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/ในครอบครัว… 

บทนำ 
๑. เหตุผลความจำเป็น 
 สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองมาได้ทุกวันนี้ เพราะประเทศไทยมีสามสถาบันหลักของชาติคือ มีชาติเป็น
ดินแดนที่อยู่อาศัยเป็นเกียรติภูมิของไทย มีศาสนาที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี และมีพระมหากษัตริย์ พระผู้ครอง
แผ่นดินโดยธรรมเพื ่อประโยชน์ส ุขของพสกนิกร สามสถาบันหลักนี ้ จ ึงมีค ุณูปการต่อชาวไทยอย่างยิ่ง                  
โดยเป็นเสาหลักสำคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
ชาติบ้านเมืองเพ่ือธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ชาติบ้านเมืองจึงเป็นสมบัติของเราทุกคนที่จะต้องปกปักรักษาและพัฒนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ ที่ได้อัญเชิญมา ดังนี้ 
 “...ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศ
นั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ 
พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน...” 
 ดังนั้นคนไทยทุกคน จึงควรรักชาติ รักศาสนา และจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยใจ    
อันบริส ุทธ ิ ์ โดยยึดมั ่นและปฏิบัต ิตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมาปฏิบัติ เพื ่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันธำรงรักษาชาติ           
ด้วยการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้มีการพัฒนาที่สมดุล ภาคภูมิใจใน        
อัตลักษณ์ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของคนในชาติ โดยส่งเสริมให้นำศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย                
ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ส่งเสริมให้องค์การทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมสร้างค่านิยม จิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน เพื่อให้สังคมเกิดความ มั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา 
รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความ มั่งคั่ง เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการให้สร้างพลังการทำความดี       
เพื่อชาติและประชาชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน รวมทั้งมุ่งหวังที่จะเห็นสามสถาบันหลัก       
ของชาติมีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์และมั่นคงอย่างยั่งยืน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้
เกิด“แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล     
ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้างสังคม       
แห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 นอกจากนี้ เพื่อต้องการแก้ปัญหาความเสื่อมถอยของคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ตามนโยบาย   
ของรัฐบาลคือโมเดลประเทศไทย ๔.๐ จึงต้องวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว ด้วยการส่งเสริม         
ให้คนชุมชน และสังคมมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการสร้างการเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้คนไทยเป็นคนมีคุณภาพและ      
เป็นหัวใจในการขับเคลื ่อนประเทศต่อไป เนื ่องจากขณะนี ้จะเห็นว่า สภาพสังคมไทยมีการเปลี ่ยนแปลง                 
ไปอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้
เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไร้พรมแดน
ก่อให้เกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต         
ของคนในสังคมแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านค่านิยม พฤติกรรม และระบบคุณค่าของคนในสังคม ปรากฏการณ์ในเชิงลบ      
ที ่สังคมไทยกำลังเผชิญอย่างเด่นชัด คือ ความแปลกแยกขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคม ความผูกพัน 
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ในครอบครัวลดลงเยาวชนปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง รวมทั้งการเกิดวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนไทยทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและระบบคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทย    
เริ่มเสื่อมถอยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี นอกจากนี้ สื่อสารมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากขาด
ความเข้มงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงลบ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมพฤติกรรม       
ที่เน้นวัตถุนิยมบริโภคนิยมมากขึ้น และขาดจิตสำนึกสาธารณะโดยให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
ทำให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง นำไปสู ่ปัญหาทางสังคมต่างๆ อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน          
ปัญหาการหย่าร ้างภายในครอบครัว ปัญหาความขัดแย้งแปลกแยกทางสังคม ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ          
รวมทั้งปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรมต่างชาติได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อสังคมไทย เกิดการซึมซับแนวคิดและกระแสนิยมเข้าไปในวิถีชีวิต ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นมากมาย 
ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชนและประชาชน ที่ตกเป็นเหยื่อบริโภคนิยมโดยขาดความยั้งคิด เป็นวิกฤติคุณธรรม      
ที่กลายเป็นปัญหาใหญ่และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนนี้ 
 ประกอบกับในปัจจุบันมีหน่วยงานที ่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลายหน่วยงาน           
โดยที่ยังไม่มีการกำหนดทิศทางหรือบูรณาการแผนหรือแนวทางให้เป็นเอกภาพเดียวกัน รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่
เป็นศูนย์กลางในการประสานภารกิจดังกล่าวในภาพรวมของประเทศ การมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) นี้ จะทำให้มีหน่วยงานที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานภารกิจด้านการส่งเสริม
คุณธรรมอย่างชัดเจน และมีการบูรณาการและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 
 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อเป็นกลไกสำคัญของรัฐ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วนสามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสั งคมคุณธรรม อันจะส่งผลต่อ
ความเจริญของสังคมและประเทศชาติ ให้ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ให้ประชาชนมั่งคั่ง เข้มแข็ง
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน 
 เพ่ือนำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
จังหวัดอุดรธานีโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด
เพื่อเป็นกลไกสำคัญของจังหวัด ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเด็ก 
เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชนและ
สังคม เพื่อสร้างให้จังหวัดอุดรธานีเป็นสังคมคุณธรรม อันจะส่งผลต่อความเจริญของสังคมและประเทศชาติ ให้
ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ให้ประชาชนมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการนำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี ลงสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่อย่างแท้จริง  และเป็นการวางเป้าหมายการปฏิบัติในเชิงพื้นที่และกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นรายปี  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
สู่ประชาชนทุกกลุ ่มเป้าหมายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
ข้าราชการต่อไป 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง 
  
วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี 2564 ตำบลบ้านแดงเป็นตำบลคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ

และเพียงพอต่อความจำเป็นและต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 

2.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง
ได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ปรับปรุง และพัฒนาด้านการสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ 
4.  ส่งเสริมศึกษา การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
5.  การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการเงินการคลังให้

สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ภารกิจและนโยบายรัฐบาล 
7.  การปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารและการจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 
8.  การสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสุขภาพอนามัย   
   ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
   ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
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การวิเคราะห์สถานะและปัจจัยแวดล้อม 

 เมื ่อวิเคราะห์บริบทต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงทั ้งในส่วน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานีและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับชาติ           
ระดับจังหวัดแล้ว อาจวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีโดยใช้เครื่องมือ SWOT สรุปได้ว่า 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- มีเครือข่ายการทำงานที่เข็มแข็งครอบคลุมโดยมี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรทางศาสนาในพื้นที่ ที ่จะสามารถนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐและผู ้บริหารเพื ่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
- องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา มีความพร้อมในการ
สร้างและพัฒนาวิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมแก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเข้ารับ
การอบรม 
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงเป็นดินแดงแห่ง
พุทธธรรม มีพุทธสถาน และพระสงฆ์เป็นที ่เคารพ
ศรัทธาของประชาชน สามารถชี้แนะแนวทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน 
- กระแสของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ประชาชนหัน
มาให้ความสำคัญกับคุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

- นโยบายและทิศทางในการพัฒนาคนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ขาดความชัดเจน และไม่ต่อเนื่อง 
- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรทางศาสนาขาดงบประมาณในการจัดฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรใน
สังกัด 
-  ป ัญหายาเสพต ิด การส ื ่อสารทางเทคโนโลยี          
สถาบันครอบครัว พฤติกรรมการเรียนแบบ ทำให้
สังคมเสื่อมคุณธรรมในการดำเนินชีวิต 
- การทุจริต คอรัปชั่น เริ่มมีอย่างแพร่หลายในองค์กร
ทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
- สถานการณ์ทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยท ี ่อย ู ่ ในระยะชะลอต ัวได ้ส ่งผลให้
ประชาชนละเลยในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม 
- ภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อ
การดำรงชีพของข้าราชการเจ้าหน้าที ่ของรัฐ และ
องค์กรภาคประชาชนที ่ม ี เง ินทุนหมุนเว ียน เช่น 
กองทุนต่างๆ เอ้ือต่อการการประพฤติมิชอบได้ง่าย 
- ค่านิยมที ่ยกย่องคนที ่ม ีฐานะดี โดยไม่ได้สนใจ
ค ุณล ั กษณะใน เร ื ่ อ งค ุณธรรม  ท ำ ให ้ ส ั งคมมี
แนวความคิดท่ีเบี่ยงเบนไปจากคุณธรรมที่พึงประสงค์ 
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โอกาส ข้อจำกัด 
-การมีแผนปฏิบัติการคุณธรรม สามารถนำมาใช้เป็น
กรอบแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงได ้
-การเชิญชวนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนบริหารงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
อย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วยความโปร่งใส มีธรรมา 
ภิบาล และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
-หน่วยภาครัฐในระดับชาติ ให้การสนับสนุนการ
เสริมสร้างคุณธรรมให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชน 
-การสื่อสารในปัจจุบัน มีความทันสมัย  สะดวก และ
รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข ่าวสาร 
ข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
-ชาวตำบลบ้านแดงมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่
เข ้มแข็ง สามารถเป็นปัจจ ัยข ับเคล ื ่อนทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมได้เป็นอย่างด ี

-กระแสบริโภคนิยม และการโฆษณาชวนเชื่อ กำลัง
เป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมของคนในสังคมไทย 
-ป ัญหาราคาพ ืชผลผลผล ิตตกต ่ำ  และป ัญหา        
ความยากจน ส่งผลกระทบต่อการให้ความสำคัญกับ
เร ื ่องการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที ่ด ีงามใน
สังคมไทย อยู่ในระดับท้ายสุดของการพัฒนา 
-กระแสการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่
สังคมไทยทางสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต  ทำให้
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทยได้ร ับผลกระทบ     
ถูกลดคุณค่าลง โดยเฉพาะในระดับเยาวชน  และคน
หนุ่มสาว 
-ปัญหาทุจริตคอรั่ปชั่นส่งผลให้การพัฒนาประเทศใน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเบี่ยงเบนไปจากความเป็น
ถูกต้องดีงามทางด้านศีลธรรม เช่น นักการเมือง หรือ
ข้าราชการที่ทุจริตคอรั่ปชั่น  หากยังทำประโยชน์กับ
ส ังคมและประชาชนก็ย ังพอยอมรับได ้ ไม ่ถ ือว่า
เสียหายอะไร  เป็นต้น 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาสตร์ 

 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแดง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนิน
ชีวิต สืบสานเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  เป็นสังคมคุณธรรม  คนในพื้นท่ีมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  นำสันติสุขมาสู่ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง 

พันธกิจ (Mission) 

 ๑) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติ
ต่าง ๆ 
 ๓) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรม เพื ่อสร้างสังคมคุณธรรมที ่อยู ่ร ่วมกันอย่างสันติส ุข มีธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท์                 
และมีความยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) 

 ๑) เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 
 ๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม       
ให้เป็นอัตลักษณ์ของชาวตำบลบ้านแดง 
  ๓) เพื ่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื ่อให้บุคลากร             
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 

 ๑) องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน/องค์กรของตน 
 ๒) มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
  3) มีการจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในสังกัด องค์กรเครือข่ายและ
ประชาชนผู้รับบริการเพ่ิมมากข้ึน 
 4) มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น  
 5) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น 
 
 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖5 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม            
ให้เป็นเอกภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  
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                           แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวดัอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วดั พื้นที่ดำเนินการ 

เป้าหมาย 

งปม.ที่ใช ้

ผลการคาดการณด์ำเนินงาน 

หมายเหต ุผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส1 
ต.ค.-ธ.ค.

64 

ไตรมาส2 
ม.ค.-มี.ค.65 

ไตรมาส3 
เม.ย.-มิ.ย.65 

ไตรมาส4 
ก.ค.-ก.ย. 65 

โครงการปรับปรุงทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนในเขตพื้นที่      
อบต.บ้านแดง 

ทุกหมู่บ้านได้ทบทวน
แผนฯ 

แผนฯได้รับการทบทวนเพื่อ
การพัฒนา 

5,000.00     
 

โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประชาชนรู้รักสามัคคี    รู้แพ ้
รู้ชนะ รู้อภยั 

เยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นที่      
อบต.บ้านแดง 

ประชาชนรักการออก
กำลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพจิตดี 
สุขภาพกายดี 50,000.00     

 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมกล้า
แสดงออก มีน้ำใจโอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

เด็กในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านแดง 

เด็กทุกโรงเรียนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กรู้รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
กล้าแสดงออก มีน้ำใจโอบ
อ้อมอารีเอื้อเฟือ้เผื่อแผ ่

40,000.00     

 

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ประชาชนในเขตพื้นที่      
อบต.บ้านแดง 

อุบัติเหตุลดลง ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2,000.00     
 

โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
และราชพิธีในวันสำคัญของชาต ิ

ส่งเสริมให้รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

ที่ทำการอำเภอ 
พิบูลย์รักษ ์

คนไทยได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

เกิดความรักความสามัคคีต่อ
คนในชาติ 

30,000.00     

 

โครงการยกยอ่งเชิดชูสถาบันของ
ชาติ 

ส่งเสริมให้รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

ที่ทำการอำเภอ 
พิบูลย์รักษ ์

คนไทยได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

เกิดความรักความสามัคคีต่อ
คนในชาติ 

10,000.00     
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วดั พื้นที่ดำเนินการ 
เป้าหมาย 

งปม.ที่ใช ้
ผลการคาดการณด์ำเนินงาน 

หมายเหต ุผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส1 
ต.ค.-ธ.ค.64 

ไตรมาส2 
ม.ค.-มี.ค.65 

ไตรมาส3 
เม.ย.-มิ.ย.65 

ไตรมาส4 
ก.ค.-ก.ย. 65 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงรวมสืบสานวัฒนธรรมแห่ง
สายน้ำ 

ชุมชนมีประเพณีและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่ดี 

เขตพื้นที่      
อบต.บ้านแดง 

ทุกชุมชนมีส่วนร่วม
บริหารจัดการ 

ชุมชนมีความภูมิใจรัก
ถิ่นฐานบ้านเกิด 30,000.00  

    

โครงการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
แก้ไข 
 

เขตพื้นที่     
อบต.บ้านแดง 
 

ปัญหายาเสพติดลดลง 
 
 

ชุมชนใส่ใจห่วงใย
ลูกหลาน ตา้นยาเสพติด  50,000.00     

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร อปท. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน  สมาชิกสภาฯ 

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน  สมาชิกสภาฯ 
ทุกคนได้รับการพัฒนา 
ด้านอารม สังคม และ
จิตใจ 

ส่งเสริมให้มีศักยภาพใน
การทำงาน สร้างขวัญ
และกำลังใจมีความสขุ
ในการทำงาน ทำงาน
เป็นทีมอย่างคุณภาพ  

300,000.00     

 

โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ 
วินัย การปฏิบัติหน้าทีข่องบุคลากร
ในหน่วยงาน 

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน   

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน  ทกุคนได้รับ
ความรู้ในการปฏบิัติ
หน้าที่อยา่งถูกต้อง 

ส่งเสริมให้มีศักยภาพใน
การทำงาน สร้างขวัญ
และกำลังใจมีความสขุ
ในการทำงาน ทำงาน
เป็นทีมอย่างคุณภาพ  

5,000.00     

 

โครงการส่งเสริมความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การวางตัวของพนักงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน   

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน  ทกุคนยึดมั่น
ตามหลักธรรมาภิบาล 

หน่วยงานเกิดความ
เข้มแข็งและโปร่งใสใน
การทำงานอย่างมี
คุณภาพ  

5,000.00     
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  

ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วดั พื้นที่ดำเนินการ 
เป้าหมาย 

งปม.ที่ใช ้
ผลการคาดการณด์ำเนินงาน 

หมายเหต ุผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส1 
ต.ค.-ธ.ค.64 

ไตรมาส2 
ม.ค.-มี.ค.65 

ไตรมาส3 
เม.ย.-มิ.ย.65 

ไตรมาส4 
ก.ค.-ก.ย. 65 

 โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซัง
พืช 

สถิติของการเผาทุ่งนาและ
ของความร่วมมือการใช้รถ
น้ำเพื่อใช้ในการดับไฟ 

เขตพื้นที่     
อบต.บ้านแดง 

ทุกหมู่บ้านมีสว่นร่วม เพื่อลดมลพิษจากการเผาทุ่งนา
หรือตอซังพืช 

1,000.00 
    

 

โครงการคลองสวยน้ำใส บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่นา่
มอง  

แหล่งน้ำ
สาธารณะพื้นที ่    
อบต.บ้านแดง 

ทุกหมู่บ้านมีสว่นร่วม ชุมชนมีส่วนร่วม รัก ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

8,000.00 
    

 

โครงการกำจัดน้ำเสียในชุมชน บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่นา่
มอง 

เขตพื้นที่     
อบต.บ้านแดง 

ทุกหมู่บ้านมีสว่นร่วม บ้านเมืองสะอาด 3,000.00 
    

 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค    
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เขตพื้นที่     
อบต.บ้านแดง 

สัตว์และสุนัขได้รับการการ
ดูแลทุกตัวในพื้นที ่

การมีส่วนร่วมระหวา่ง
เครือข่ายอาสาปศุสตว์และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5,000.00 
   

  

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
เกิดเหตุอัคคีภัยแก่ประชาชน 

อปพร.ได้รับการซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย 

อปพร. 
อบต.บ้านแดง 

เครือข่าย อปพร.ทุกนาย
ได้รับการซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภยั 

มี เครือข่ายอปพร.ที่เข้มแข็ง 
พร้อมปฏิบัตกิารช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ ใหก้ับประชาชน  

2,000.00 

  

   

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ประชาชนในเขต
พื้นที่      อบต.
บ้านแดง 

อุบัติเหตุลดลง ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2,000.00 
    

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 

 

 











องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง
โทรศัพท์ : 042-258179




