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  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลัก
เทียบการประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง    จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   ตุลาคม  พ.ศ. 25๖๓ 
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แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ  256๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง   อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลัก
เทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเอง 
   2. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล  

 
จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
     2. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได้ 
    3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง  

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
    เรื่องท่ี 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
 

ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”ส านักงาน ก.พ. 
ได้สรุปความหมายของค าว่า  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลัก
เทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับ
นับถือกันมา หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี  

/อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว... 
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อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า”  สังคมไทยเป็นสังคมที ่
เปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการ
น าไปใช้  จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง  บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการ
สาธารณะ สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หน้าที่  และความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข และสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน 
 

ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น   ดังนั้น การที่ประชาชนจะ
มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล  นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิตส านึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการ
กระท าทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ  เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 
77  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546  เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
ด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
สาระส าคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย 5 
มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 พึงด ารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวก
พ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรมราโชวาท 

/ของพระบาทสมเด็จ… 
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรม
ทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การ
สรรเสริญของมวลชนทั่วไป…” 
  - มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและท้องถิ่น
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือท างาน เพ่ือการสร้างสรรค์ 
และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆเพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง  จะท าให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือ 
และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 

  มาตรฐานที่ 2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
   - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอน
การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามได ้
  - มีการตั้งคณะท างาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้วยวิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 

  มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้ก าลังสติ คือรู้ว่าก าลังท าอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน 
อย่างไร หากใช้ก าลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะท าให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว  เกิด
ความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ 11 
ธันวาคม 2522 ว่า “…ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความศรัทธา ด้วย
ความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้ง
เกิดข้ึนนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา… ก าลัง
ความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้
คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมาย
อันพึงประสงค์ ก าลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและ
วิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 

/การให้บริการ… 
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  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ทุกคน 

 มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  อย่าง
คุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม ทั้งนี้
ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่ ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องใน 
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือ
ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความ
บริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมี
ความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในค าพูด ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ และ
ปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน และ
ใช้เวลา 
  - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย 
 
  มาตรฐานที่ 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจสามารถที่
จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได้โดยการ
เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และความเจริญต่อ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 
กรกฎาคม 2535 ว่า“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่
หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้
ประกอบการ อย่างที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบ
ในการท างาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จักท างานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ 
ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วย
ตนเอง 

/อยู่เป็นนิตย…์ 
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อยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายาม
ใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วย 
ความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงาน
ของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดข้ึน ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…” 
 
 

สรุป 
   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดูกอ่ึง  พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ประชาชน ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น  น าความเจริญความมั่นคงและความเป็น
ศักดิ์ศรีมาให้สังคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่ดี
ตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  
บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 

 
******************* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

             การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. โครงการวันท้องถิ่นไทย “การจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 
2564 ” 

-เ พ่ื อ ร ำ ลึ ก ถึ ง พ ร ะ ม ห ำ
กรุณำธิคุณแห่งพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ ำ เจ้ ำอยู่ หั ว 
รัชกำลที่ ๕ เป็นกำรแสดงออก
ถึ งควำมกตัญญูกต เวทีและ
ร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระองค์ท่ำน   
-เ พ่ื อ ให้ ส ำธำ รณชนได้ เห็ น
ควำมส ำคัญของกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันเป็นพ้ืนฐำนของ
ก ำ ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชำธิปไตย 

ประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ในการด าเนินโครงการ,
จัดท าโครงการ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน,
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
ผู้บริหำร/สมำชิกสภำ 
อบต.  ข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง และทุก
ภำคส่วน ทั้งภำครัฐ 
เอกชน องค์กรประชำชน
ในพ้ืนที่ เช่น ข้ำรำชกำร 
คร-ูอำจำรย์  ก ำนัน/
ผู้ใหญ่บ้ำนพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ  นักเรียน/
นักศึกษำ  พ่อค้ำ 
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบล 
ดูกอ่ึง 
-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ที่ก ำหนด 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำร
ทรำบ 

-ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ 
เอกชน องค์กรประชำชน 
ได้แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีและร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ ๕ 
-ประชำชนทุกหมู่เหล่ำ
ได้เห็นควำมส ำคัญของ
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันเป็นพื้นฐำนของกำร
ปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย 
-ประชำชนทุกหมู่เหล่ำมี
ควำมสมัครสมำนสำมัคคี
กันถ้วนหน้ำ 

2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานโปร่งใส
ป้องกันการทุจริตของคระผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.พนักงานและ
ประชาชาชน 

-เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ ฯ พนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำง  และ
ประชำชน ได้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจด้ำนวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน และ
กำรด ำรงชีวิต 
-เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ ฯ พนักงำนส่วน

-จัดท ำและขออนุมัติ
ด ำเนินกำรโครงกำร ฯ 
-ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
โดยแจ้งให้ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ อบต. 
พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงทรำบ 
-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ที่ก ำหนด 

-ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
คุณธรรม จริยธรรม และ
สำมำรถน ำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวันได้ด้วย
ตนเอง 
-ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม
ปฏิบัติงำนถูกต้องตำม
ระเบียบและกฎหมำย ไม่

ก าหนดแผนการปฏิบัติการ 



ต ำบล พนักงำนจ้ำง  และ
ประชำชน ปฏิบัติงำนถูกต้อง
ตำมระเบียบและกฎหมำย   
เพ่ือเสริมสร้ำงให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในระเบียบวินัยของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง 
เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำม
ประพฤติของข้ำรำชกำร ที่สร้ำง
ควำมโปร่งใสมีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็น
สำกล ยึดถือเป็นหลักกำรและ
แนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ
เป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำน สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำร
และประชำชน สร้ำงระบบ
ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร
ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชน
และต่อสังคม ป้องกันกำร
ประพฤติมิชอบในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรทุจริตต่อ
หน้ำที่ 

-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำร
ทรำบ 

มีกำรประพฤติมิชอบใน
กำรปฏิบัติงำนและกำร
ทุจริตต่อหน้ำที่  มีควำม
เข้ำใจในระเบียบวินัย
ของข้ำรำชกำรและ
พนักงำนจ้ำง เพื่อเป็น
เครื่องมือก ำกับควำม
ประพฤติของข้ำรำชกำร 
ที่สร้ำงควำมโปร่งใสมี
มำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและ
เป็นสำกล   สร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือ เกิดควำม
มั่นใจแก่ผู้รับบริกำรและ
ประชำชน สร้ำงระบบ
ควำมรับผิดชอบของ
ข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อ
องค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำ 
ต่อประชำชนและต่อ
สังคม ป้องกันกำร
ประพฤติมิชอบในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรทุจริต
ต่อหน้ำที่ 

3. โครงการอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงาน อบต.และ
ประชาชน  

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน  
-เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดี
ในองค์กร การท างานร่วมกัน
เป็นทีมทั้งระหว่างองค์กรและ
ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  
-เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะระหว่ า งพนักงานและ
ประชาชนในการร่วมกันคิดและ
พัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 
-เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและประชาชนเขต
พ้ืนที่ต ำบล  ดูกอ่ึง  มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญา

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

-คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง 
มีความรู้มีทัศนะ
กว้างไกล มีแนวคิดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กรและท้องถิ่น 
-ความสามัคคีในหมู่คณะ
ระหว่างพนักงานในการ
ร่วมกันคิดและพัฒนา
องค์กรและท้องถิ่น 
-มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าแนว
พระราชด าริ มา



เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าแนวพระราชด าริ มา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
ตามหลักการพอเพียง ความ
พอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ 
ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า และ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนิน
ชีวิตแบบพอเพียง 

ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันตาม
หลักการพอเพียง ความ
พอดี การใช้ชีวิตอย่าง
รอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่า และ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อบต.ดูกอ่ึง 

-เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
และผู้รับบริการ  
-ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
ในการบริการที่มีคุณภาพ สร้าง
ความพึงพอใจกับผู้รับบริการ  
-สามารถเตรียมพร้อมกับการ
บริการ การเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร  
-การรักษาระยะเวลาในการรับ
บริการ 

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

-เพ่ือประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการและการ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูกอ่ึง 
-ได้แนวทางหรือประเด็น
ในการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
-ได้ทราบระดับความพึง
พอใจ ของประชาชนใน
การให้บริการของ
หน่วยงาน เพ่ือจะ
น ามาใช้ใน 
การปรับทิศทางการ
พัฒนาบริการให้มี
คุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ประชาชน 
-สามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการพิจารณา
ความดี 
ความชอบของบุคลากร
ขององค์กร 



5. โครงการคัดแยกและการบริหาร
จัดการขยะปียกในครัวเรือนประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 

-เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ทุกครัวเรือน 
-เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสานึก
ให้กับประชาชนในการคัดแยก
ขยะ 
-เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนนาเข้า
สู่กระบวนการกาจัดอย่างถูกวิธี 
-เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะโดย
ชุมชน 
 

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม 
-สามารถลดปริมาณขยะ
ได้ 
-ประชาชนมีรายได้จาก
การขายขยะ และได้รับ
เงินสงเคราะห์กรณี
สมาชิกในครัวเรือน
เสียชีวิต 
-ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อมที่
ดีขึ้นที่ดีข้ึน 

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ (ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข) 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลดูกอ่ึง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ก่อให้เกิดความสมัคสมาน
สามัคคี เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ 

เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 
 

-ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
ต าบล 
ดูกอ่ึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
-ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่
คณะ เกิดความสามัคคี 

7. โครงการศูนย์ 3 วัยใส่ใจคนต าบล
ดูกอ่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน 
ครอบครัว ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนรู้จักหน้าที่ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม 
-ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
ความกล้าแสดงออกและการอยู่
ร่วมกันของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 
-ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กใหม้
มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม 
 
 
 
 

-ประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ในการด าเนินโครงการ 
-จัดท าโครงการ/เสนอ
ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สถานศึกษาต่างๆ ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนร่วมกิจกรรม 
-สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

-เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของตนเอง ท าตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
-เด็กและเยาวชนมี
ความสุข สนุกสนานใน
การจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะและงานโครงการ
ศูนย์ 3 วัยใส่ใจคนต าบล
ดูกอ่ึง 
-เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และ
เชื่อมั่นในตนเอง มี
พัฒนาการที่พร้อมตาม
วัยที่เหมาะสม 



-เด็กและเยาวชน 
ผู้ปกครองและผู้สูงอายุ
ประชาชนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันและใช้เวลาว่าง
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ 

๘. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับ 
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และประชาชน
ต าบลดูกอ่ึง 

-ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือเป็นการ
ฝึกอาชีพระยะสั้น ให้กับผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ และประชาชน   
-เพ่ือเป็นการสร้างทักษะด้าน
อาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
และประชาชน ตลอดจนให้
ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ลักษณะการรวมกลุ่ม 
เป็นการร่วมกันคิด และร่วมกัน
พัฒนา ก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีในครอบครัวและชุมชน    

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

-ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ประชาชนได้ฝึกอาชีพ
เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน    
-เพ่ือเป็นการสร้างทักษะ
ด้านอาชีพให้กับผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ และประชาชน 
ตลอดจนให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ลักษณะการรวมกลุ่ม 
เป็นการร่วมกันคิด และ
ร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีใน
ครอบครัวและชุมชน    

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ (ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข) 

-เ พ่ื อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลดูกอ่ึง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ สู ง อ า ยุ มี โ อ ก า ส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ก่ อ ให้ เ กิ ดคว ามสมั คสมาน
สามัคคี เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ 
-เ พ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจของผู้สูงอายุ ,เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย และ
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เ ครื อข่ า ยบู รณาการร ะดั บ
หมู่บ้านและต าบล 

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

-ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
ต าบลดูกอ่ึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
-ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่
คณะ เกิดความสามัคคี 
-ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย 
มีความสนิทสนมและเกิด
ความและเกิด
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานส่วน
ต าบล 

10 .โครงการส่งเสริมพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลดูกอ่ึง 

-เพ่ือส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรม ของสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลดูกอ่ึง  

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร

-ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการ
พัฒนาเรียนรู้เปิดโลก
ทัศน์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง



-เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
-เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เด็กและเยาวชนในการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวทางในการพัฒนาท้องที่ 

ด ำเนินกำร 
-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

อย่างรวดเร็ว 
-เด็กและเยาวชนมีการ
รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ 
-เด็กและเยาวชนมีการ
รวมกลุ่มกัน มีส่วนร่วม
เสนอแนวทางการพัฒนา
ท้องที่  

11. โครงการสนับสนุนการจัดงาน
บุญผะเหวดร้อยเอ็ด 

-เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจารีต
ประเพณีท้องถิ่นให้ คงสืบต่อไป 
-เพ่ือเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเด็ก
และเยาวชนรุ่นหลังให้รู้จัก 
อย่างแพร่หลาย 
-เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวในระดับต าบล 
ต่อไป 
-ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

-ประชาชนในเขตต าบล 

ดูกอ่ึง   ประชาชนในใน
เขตต าบลดูกอ่ึง และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
บุญผะเหวด ที่ถือปฏิบัติ
มาแต่โบราณให้คงอยู่
ต่อไป 
-ประชาชนได้กล่อมเกลา
จิตใจ ให้มีความรัก 
สามัคคี และปลูกฝัง 
ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

12. โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา
เพ่ือสุขภาพ เยาวชน ประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลดูกอ่ึง 

-กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญการ
ออกก าลังกาย ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง  
-เพ่ือส่งเสริมกีฬาและการเล่น
กีฬาเพ่ือต่อต้านยาเสพติด  
-เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเยาวชน ประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลดูกอ่ึง 
-เพ่ือให้เยาวชน ประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลดูกอ่ึงรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และ
ได้รับความสนุกสนาน 

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

-เยาวชน ประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลดูกอ่ึง
มีพลานามัย
สมบูรณ์  แข็งแรง  และ
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
-กระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญการออก
ก าลังกาย ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง  
-เพ่ือส่งเสริมกีฬาและ
การเล่นกีฬาเพ่ือต่อต้าน
ยาเสพติด  



-เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะ
การท างานเป็นทีม กล้า
แสดงออกและการอยู่ร่วมกัน
ของเด็ก 

-เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
เยาวชน ประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลดูกอ่ึง 
-เพ่ือให้เยาวชน 
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส
ต าบลดูกอ่ึงรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์  และได้รับ
ความสนุกสนาน 
-เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะการท างานเป็นทีม 
กล้าแสดงออกและการ
อยู่ร่วมกันของเด็ก 

13. โครงการฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีต าบล    
ดูกอ่ึง 

-เป็นการสืบสานประเพณีอันดี
งามและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่ต่อไป 
-สร้างความรัก ความสามัคคีใน
องค์กร 
-ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
-ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลดูกอ่ึง ได้ร่วมกัน
ส่งเสริมท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
-เป็นการสร้างความ
สัมพันธภาพที่ดีส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน ได้ท า
กิจกรรมร่วมกันตลอดจนการ
ร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงาน
ต่างๆและภาคประชาชน  
-มีประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
อีสาน 

-เสนอโครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมเพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร 

-ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
-รำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

-ประชาชนในต าบล     
ดูกอ่ึงเห็นคุณค่าของ
ประเพณีอันดีงามท่ีมีแต่
โบราณ  
-ประชาชนรู้จักรักและ
หวงแหนประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นอีสาน 
-ประชาชนและเยาวชน 
หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาค
ประชาชน เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
-ร่วมกันสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


