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ค าน า 
 
 องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่น      
ที่จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมน า        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วม
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่างๆ องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ          
ได้แก่ ระดับท่ี ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับท่ี ๒ องค์กรคุณธรรม และระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ด าเนินการในระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือองค์กรที่ประสบความส าเร็จ     
ทั้งในกระบวนการพัฒนาองค์กร กระบวนการด าเนินงานตามแผน และกระบวนการด าเนินงานตามแผนและพฤติกรรม      
ที่เปลี่ยนแปลง 
 
 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 

  



สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองปรกฟ้า          ๑ 
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม         ๔ 
แบบประเมินองค์กรคุณธรรม           ๖ 
แผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย           ๙ 
ภาคผนวก            ๑๘ 
ภาพโครงการ/กิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย          
 
  



-๑- 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งอยู่ที่ ๙๙๙ หมู่ ๗ ถนนเกาะจันทร์-ปรกฟ้า ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์       
จังหวัดชลบุรี ห่างจากอ าเภอเกาะจันทร์ ประมาณ ๗.๘ กิโลเมตร 
 
เนื้อที่และอาณาเขต 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๘๒.๐๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑๓,๗๙๐ ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับต าบลต่างๆ คือ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

ภูมิประเทศ 
 ต าบลเกาะจันทร์ มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเนินลูกคลื่น พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท าการเกษตร เช่น         
มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะม่วง ขนุน ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์ม มีล าคลองไหลผ่าน ๑ สาย (คลองหลวง) มีอ่างเก็บ
น้ า ๒ แห่ง คอื อ่างเก็บน้ าบ้านสระตาพรหม และอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร 

การเมืองการปกครอง แบ่งเป็น ๑๔ หมู่บ้าน แยกเป็น 

 

หมู่ที่ ๒ บ้านหนองชุมเห็ด 

หมู่ที่ ๓ บ้านสระตาพรหม 

หมู่ที่ ๔ บ้านเจ็ดเนิน 

หมู่ที่ ๕ บ้านโปร่งหิน 

หมู่ที่ ๖ บ้านเนินทุ่ง 

หมู่ที่ ๗ บ้านปรกฟ้า 

หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแฟบ 

หมู่ที่ ๙ บ้านหนองยายหมาด 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองมะนาว 

 



-๒- 

 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านแปลง 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาวังแก้ว 

หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินตะแบก 

หมู่ที่ ๑๔ บ้านโค้งประดู่ 

หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลอง 

วิสัยทัศน์ 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
 ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ รับฟังความเห็นประชาชน มุ่งงาน มุ่งพัฒนา น าพาประสิทธิภาพสู่องค์กร 

อ านาจหน้าที่  
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔         
(พ.ศ.๒๕๖๒) 
 มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
 (๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 (๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
 (๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 (๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
 (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 (๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
 มาตรา ๕๔  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 (๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 (๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
 (๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
 (๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 (๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 (๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
 (๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 (๑๒) เทศพาณิชย์ 



-๓- 

ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร 
 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาล 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
รวม

ทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
100 

24 1 25 5 20 25 0 3 3 5 16 21 20 6 26 

 
  



-๔- 

รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรคุณธรรม จังหวัดชลบุรี 
ระดับ ๓ 

 
ชื่อองค์กร  เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
ผู้บริหารองค์กร นายสุทิน  สุดถิ่น  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า 
ผู้ประสานงานองค์กร นางสาวชลธชิา  รองทอง  โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๑๗๖๗๒๖ 
ที่ตั้ง เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๗ ถนนเกาะจันทร์-ปรกฟ้า ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๒๔๐ 
จ านวนผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรทั้งหมด ๑๐๐ คน 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน หมายเหตุ 
๑. ผู้บริหารและสมาชิกมีการประชุมเพ่ือประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลง 
จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒  

๒. ผู้บริหารและสมาชิก จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
มีการก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก”้ และ “ความดีที่อยากท า” 
จ านวน ๕ เรื่อง 
   ๑. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
   ๓. มีจิตสาธารณะ ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
   ๔. ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น 

๒  

๓. การจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนด 
    ๓.๑ แผนการด าเนินงาน                                มี                   ไม่มี 
    ๓.๒ การมอบหมายบุคคลรับผิดชอบ                  มี                   ไม่มี 
    ๓.๓ การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ             มี                   ไม่มี 

๒  

๔. ผลส าเร็จการด าเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    มีผลส าเร็จร้อยละ ๘๐  

๒  

๕. การจัดระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ๕.๑ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน          มี           ไม่มี 
   ๕.๒ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกทุกระดับในองค์กร       มี       ไม่มี 

๑  

๖. กระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดี หรือหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมดีเด่น 
ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ 
    ๖.๑ การประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดี                             มี            ไม่มี 
    ๖.๒ การประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมดีเด่น         มี            ไม่มี 

๑  

๗. มีผลส าเร็จการด าเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพ่ิมมากขึ้น     
มีผลส าเร็จร้อยละ ๘๕ 

๒  

 
 
 



-๕- 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน หมายเหตุ 
๘. องค์กรมีการก าหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใน ๓ มิติ (เพ่ิมเติม
จากเรื่องที่ด าเนินการไปแล้ว)  
           การเพ่ิมจ านวน  ๒  มิติ         หลักธรรมทางศาสนา  
                                                หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        วิถีวัฒนธรรม 
           ไม่มีการปฏิบัติ 

๒  

๙. มีการถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมการด าเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ และสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 
           ทุกกิจกรรม             บางกิจกรรม              ไม่มีการถอดองค์ความรู้ 

๑  

รวมคะแนน ๑๕  
 

 
 

 ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน   ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน  
   (นายสุทิน   สุดถิ่น)              (.............................................) 
        นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า           วัฒนธรรมจังหวัด  

 

 
  



-๖- 

แบบประเมินองค์กรคุณธรรม 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

ผู้ประสานงาน นางสาวชลธิชา รองทอง โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๑๗๖๗๒๖ 
 

การประเมินองค์กรคุณธรรม เกณฑ์การให้คะแนน รวม 
๒ ๑ ๐ 

การประเมินระดับที่ ๑ 
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๓) 
การประเมินกระบวนการพัฒนาองค์กร 

    

๑ . องค์ ก ร มี ก า รปร ะชุ ม  เ พ่ื อป ร ะกาศ
เจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กร
คุณธรรมร่วมกัน 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรตั้งแต่ 
๕๐.๐๐% ขึ้นไป มี
การประกาศ
เจตนารมณ์หรือ
ข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
๒๐.๐๐ - ๔๙.๙๙%  
มีการประกาศ
เจตนารมณ์หรือ
ข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

น้อยกว่า 
๒๐.๐๐% 

๒ 

๒. องค์กรมีการก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยาก
ท า” ที่สอดคล้องกับปัญหาขององค์กรหรือ
คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา เช่น การใช้วัสดุส านักงานอย่าง
ประหยัด ปิดน้ า ปิดไฟ หลังจากเลิกใช้แล้ว 
มาปฏิบัติงานตรงตามเวลา การบริการด้วย
ความโปร่งใส มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
๕๐.๐๐% ขึ้นไป 
ร่วมกันก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๓-๕ เรื่อง 

ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กร ตั้งแต่ 
๒๐.๐๐-๔๙.๙๙% 
ร่วมกันก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๑-๒ เรื่อง 

น้อยกว่า 
๒๐.๐๐% 

๒ 

๓. องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย และมี
การมอบหมายบุคลากรหรือหน่ วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

-มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร 
แบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายในองค์กร 
-มีการมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
การด าเนินงาน 

-มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร 
แบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายในองค์กร 
-มีการมอบหมาย
บุคลากรรับผิดชอบ
การด าเนินงาน 

ไม่มีการปฏิบัติ ๒ 

 
 
  



-๗- 
 

การประเมินองค์กรคุณธรรม เกณฑ์การให้คะแนน รวม 
๒ ๑ ๐ 

การประเมินระดับที่ ๒ 
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๖) 
การประเมินกระบวนการและการด าเนินงาน
ตามแผน 

    

๔. องค์กรมีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก าหนดไว้ 

มีผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้ 
ตั้งแต่ ๕๐.๐๐% ขึ้น
ไป 

มีผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริม
คุณธรรม ที่ก าหนด
ไว้ ตั้งแต่ ๒๐.๐๐-
๔๙.๙๙% ขึ้นไป 

น้อยกว่า 
๒๐.๐๐% 

๒ 

๕. องค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงาน
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ จั ด กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่คุณธรรมเป้าหมาย 

-มีการติดตาม
ประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
-มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิก
ทุกระดับในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

-มีการติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการปฏิบัติ ๑ 

๖. องค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคลที่
ท าความดีหรือหน่วยงาน โครงการกิจกรรม
ดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย จน
เป็นแบบอย่ างได้  เช่น  บุคคลคุณธรรม 
โครงการดีเด่นด้านคุณธรรม ส่วนงานดีเด่น
ด้านคุณธรรม 

-มีการประกาศ 
ยกย่องเชิดชูบุคคล 
ที่ท าความดีจนเป็น
แบบอย่างได้ 
-มีการประกาศ
หน่วยงาน โครงการ
กิจกรรมดีเด่นในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมายจนเป็น
แบบอย่าง 

-มีการประกาศ 
ยกย่องเชิดชูบุคคล 
ที่ท าความดีจนเป็น
แบบอย่างได้ 

ไม่มีการปฏิบัติ ๑ 

 
  



-๘- 
 

การประเมินองค์กรคุณธรรม เกณฑ์การให้คะแนน รวม 
๒ ๑ ๐ 

การประเมินระดับที่ ๓ 
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑ - ๙) 
การประเมินกระบวนการ การด าเนินงาน
ตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

    

๗. องค์กรมีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก าหนดไว้เพ่ิมมาก
ขึ้นจนเกิดผลสัมฤทธิ์ 

มีผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดไว้ 
ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% ขึ้น
ไป 

มีผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนส่งเสริม
คุณธรรม ที่ก าหนด
ไว้ ตั้งแต่ ๖๐.๐๐-
๗๙.๙๙% ขึ้นไป 

มีผลส าเร็จของ
การด าเนิน
กิจกรรมตาม
แผนส่งเสริม
คุณธรรมที่
ก าหนดไว้ น้อย
กว่า ๖๐.๐๐% 

๒ 

๘.  องค์ กรมี การ เ พ่ิมประ เด็นคุณธรรม
เป้าหมายและกิจกรรมใน ๓ มิติ คือ การยึด
มั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และวิถี วัฒนธรรมที่
เพ่ิมเติมจากเรื่องที่ด าเนินการไปแล้ว 

มีการเพ่ิมประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย
และกิจกรรมใน ๒ 
หรือ ๓ มิต ิ
 

มีการเพ่ิมประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย
และกิจกรรมใน ๑ 
มิต ิ
 

ไม่มีการปฏิบัติ ๒ 

๙. องค์กรมีการถอดองค์ความรู้จากการ
ด าเนินงานองค์กรคุณธรรมเผยแพร่และ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอื่นๆได้ 

-มีการถอดองค์ 
ความรู้จากการ
ด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมทุกกิจกรรม 
-สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กร
อ่ืนได้ 

-มีการถอดองค์ 
ความรู้จากการ
ด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมบาง
กิจกรรม 
-สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กร
อ่ืนได้ 

ไม่มีการถอดองค์
ความรู้ 

๑ 

รวมคะแนน    ๑๕ 
ค าอธิบายเพิ่มเติมการประเมินองค์กรคุณธรรม 
ข้อ ๑) และ ข้อ ๒) จ านวนสมาชิกในองค์กร ๒๐.๐๐-๔๙.๙๙% หรือ ๕๐.๐๐% คิดจากจ านวนสมาชิกทุกคนในองค์กร 
เป็นฐานการคิด ๑๐๐% 
ข้อ ๔) และ ข้อ ๗) ผลส าเร็จของแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ๒๐.๐๐-๔๙.๙๙% หรือ ๕๐% หรือ ๖๐.๐๐-๗๙.๙๙% 
หรือ ๘๐.๐๐% คิดจากจ านวนกิจกรรมในแผนฯ ทั้งหมดเป็นฐานการคิด ๑๐๐% 

 
 



-๙- 
 

แผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

 
คุณธรรมเป้าหมายที่ ๑ 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดงานรัฐพิธีเพ่ือถวายเป็นราช
สักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อ าเภอเกาะจันทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคล 
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
- กิจกรรมวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
-กิจกรรมอื่นๆที่แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

- เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย  
- เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ไทย  
- เพ่ือแสดงออกซ่ึง
ความสามัคคีของพ่ีน้อง 
ประชาชนชาวไทย ทุก
หมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ 

ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 
ผู้น าท้องที่ สถาบันการศึกษา 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
กลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่ม 
และประชาชนชาวไทย ได้
แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยพร้อมเพรียง 

เทศบาลเมือง
ปรกฟ้าให้งบ
สนับสนุน
อ าเภอ 
เกาะจันทร์ 
๘๐,๐๐๐ บาท 

- ข้าราชการ ผู้น าท้องที่ 
ผู้น าท้องถิ่น นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชน
ชาวอ าเภอเกาะจันทร์และ
อ าเภอใกล้เคียง ได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และได้
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
- เสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
หมู่พ่ีน้องประชาชน 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกาะจันทร์ 



-๑๐- 

คุณธรรมเป้าหมายที่ ๒ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงการคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กับ
บุคลากรของเทศบาล 
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการท างานให้มี
คุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
- เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาล ในการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมยึดหลัก     
ธรรมาภิบาลและ
เสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาล ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม             
ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
เสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
เทศบาลเมือง 
ปรกฟ้า 

 
 



-๑๑- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๒ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาและ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันตามวัยได้
เหมาะสม 
- เพ่ือให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยในตนเอง 
- เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความรักและ
สามัคคี 
- เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การขัดเกลาจิตใจให้
เป็นผู้มคีุณธรรม
จริยธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางที่ดี 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖ ทุกคน 

เทศบาลเมือง
ปรกฟ้าให้งบ
สนับสนุน
โรงเรียนบ้าน
เขาวังแก้ว 
๓๕,๐๐๐ บาท 

- นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาและ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันตามวัยได้
เหมาะสม 
- นักเรียนมีระเบียบวินัย
ในตนเอง 
- นักเรียนสามรถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความรัก
และสามัคคี 
- นักเรียนได้รับการขัด
เกลาจิตใจให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดี 
 

นางสาวชนารัตน์ 
ค าลือ  
ต าแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้าน 
เขาวังแก้ว 

 
  



-๑๒- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๓ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน “ค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักและเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นไทย มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
- เพ่ือเสริมสร้างจิตใจให้
เข้มแข็ง และสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงตนเป็น 
พุทธมามกะตาม
หลักธรรมค าสอนของ
พุทธศาสนา 

นักเรียนชั้น ป.๓ - ป.๖ 
และครู 

เทศบาลเมือง
ปรกฟ้าให้งบ
สนับสนุน
โรงเรียนบ้าน
หนองยาย
หมาด 
๓๕,๐๐๐ บาท 

- นักเรียนได้ตระหนักและ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นไทย มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
- นักเรียนมีจิตใจให้
เข้มแข็ง และสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
- นักเรียนได้แสดงตนเป็น 
พุทธมามกะตาม
หลักธรรมค าสอนของ
พุทธศาสนา 

โรงเรียนบ้าน
หนองยายหมาด 

 
  



-๑๓- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๔ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน “ค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักและเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นไทย มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
- เพ่ือเสริมสร้างจิตใจให้
เข้มแข็ง และสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงตนเป็น 
พุทธมามกะตาม
หลักธรรมค าสอนของ
พุทธศาสนา 

นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ 
และครู 

เทศบาลเมือง
ปรกฟ้าให้งบ
สนับสนุน
โรงเรียนบ้าน
เจ็ดเนิน 
๓๕,๐๐๐ บาท 

- นักเรียนได้ตระหนักและ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นไทย มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
- นักเรียนมีจิตใจให้
เข้มแข็ง และสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
- นักเรียนได้แสดงตนเป็น 
พุทธมามกะตาม
หลักธรรมค าสอนของ
พุทธศาสนา 

โรงเรียน 
บ้านเจ็ดเนิน 

 
  



-๑๔- 
 
คุณธรรมเป้าหมายที่ ๓ 
มีจิตสาธารณะ ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีน  าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ - เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
- เพ่ือส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
-เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- เพ่ือสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
ประธานชุมชน ประชาชน
ทั่วไป เจ้าหน้าที่ทหาร 
ต ารวจ ครูและนักเรียน 

๔๕๐,๐๐๐ 
บาท 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตส านึกในการรัก
สถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
คุณธรรม จริยธรรม  
รวมถึงสร้างจิตส านึก 
อันดีงามแก่สังคมและ
ประเทศชาติ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรัก ความผูกพัน 
และความสามัคคี 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลเมือง 
ปรกฟ้า 

 



-๑๕- 

คุณธรรมเป้าหมายที่ ๔ 
ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทักษะการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให้นักเรียนได้
ฝึกงานอาชีพโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้าง
รายไดใ้ห้กับตนเองและ
ครอบครัว 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแปลง เทศบาลเมือง
ปรกฟ้าให้งบ
สนับสนุน
โรงเรียน 
บ้านแปลง 
๓๕,๐๐๐ บาท 

- นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนเกิดทักษะการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนได้ฝึกงานอาชีพ
โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนได้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ใน
การสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

โรงเรียน 
บ้านแปลง 

  



-๑๖- 

คุณธรรมเป้าหมายที่ ๕ 
มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงวัยสุขสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาด้านสุขภาพ 
ด้านร่างกาย จิตใจและ
สังคม 
- เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้ผู้สูงอายุ
มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 
เพ่ือด ารงในสังคมอย่าง
มีคุณค่า 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความ
คิดเห็นทัศนะต่างๆ
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองปรกฟ้า 

๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 

- ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านสุขภาพ 
- ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามอยู่คู่กับสังคมไทย
ตลอดไป 
- ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ในพ้ืนที่เทศบาลเมือง 
ปรกฟ้าได้แสดงความ 
กตัญญูกตเวที 
-ผู้สูงอายุมีขวัญก าลังใจ
และมีความสุขใจ 

กองการศึกษา 

 



-๑๗- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๒ โครงการจัดงานประเพณี อ าเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี ประจ าประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- แห่เทียนพรรษา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
- งานประเพณีวิ่งควาย ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
- วันออกพรรษา ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามให้สืบเนื่อง
ต่อไป 

ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 
ผู้น าท้องที่ สถาบันการศึกษา 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
กลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่ม 
และประชาชนทั่วไป 

เทศบาลเมือง
ปรกฟ้าให้งบ
สนับสนุน
อ าเภอ 
เกาะจันทร์ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

- เป็นการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามให้
สืบเนื่องต่อไป 

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเกาะจันทร์ 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 
 

คุณธรรมเป้าหมายข้อที่ ๑ 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แสดงออก 

ถึงความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  



































































 
 
 

คุณธรรมเป้าหมายข้อที่ ๒ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรม  

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
  









































 
 
 

คุณธรรมเป้าหมายข้อที่ ๓ 
มีจิตสาธารณะ ท าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม  

มีน  าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
  









 
 
 

คุณธรรมเป้าหมายข้อที่ ๔ 
ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  









































 
 
 

คุณธรรมเป้าหมายข้อที่ ๕ 
มีความรักและภูมิใจในความเปน็ไทยและท้องถิน่ 


































