เทศบาลตําบลฟากห้วย 
 
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอง
มลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาล
ต าบลฟากห้วยจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบล
ฟากห้วย ประจ าปี 25๖5-๒๕๖8” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมือง
น่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลฟากห้วยจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วยเพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อม
ทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

 

3. วัตถุประสงค ์ 
    3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน

เป็นสาธารณะร่วมกัน  
    3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม

พ้ืนที่สีเขียวในต าบลหนองบัวดง 
    3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ

สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  
    3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น

และคลายร้อนแก่ ประชาชน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
    ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ต้น  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
    พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วย  
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6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
    6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้

จัดเตรียมสถานทีเ่พ่ือปลูกต้นไม้  
   6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลฟากห้วย  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)   
 

8. งบประมาณดําเนินการ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

    10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ําส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5-๒๕๖8 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

    ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวน
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ  ประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง  
และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 
อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พอ
อยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกิน
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง เทศบาลต าบลฟากห้วยในฐานะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ  ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วยเพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน
ในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

   เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลฟากห้วยจ านวน 
๑๑ หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
เป็นต้น  

   4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลฟากห้วยจ านวน 9 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วยโดยบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

   4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลฟากห้วยสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลฟากห้วยพนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลต าบลฟากห้วยผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ 
ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
   พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วยและแหล่งน้ าคูคลอง ใน

เขตเทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม

โครงการ (กลุ่มรวมทุก ชุมชน)  
    6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ า

ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)  
   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่

ละชุมชน)  
   6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ า     

คูคลอง ท าความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วย   
   6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี

ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลฟาก
ห้วย 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)  

 
8. งบประมาณดําเนินการ  
   จ านวน ๑5,๐๐๐ บาท 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลฟากห้วย 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ในชุมชน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลฟากห้วย ในอดีตมีทรัพยากรป่าไม้เป็นจ านวนมาก แต่มีการลักลอบท าลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของต าบลฟากห้วยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก    
          เทศบาลต าบลฟากห้วย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของป่าไม้ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนภายในต าบล เห็นความส าคัญของระบบนิเวศน์ ปลูกป่าเพ่ิมขึ้น และพืช
สมุนไพรที่ก าลังจะสูญหายไปจากป่า และให้ประชาชนหันมาดูแลทรัพยากรภายในชุมชนภายในต าบลของ
ตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ทางสาธารณะ  
 3.2 เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในชุชน 
 3.3 เพ่ือสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในพื้นท่ี รับผิดชอบของเทศบาลต าบลฟากห้วยจ านวน  11 หมู่บ้าน 
 4.2 ดูแลอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมภายในต าบลฟากห้วย 
 4.3  บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายในต าบลฟากห้วยกลุ่มต่างเช่น กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ 
เด็กและเยาวชน  
 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ป่าสาธารณะในเขตชุมชนภายในเทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 ด าเนินโครงการจัดอบรม ตั้งกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้ในชุมชน  
 6.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    
  4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2565 - 2568 ) 
 

8. งบประมาณ  
    - งบประมาณ  จ านวน   20,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลฟากห้วย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เกิดการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติได้ รับการ
ฟ้ืนฟ ู
 10.2ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและน้อม
น าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึกในการมีส่วนร่วม และการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสมานฉันท์  
 10.4 เพ่ือให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง รู้จักการสร้างประโยชน์ให้
ครอบครัว และประเทศชาติ รู้จักการเสียสละและประเทศชาติ  
 10.5 เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเสริมสร้างคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 
 
1.2.3  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ:  โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึง แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนให้ด าเนินไปในทาง
สายกลางของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา  การ
บริหารประเทศ   โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์    เพ่ือน ามาซึ่ง
ความเจริญเป็นสิ่งที่ทุกสังคมปรารถนา และพยายามหาหนทางไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆตามระบบ
ความคิด ความเชื่อ และก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาที่มีผลสืบเนื่องไปถึงวิถี
การด ารงชีวิตต่างๆ ของคนในสังคม      จุดเปลี่ยนสังคมไทยเมื่อย้อนไปมองในอดีตจะพบว่า สังคมดั้งเดิมเป็น
สังคมที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย  มีเศรษฐกิจแบบพ้ืนฐานเป็นการผลิตเพ่ือยังชีพส าหรับบริโภคใช้สอยใน
ครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพ่ือการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตส าหรับการยังชีพ แต่ได้มาจากสภาพ
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ปัจจัยเหล่านี้ ท าให้ชาวชนบทมีความใกล้ชิดผูกพัน และตระหนักในสิ่งแวดล้อมซึ่ง
แสดงออกในรูปความเชื่อและพิธีกรรมที่ยกย่องต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ     นอกจากนั้นความ
ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและความสัมพันธ์ทางสายเลือด จึงสอดคล้องต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งการ
แบ่งปันผลผลิต การพ่ึงพาอาศัยในด้านต่างๆ ลักษณะทั้งหมดนี้จึงท าให้สังคมไทยในอดีตด ารงอยู่อย่าง
สงบ  พ่ึงพาตนเองได้ และมีความพอเพียงต่ออัตภาพ  โดยสามารถสืบทอดเอกลักษณ์ดังกล่าวต่อเนื่องอย่างไม่
ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี      การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมเกิดขึ้น เมื่อสังคมไทยเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง  ฉะนั้นจึงมีการให้ความหมาย
สังคมที่พัฒนาว่า เป็นสังคมที่มีความทันสมัยตามแบบสังคมตะวันตกซึ่งสามารถกระท าได้ด้วยวิธีการมุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง    การศึกษา  ความเชื่อ ให้
สอดคล้องกับแนวคิดของความทันสมัย( Westernization  ) อย่างเต็มที่ เหตุผลดังกล่าวจึงมีผลท าให้เป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาประเทศในอดีตมุ่งไปสู่การท าให้สังคมไทยทันสมัย ตามแบบสังคมตะวันตก  ไม่ว่าจะ
เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม  โดยการส่งเสริมการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและการค้า  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมๆกับการปฏิรูปการเมือง  การศึกษา ศาสนา เพื่อให้
โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะด้าน  มีผลท าให้เกิดความช านาญ  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
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ท างานให้สูงขึ้น   และเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมท าให้วิถีชีวิต  โลก
ทัศน์ ระบบความเชื่อ และคุณค่าต่างๆของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผันแปรไปจาก
เดิมการประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  ประชาชนโดยทั่วไปมีค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือย
เกิดความเสื่อมของสังคม  และท าให้เกิดปัญหาในสังคม  ปัญหาครอบครัว  อักการประกอบอาชีพของ
ประชาชนภายในต าบลฟากห้วย  มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  มีการมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมรายได้และมีการใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน  ต้นทุนการผลิตจึงสูง  รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคของสังคม  ทั้งภาคเกษตรชนบทและพ้ืนที่เขตเมือง  โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนายกระดับหมู่บ้าน  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการบูรณาการความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ภาคธุรกิจเอกชน  ด าเนินการภายใต้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน    และตามที่จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่ง
มีวาระที่เก่ียวข้องกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดท าโครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง “365 วัน”  โดยมีเป้าหมาย  3  ประการ  คือ  1)  ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  ต้องมีการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและพัฒนาหมู่บ้าน  2)  ครึ่งหนึ่งของจ านวน
หมู่บ้านทั้งหมด  เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด   3)  ทุกต าบลมีหมู่บ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  อย่างน้อยต าบลละ  1  หมู่บ้าน 

  เทศบาลต าบลฟากห้วย  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
ชุมชนมากที่สุด  โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  มาตรา  16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาลต าบล
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  67 (ข้อ 6) และมาตรา  68 (7)  ได้จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต าบลส าโรงตาเจ็น โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มาใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม  และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ 
คน  ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนและเล็งเห็นความส าคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนักและเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง  มีการด าเนินชีวิต
ให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง  มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง  ครอบครัวและชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถน าแนวพระราชด าริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการพอเพียง  ความพอดี  การใช้
ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่า
และเกิดรายได ้
 2. เพ่ือพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเสริมสร้างหล้อหลอมชุมชน 
ให้เกิดความรักสามัคคี เอ้ืออารีต้อกัน พัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เกิดองค้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
น าไปประยุกต้ใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนและเครือข้าย บริหารจัดการชุมชนให้
เข้มแข็ง ทั้งทางสุขภาวะกาย สุขภาวะจิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สมาชิกในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย้างยั่งยืน 
 3.  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและขยายผล 
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4.  เป้าหมาย   หมู่ที่  1 ต าบลฟากห้วย   อ าเภออรัญประเทศ     จังหวัดสระแก้ว 
 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 
  ดําเนินการในพื้นที่หมู่  หมู่ที่ 1  ต าบลฟากห้วย   อ าเภออรัญประเทศ     จังหวัดสระแก้ว   

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1 เทศบาลต าบลส่วนต าบลพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามเกณฑ์ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ของกระทรวงมหาดไทย ส่งให้อ าเภอ 
  6.2 เทศบาลต าบลส่วนต าบลจัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 เทศบาลต าบลส่วนต าบลคัดเลือกครอบครัวอย่างน้อย 30 ครอบครัว เพื่อเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลสู่ครัวเรือนอ่ืนให้ครบทุกครัวเรือน และ
เทศบาลต าบลส่วนต าบลด าเนินการจัดท าหลักสูตรการด าเนินโครงการขยายผลบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ตามระดับการพัฒนา “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ “มั่งมี  ศรีสุข” 
  6.4 เลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2565-2568 (บ้านพี่) จ านวน 1-2 หมู่บ้าน 
เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหมู่บ้านและศึกษาดูงาน 
  6.5 ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ จ านวน 2 กิจกรรมย่อย 
 
   กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 
 30 ครัวเรือน/หมู่บ้าน จ านวน 2  วัน (หมู่บ้านระดับ “พออยู่ พอกิน”) 
   วันที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1 วัน  เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ทั้งแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติ (อย่างน้อย 30 
ครัวเรือน/หมู่บ้าน) โดยมีสาระหลักในการส่งเสริมครอบครัวพัฒนา ดังนี้ 

- หลักการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ศึกษาการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านพ่ี) 
- ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน 
- จัดท าบัญชีครัวเรือน จัดท าแผนชีวิต/แผนพัฒนาครอบครัว น าเข้าสู่เวทีการ

ทบทวน การปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
  วันที่ 2  ศึกษาดูงานประสบการณ์การวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (บ้านพ่ีที่

ประสบความส าเร็จ) อย่างน้อย 1  วัน 
 
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการชุมชน อย่างน้อย 2 วัน(หมู่บ้านระดับ“พออยู่ พอ

กิน”) 
  วันที่ 1 ฝึกอบรมอาชีพเสริมพร้อมสนับสนุนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนพัฒนา  อย่างน้อย 

2 อาชีพระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ระดับ “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินด”ี และ “มั่งมี  ศรีสุข” (จ านวน 1 วัน) 
    วันที่ 2 การเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในครอบครัวพัฒนาและหมู่บ้าน  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕65– เดอืนกันยายน๒๕68 

8.  งบประมาณดําเนินการ งบประมาณตั้งไว้ 130,000   บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลฟากห้วย,ผู้น าหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวทอง ,ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด ,ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
 1.ตัวชีวัดผลผลิต  : 
  ต าบลฟากห้วยมีหมู่บ้านด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีหมู่บ้านต้นแบบเพิ่มข้ึน  จ านวน  1  หมู่บ้าน 
 2.ตัวชีวัดผลลัพธ์ 

  1.  ต าบลฟากห้วยมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน าแนวพระราชด าริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการ
พอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่าและเกิดรายได้ 
  2.  มีการพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเสริมสร้างหล้อ
หลอมชุมชน ให้เกิดความรักสามัคคี เอ้ืออารีต้อกัน พัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เกิดองค้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และน าไปประยุกต้ใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนและเครือข้าย บริหาร
จัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้ งทางสุขภาวะกาย สุขภาวะจิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย้างยั่งยืน 
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1.3  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื้อสัตย์สุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คน
ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ ความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ 
ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะ
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอัน
ควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น เทศบาลต าบลฟากห้วยได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม 
สานสายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลฟากห้วยและ
โรงเรียนในเขตต าบลหนองสรวง โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน 
ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน 
ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพ
ติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคี ในหมู่คณะ  

    3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
    3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  
    3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม  

   3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
   3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลฟากห้วยโรงเรียนในเขต
ต าบลหนองบัวดง ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
  

5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วย  
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
   6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
   6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
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   6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
   6.7 ด าเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5-๒๕๖8  
 

8. งบประมาณดําเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการเทศบาลต าบลฟากห้วยร่วมกับคณะกรรมการ สปสช. 
        เทศบาลต าบลฟากห้วย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค ์ 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
  10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
  10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

 
1.3.3  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักใหม้ีจิตสาธารณะ 

 
1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอาชีพสําหรับประชาชนในเขตตําบลฟากห้วย 

2. หลักการและเหตุผล 
       ด้วยเทศบาลต าบลฟากห้วย ได้ตั้งกลุ่มชมรมพิธีการซึ่งได้มีการช่วยเหลือกิจกรรมพิธีทางด้าน
งานพิธีศพในหมู่บ้านในเขตต าบลฟากห้วยซึ่งสมาชิกกลุ่มที่มีความสนใจการท าดอกไม้จันทน์จ าหน่ายเพ่ือ
ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว 

เทศบาลต าบลฟากห้วย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการฝึกอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
และรวมถึงประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ต าบลฟากห้วยจึงได้จัดท าโครงการฝึกอาชีพส าหรับประชาชนในเขต
ต าบลฟากห้วย เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพ่ือเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ รวมถึงมีทักษะความรู้ 
ความสามารถ ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเอง และ
ครอบครัวต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
   3.๑  เพ่ือฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.๒  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  3.๓  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ และให้มีค่านิยมในการ
ประกอบอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  3.๔  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  ที่ส าเร็จการฝึกอบรมแล้วประกอบอาชีพในพ้ืนที่ของตนเอง 
เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้มีความม่ันคง 

4.เป้าหมาย 

    4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         - ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ จ านวน  45 คน 
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    4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างฐานรายได้อาชีพเสริม 
      - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดวิสัยทัศน์/แนวทางในการพัฒนาการสร้างฐานรายได้อาชีพเสริม 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดวิสัยทัศน์/แนวทางในการพัฒนาคนให้รู้จักการใช้เวลาว่าง 
 ให้เกิดประโยชน์ 

5.  พื้นที่ดําเนินการ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลฟากห้วย อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

6.  วิธีดําเนินการ 
๑.  ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและหลักสูตรวิชาชีพ 
๒.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๓.  เชิญวิทยากรที่มีความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม 

๔.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๕.  ด าเนินงานตามโครงการโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  

6. ส าหรับผลงานจะมอบให้แก่เทศบาลต าบลส่วนต าบล เพื่อร่วมงานพระราชพิธี
ถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยไม่คิดมูลค่า 

7. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  

  ด าเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน   ๒๕65 –  เดือนกันยายน  ๒๕68 
  
8.  งบประมาณ 

  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน   50,000  บาท 

9.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

  เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.๑  ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จะมีการพัฒนาทักษะฝีมือ และความรู้ในการประกอบอาชีพ  
และสามารถรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
10.๒ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง มีงานท าและมีรายได้ 
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของตนเอง และครอบครัว 
10.๓  ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว และชุมชน ให้มีแนว 
ทางการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมแบบยั่งยืน และเข้มแข็ง 
 

 


