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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 4 ปี  

(พ.ศ.2565 – 2568) 
********************************  

ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤตมิิชอบได้ก าหนดใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤตมิิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิิชอบเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาตไิปสู่การปฏิบัตโิดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต” 

ดังน้ันเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อตา้นการทุจรติดว้ยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตากต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงประกาศใช้แผนปฏิบตัิ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบบัน้ี  

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน  
             ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564       

                            
     (นายวิมาน  พระพรม) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

 

 

 
 



 

ค าน า 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเน่ือง  และบทเรียนที่ได้รับจาก
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน   
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  
และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติตา้นทุจรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะ
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความรว่มมอืจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทกัษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังน้ัน เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตากตอ่ไป 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

...................................... 
หลักการเหตุผล  

ตามค าส่ังคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหา
การทุจริตประพฤตมิิชอบได้ก าหนดใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤตมิิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก า หนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิิชอบเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 -2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิ บัติ
ราชการประจ าปี   ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”   

ดังน้ัน เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตากจึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตากต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตา้นทจุริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพื่อให้ประเทศไทยมีศกัดิ์ศรแีละเกียรติภูมิในด้านความโปรง่ใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 



-2- 

วิสัยทัศน์         

“องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เป็นองค์กรที่บริหารราชการด้วยความโปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ันทุกระดับ ” 
 
พันธกิจ ( Mission ) 
        1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัตหิน้าที ่ให้กับเจ้าหน้าที่ของ“องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิตาก เป็นองค์กรที่บริหารราชการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ันทุก
ระดับ ” ยึดหลักธรรมาภิบาล  

        2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

       3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 

        4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิตาก ให้มีความเข้มแข็งและมปีระสิทธิภาพ 

        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์การจดัท าแผน 

1. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  สูงกว่าร้อยละ 50 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได ้

3. ก่อให้เกิดความเช่ือมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนป้องกันการทจุริตและน าไปสู่การปฏิบัตแิล้วจะส่งผล
ถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)ด้วย 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริต 4 ปี  
(พ.ศ.2565-2568) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทัง้
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิน่ 
และฝ่ายประจ าขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

กิจกรรม: พิจารณาก าหนดใหม้ี โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
สัมมนา ศึกษาดูงานตามที่หน่วยงานราชการจัดข้ึน 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบตัิราชการตามอ านาจ

หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้
ความส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปน้ี 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมคีวามรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน 

ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน(MOU) 
- ปฎิบัติหน้าที่ดว้ยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรอือ านาจหน้าทีใ่นการแสวงหา

ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
- ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความกระตือรือรน้ เต็มใจ รวดเร็ว 
- มีความพร้อมในการปฏิบัตงิานตามภาระหน้าที ่
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานทีด่ีมคีุณธรรมซ่ือสัตย์

สุจริตภายในหน่วยงานใหแ้ก่กัน 
- มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ , 

ผู้บริหารท้องถ่ิน เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ท าใหเ้กิดความ
เสียหายอันเน่ืองจากการท างานที่ผิดพลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 

ส่วนที่ ๒ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทัง้
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิน่ 
และฝ่ายประจ าขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤตติามประมวล
จริยธรรม 
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บรหิารทอ้งถ่ินข้าราชการ 

พนักงานจ้าง 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น

การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
-  มีการใช้แอพพลิเคช่ัน กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 

และ 103 เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรูเ้พ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคช่ัน เพ่ือ
ตระหนักในการด ารงตนตามอ านาจหน้าทีแ่ละกรอบของ
กฎหมาย 
 

20,000 

 
 
 
 
 
- 

20,000 

 
 
 
 
 
- 

20,000 

 
 
 
 
 
- 

20,000 

 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทกุ
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

กิจกรรม:  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตอ่ต้านการทจุริต 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ 
ประชาชนทุกเพศวัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติตน โดย 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการตอ่ต้านการทจุริต 
        -  สร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมตา้นการทจุริต  
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
       -  เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษแีละค่าธรรมเนียมทอ้งถ่ิน 
       -พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
       -  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิฯ  
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบตัิตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
      -  ส่งเสริมให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
- 
 

 

- 
 

 
 

 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 

 

 
30,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 

 

 
30,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 

 

 
  30,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่คณะผู้บริหาร
และพนักงานส่วนต าบล 

กิจกรรม:  อบรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันเสวนาในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตส านึกและตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจรติ 
        -  อบรมศีล 5 พัฒนาชีวิต 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อตา้นการทุจริต 
       -  เสริมประสบการณ ์ลดการทุจริต 
       -บอกเล่าประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 
      -  สร้างเครือข่ายเยาวชนต้านการทจุรติ       

 
 
 
 

10,000 
 

 
 

- 
 
 

 
- 

 
 
 
 

10,000 

 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 

10,000 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 
 

10,000 

 
 

- 
 

 
- 

 

 รวม จ านวน  9  โครงการ/กิจกรรม      
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกนั
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการตอ่ต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าส่ัง/ระเบียบ เป็น
แนวทางปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
      -  ผู้บริหารประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได ้
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าส่ัง/ระเบียบ เป็น
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือสร้างกระบวนการทีม่ีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ทุกข้ันตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลให้เปน็ไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
       -  ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี 
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 
       -  การใ ช้จ่ ายงบป ระม าณ เป็ นไป ตามวัต ถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ 
       -  การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ 
       -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 
 
- 

 
 

 
- 

 

 
 
 



-9- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกนั
การทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 การสร้า งความโปร่ งใสในการบริการสาธารณะ/บริกา ร
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคญัดังน้ี 
       -  จัดให้มีคู่มอือ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
      -  แสดงข้ันตอน ระยะเวลา  อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
      -  ให้บริการตามล าดบัก่อน-หลังและไม่เลือกปฏิบัต ิ
      -  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ  
      - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเก่ียวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ  ส านักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
      -  เปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
      -  การให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบ้รกิาร 
      -  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ใหบ้รกิาร 
2.3.2  มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
      -  การให้ข้อมูลความรบัผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานออย่างชัดเจน 
      -  ปฏิบัติงานโดยใช้อ านาจหน้าที่โดยธรรมและกฎหมาย 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมา
ยเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกนั
การทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการ
ด าเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถ่ิน  - กิจกรรมวันพัฒนาท้องถ่ิน 
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      -  อาสาสมัคร/วิทยากรฐานการเรียนรู้ศนูย์ปรชัญา ศก.พอเพียง 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 2.5  มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการดว้ยความซ่ือสัตย์สุจรติ  มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
      -  จัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
2.5.2  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. 
      -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
      -  รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานก ากับดูแล 
2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
      -  มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเหมาะสม 
      -  ติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทจุริตอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
- 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

- 
 

 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

- 
 

 
 
 

- 

 

 รวม จ านวน..11....โครงการ/กิจกรรม      
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมา
ยเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3 .1 จัดให้ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ 
    -  ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    -  เปิดเผยผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 
    -  ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
    -  เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับและสถานที่ใหบ้รกิารอย่างชัดเจน 

 
- 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

- 
 

 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

- 
 

 
 
 

- 

 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้อง เรียน /ร้อง ทุ ก ข์ ขอ ง
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าทีข่อง อปท. โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
    -  จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ/ปรับปรุงข้อบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
   -  สนับสนุนเครือข่ายสมาคมการปอ้งกันการทุจริตจังหวัดนครพนม 
   -  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมา
ยเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้อง เรียน /ร้อง ทุ ก ข์ ขอ ง
ประชาชน 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
    - ก าหนดช่องทางร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
    -  การประกาศเผยแพร่/ข้ันตอนร้องเรียน 
    -  มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก เช่น มีกล่อง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ส านักงาน/ที่ท าการก านันผู้ใหญบ่้าน/ร้านสะดวก
ซ้ือ 
3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลาและแจ้งผล
การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    -  การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
    -  การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 
    - มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจรติ 
    - มีระบบการคุ้มครองพยานหรอืผู้ให้เบาะแสการทจุริต 
    - เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

 
- 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

 
 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

 
 
 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมา
ยเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3 .3   ก า ร ส่ ง เส ริ ม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
    -  แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    -  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
    -  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็การปฏิบัตริาชการ 
    -  การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
    -  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณใ์นจัดหาพัสดุ 
3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
   -  แต่งตั้งเป็นกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 
   -  การมีส่วนร่วมตรวจสอบตดิตามประเมินผลโครงการ 
   -  การมีส่วนร่วมในการปรับปรงุแก้ไขโครงการ 
 

 
- 
 

 
 

 

 

- 
 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
 

- 

 

 รวม จ านวน  9  กิจกรรม/โครงการ      
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

หมา
ยเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
    - กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานเป็นอิสระ 
    - ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับย้ัง ป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรงุหรอืบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
    - มีการน าผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปอ้งกันการทจุริต 
    - รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุรติได้เป็นอย่างดี 

 
- 
 

 
 

 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบ ริห ารราชก ารตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนนิการ
ได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบคุคลเก่ียวกับการบรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 
    -  แต่งตั้งเป็นกรรมการบรหิารงานบุคคล 
    -  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตรา ก่ าลังและและแผนพัฒนา
บุคลากร 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ  ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
   - จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้าและแก่ผู้ที่ร้องขอ
หรือขอดู   

 
- 
 

 
 

 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี  

2567 
ปี  

2568 
หมา
ยเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบ ริห ารราชก ารตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนนิการ
ได้ 

4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคบัของกฎหมาย 
    - เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการจดัหาพัสดุ 
    - จัดอบรมให้ความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการพัสด ุ
    - ออกประกาศรายงานผลการด าเนินโครงการทุกข้ันตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลไดส้ะดวก 

 
 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 

30,000 
 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิน่ 

4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่ก าหนดไว้ 
    - โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพและศกึษาดูงาน 
4.3.2  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
    - สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
เช่น  การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทูถ้าม รวมทั้งให้มกีาร
ปรึกษาหารือในร่างเทศบัญญัติ  ญัตติที่ ฝ่ายบริหารเสนอให้สภา
พิจารณา 

 

100,000 

 

 

- 

 

100,000 
 
 
 
 

 
- 
 

 

100,000 
 
 
 

 
- 
 

 

100,000 
 
 

 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี  

2567 
ปี  

2568 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วน เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทจุริต 
    - ขยายผลการด าเนินการการป้อง กันการทุจริต  มีบอร์ด
นิทรรศการ 
    - สร้างชุมชนเฝ้าระวังการตอ่ต้านการทจุริต 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
    -  มีการพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายการป้องกันการ
ทุจริตจังหวัดนครพนม และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมเพ่ือต่อต้านการทจุริต 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  9   กิจกรรม/โครงการ      
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่   

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ         

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
            
            
             
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1             
 3.2             
 3.3             
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
             
5. พื้นที่ด าเนินการ 
             
6. วิธีด าเนินการ 
             
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
             
8. งบประมาณด าเนินการ 
             
9. ผู้รับผิดชอบ 
             
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
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มิติท่ี 1 
 
 

การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ 
 ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่ายประจ าของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแกบุ่คลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมข้าราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให้เป็นคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรฐั” ซ่ึงได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซ่ือสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรพัยากรของชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบตัิตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิตาก 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตากและวัดในพื้นที่ต าบลโพธ์ิตาก 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก บรรยายใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมท าบญุถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 

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

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณ  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัตงิาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการใหแ้ละเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล   

 
 
๑.ช่ือโครงการ : โครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันเสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา. 
 
๒.หลักการและเหตุผล 

วันสวนะวันธรรมสวนะ หมายถึง วันที่ชาวพุทธเข้าวัดท าบญุตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา และฟังธรรม
เทศนา เรียกกันในปัจจุบันว่า วันพระ หรือ วันอุโบสถ ในประเทศไทยเดือนหน่ึงก าหนดให้มีวันพระไว้ 4 วัน คือ 
วันข้ึน 8 ค่ า วันข้ึน15 ค่ า วันแรม 8 ค่ า วันแรม 15 ค่ า ( หรือ 14 ค่ าในบางเดือน )เป็นวันส าคัญย่ิงทางระพุทธ
ศาสนา เน่ืองด้วยเป็นศิริมงคลดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้  ความส าคญัวันพระ หรือวันอุโบสถ เป็นวันหลักแห่งการ
ท าความดี โดยพระพุทธเจ้าไดท้รงอนุญาตใหช้าวพุทธมีโอกาสท าความดีตา่งๆ ได้แก่ ท าบุญตักบาตร ให้ทาน เพื่อ
ท าใจให้สงบ 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ตระหนักถึง
ความส าคัญในวันสวนะซ่ึงตรงกับวนัประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
        ๒. เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคณุธรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก โดยการร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข ทุกชนิด  
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๓. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหก้ว้างขวางแพร่หลาย ด ารงมัน่อยู่คู่กับชาตไิทยตลอดไป 
    ๔. เพื่อส่งเสริมให้วัดได้จัดกิจกรรมน าประชาชนเข้าวัด ตักบาตร ท าบุญ เวียนเทียน เป็นศูนย์รวมแห่งการ
ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิตาก เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

ณ วัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
๖.วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบหมายงานใหกั้บผู้ทีร่ับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 6.3 ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา เจริญพระพุทธมนต์แสดงตนเป็นพุทธมา
มะกะ ส่งเสริมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ การบรรยายธรรม การตอบปญัหาธรรมะ 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5-๒๕๖8) 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา (ศาสนาวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโพธ์ิตาก  ได้เข้าวัดปฏิบัตธิรรม และท ากิจกรรมในวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
           10.๒. พุทธศาสนิกชนเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซ้ึง น าหลักธรรมไปรบัใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
           10.๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีความรู้คูคุ่ณธรรม อยู่ในสังคมอย่างสันติสุข 
          10.๔. ประชาชนทุกหมู่เหล่าไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม ซ่ึงเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติให้มคีวามเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการประพฤตติามประมวลจริยธรรม 
   

1.  ช่ือโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิตาก โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซ่ึงมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับไดม้ีประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้พนักงาน อบต. 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้  เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาต ิอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ 
สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืน
หยัดท าในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมอัีธยาศัย และไม่เลือก 
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรง่ใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน้ี ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ควรน า
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังน้ัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ได้จัดท า มาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าทีด่ว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาต รฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรบั เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่า ยบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ  
  3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. และพนักงานจ้างทั่วไป  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหน่ึง (8)  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – ๒๕๖8 
 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
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1.2 การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแกป่ระชาชนทุกภาคส่วน 
1.2.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการรกัษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ช่ือโครงการ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   เน่ืองด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate 
Change) ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหมิะตก
ในประเทศที่ไม่เคยมีหมิะตก เป็นต้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังน้ัน ประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเน่ืองจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดลุการใช้พื้นที่ใหเ้กิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่น้ัน ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงได้จัดท า
โครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ประจ าปี 
25๖5-๒๕๖8” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังน้ัน งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรม
ของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อม
ทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

 

3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน  
    3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในต าบลโพธ์ิตาก 
    3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุล

เพิ่มมูลค่าทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน  
    3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรืน่และ

คลายร้อนแก่ ประชาชน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
    ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ต้น  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
    พื้นที่สาธารณะในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
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6. วิธีด าเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถ่ิน เข้าร่วมกิจกรรม  
    6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ ให้จัดเตรียม

สถานที่เพื่อปลูกต้นไม้  
   6.3 จัดซ้ือกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนใน ท้องถ่ิน  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิ

ตาก 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)   

 

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพ ยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

    10.2 ท าให้เพิ่มพื้นที่ป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อมที่ดแีละช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม   

    10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสง่เสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
แหล่งท่องเทีย่ว พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5-๒๕๖8 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

    ประเทศไทยในอดีตเปน็พื้นที่ที่มทีรพัยากรปา่ไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได ้เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าใหป้ัจจบุันทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ  ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไมข้องประเทศไทยใหม้ากข้ึนอย่างมั่นคง  และย่ังยืน ซ่ึงพระองค์
ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 
อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ 
ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง 
ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจ พอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  

 
3. วัตถุประสงค์  

   เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพิ่มมากข้ึน  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
จ านวน ๑0 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดบั ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได้ เป็นต้น  

   4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เส่ือมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก โดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนตา่งๆ  

   4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้ง ๑0 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็น
ต้น  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
   พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก และแหล่งน้ าคู

คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีการด าเนินงาน  
   6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม

โครงการ (กลุ่มรวมทุก ชุมชน)  
    6.2 จัดเวทีระดมความคดิเหน็การจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน 

(กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)  
   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ

ชุมชน)  
   6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ า     คู

คลอง ท าความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ
ตาก  

  6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)  

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน ๑5,๐๐๐ บาท 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ ส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1.โครงการ/กิจกรรมสง่เสริมอนรุักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมปรับภูมิทัศนใ์นชุมชน  
 

2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ในอดีตมีทรัพยากรปา่ไม้เป็นจ านวนมาก แต่มีการลักลอบท าลายปา่ไม้
ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปจัจุบนัทรพัยากรป่าไมข้องต าบลโพธ์ิตากมีจ านวนลดน้อยลง ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาตส่ิิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก    
          องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงได้เล็งเห็นความส าคญั ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมของป่าไม้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนภายในต าบล เห็นความส าคญัของระบบนิเวศน์ ปลูกป่าเพิ่มข้ึน และ
พืชสมุนไพรที่ก าลังจะสูญหายไปจากป่า และให้ประชาชนหันมาดแูลทรัพยากรภายในชุมชนภายในต าบลของ
ตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ทางสาธารณะ  
 3.2 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุชน 
 3.3 เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์ปา่ และส่ิงแวดล้อมภายในต าบล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในพื้นที ่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จ านวน  10 
หมู่บ้าน 
 4.2 ดูแลอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เส่ือมโทรมภายในต าบลโพธ์ิตาก 
 4.3  บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายในต าบลโพธ์ิตากกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ 
เด็กและเยาวชน  
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นที่ป่าสาธารณะในเขตชุมชนภายในองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบหมายงานใหกั้บผู้ทีร่ับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 6.3 ด าเนินโครงการจัดอบรม ตั้งกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้ในชุมชน  
 6.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการด าเนินงานใหผู้้บรหิารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ    
  4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2565 - 2568 ) 
 

8. งบประมาณ  
    - งบประมาณ  จ านวน   20,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานปลัด อบต. 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เกิดการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ฟื้นฟ ู
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัตงิาน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึกในการมีส่วนร่วม และการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสมานฉันท์  
 10.4 เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง รู้จักการสร้างประโยชน์ ให้
ครอบครัว และประเทศชาต ิรู้จักการเสียสละและประเทศชาติ  
 10.5 เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเสริมสรา้งคณุธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 
 
1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการปฏิบตัติามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง  
1. ช่ือโครงการ:  โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

 

2.  หลักการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีถึง แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนใหด้ าเนินไปในทางสาย
กลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา  การบริหาร
ประเทศ   โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์    เพื่อน ามาซ่ึงความ
เจริญเป็นส่ิงที่ทุกสังคมปรารถนา และพยายามหาหนทางไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการตา่งๆตามระบบความคิด ความ
เช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาที่มีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่างๆ 
ของคนในสังคม      จุดเปล่ียนสังคมไทยเมื่อย้อนไปมองในอดีตจะพบว่า สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตแบบ
เรียบง่าย  มีเศรษฐกิจแบบพื้นฐานเป็นการผลิตเพื่อยังชีพส าหรับบริโภคใช้สอยในครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพื่อ
การแลกเปล่ียนวัตถุดิบในการผลิตส าหรบัการยังชีพ แต่ได้มาจากสภาพธรรมชาตทิี่อยู่รอบตัว ปัจจัยเหล่าน้ี ท าให้
ชาวชนบทมีความใกล้ชิดผูกพัน และตระหนักในส่ิงแวดล้อมซ่ึงแสดงออกในรูปความเช่ือและพิธีกรรมที่ยกย่องต่อ
การรักษาสมดุลของธรรมชาติ    นอกจากน้ันความความสัมพันธ์ในระบบเครอืญาตแิละความสัมพันธ์ทางสายเลือด 
จึงสอดคล้องต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งการแบ่งปันผลผลิต การพึ่งพาอาศัยในด้านต่างๆ ลักษณะทั้งหมดน้ีจึง
ท าให้สังคมไทยในอดีตด ารงอยู่อย่างสงบ  พึ่งพาตนเองได้ และมีความพอเพียงต่ออัตภาพ  โดยสามารถสืบทอด
เอกลักษณ์ดังกล่าวต่อเน่ืองอย่างไม่ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี      การเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ของสังคม
เกิดข้ึน เมื่อสังคมไทยเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง  ฉะน้ัน
จึงมีการให้ความหมายสังคมที่พัฒนาว่า เป็นสังคมที่มีความทันสมัยตามแบบสังคมตะวันตกซ่ึงสามารถกระท าได้
ด้ วย วิ ธี ก าร มุ่ ง พั ฒ นา เศ ร ษ ฐกิจ และ กา ร ป ฏิรู ป โค รง สร้ า ง สั ง ค ม ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จ ะ เป็ นท า ง ด้ า น
การเมือง   การศึกษา  ความเช่ือ ให้สอดคล้องกับแนวคิดของความทันสมัย( Westernization  ) อย่างเต็มที่ 
เหตุผลดังกล่าวจึงมีผลท าให้เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศในอดีตมุ่งไปสู่การท าให้สังคมไทยทันสมัย 
ตามแบบสังคมตะวันตก  ไม่ว่าจะเปน็การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม   โดย
การส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการค้า   การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมๆกับการปฏิรูป
การเมือง  การศึกษา ศาสนา เพื่อให้โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะด้าน   มีผลท าให้เกิดความ
ช านาญ  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ 
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ท างานให้สูงข้ึน   และเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  การเปล่ียนแปลงดังกล่าวย่อมท าให้วิถีชีวิต  โลกทัศน์ 
ระบบความเช่ือ และคุณค่าต่างๆของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผันแปรไปจากเดิมการ
ประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  ประชาชนโดยทั่วไปมีค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือยเกิดความ
เส่ือมของสังคม  และท าให้เกิดปัญหาในสังคม  ปัญหาครอบครัว  อักการประกอบอาชีพของประชาชนภายใน
ต าบลหนองบัวดง  มีอาชีพส่วนใหญ่เปน็เกษตรกร  มีการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มรายไดแ้ละมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอก
มากข้ึน  ต้นทุนการผลิตจึงสูง  รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในทุกภาคของสังคม  ทั้งภาคเกษตรชนบทและพื้นที่เขตเมือง  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับ
หมู่บ้าน  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ผู้น าหมู่บ้าน  ภาคธุรกิจเอกชน  ด าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน    และตามที่จังหวัด
นครพนม  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัตติามวาระจังหวัดนครพนม    

3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถน าแนวพระราชด าร ิ มาประยุกตใ์ช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิต
อย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่า และเกิด
รายได้ 
 2. เพื่อพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเสริมสร้างหล่อหลอมชุมชน ให้
เกิดความรักสามัคคี เอ้ืออารตี่อกัน พัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตทัง้ในระดบัครอบครัว ระดับชุมชนและเครือข่าย บริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้ง
ทางสุขภาวะกาย สุขภาวะจิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 3.  เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและขยายผล 
 

4.  เป้าหมาย  พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
5.  พื้นที่ด าเนนิการ 
  พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 
  6.2 องค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือกครอบครัวอย่างน้อย 30 ครอบครัว เพื่อเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลสู่ครัวเรือนอ่ืนให้ครบทุกครัวเรือน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าหลักสูตรการด าเนินโครงการขยายผลบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ตามระดับการพัฒนา “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ “มั่งมี  ศรีสุข” 
  6.3 เลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2565-2568 (บ้านพี่) จ านวน 1-2 หมู่บ้าน 
เพื่อเป็นพี่เล้ียงในการพัฒนาหมู่บ้านและศึกษาดูงาน 
  6.4 ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ จ านวน 2 กิจกรรมย่อย 
 
   กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมครอบครวัพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง อย่างน้อย 
 30 ครัวเรือน/หมู่บ้าน จ านวน 2  วัน (หมู่บ้านระดบั “พออยู่ พอกิน”) 
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วันที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1 วัน  เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ทั้งแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติ (อย่างน้อย 30 ครัวเรือน/หมู่บ้าน) 
โดยมีสาระหลักในการส่งเสริมครอบครวัพัฒนา ดังน้ี 

- หลักการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ศึกษาการด าเนินงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านพี่) 
- ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาหมูบ่้าน 
- จัดท าบัญชีครวัเรือน จัดท าแผนชีวิต/แผนพัฒนาครอบครัว น าเข้าสู่เวทีการทบทวน 

การปรับแผนพัฒนาหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
  วันที่ 2  ศึกษาดูงานประสบการณ์การวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (บ้านพี่ที่

ประสบความส าเร็จ) อย่างน้อย 1  วัน 
 
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมระบบการบรหิารจดัการชุมชน อย่างน้อย 2 วัน(หมู่บ้านระดับ“พออยู่ พอกิน”) 
  วันที่ 1 ฝึกอบรมอาชีพเสริมพร้อมสนับสนุนการลดรายจ่ายเพิ่มรายไดใ้นครัวเรือนพัฒนา  อย่างน้อย 2 

อาชีพระดับการพัฒนาหมู่บา้น ระดับ “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ “มั่งมี  ศรีสุข” (จ านวน 1 วัน) 
    วันที่ 2  การเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในครอบครวัพัฒนาและหมู่บา้น  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕65– เดือนกันยายน๒๕68 

8.  งบประมาณด าเนนิการ งบประมาณตัง้ไว้ 30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสงัคม พื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ผู้น าหมู่บ้าน 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 
 1.ตัวชีวัดผลผลิต  : 
  ต าบลโพธิ์ตากมีหมู่บ้านด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีหมู่บ้านต้นแบบเพิ่มข้ึน  จ านวน  1  หมู่บ้าน 
 2.ตัวชีวัดผลลัพธ์ 

  1.  ต าบลโพธ์ิตากมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน าแนวพระราชด าริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันต ามหลักการ
พอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์ให้มีคุณคา่และเกิดรายได ้
  2.  มีการพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเสริมสรา้งหล่อหลอม
ชุมชน ให้เกิดความรักสามคัค ีเอ้ืออารตี่อกัน พัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เกิดองค์ความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนและเครือข่าย บริหารจัดการชุมชนให้
เข้มแข็ง ทั้งทางสุขภาวะกาย สุขภาวะจิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน 
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1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัแกเ่ด็กและเยาวชน  
 

1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในความซื้อสัตย์สจุริต 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คน
ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ ความส าเร็จทางวตัถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ความจงรักภักดีต่อสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปญัหาตา่งๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วน
หน่ึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบัน
ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะ
ลดลง ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงไดเ้ล็งเห็นความส าคัญจึงไดจ้ัดท าโครงการคณุธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนพื้นที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตากและ โดย
มี วัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้
สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ลด ภาวะความเส่ียงที่เยาวชนจะหนัไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด  
 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคี ในหมู่คณะ  

    3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการไดฝึ้กความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน  
    3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
    3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม  

   3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
   3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการไดส้ านึกดีตอ่บุพการี ครอบครัว  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้ปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในสังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก
โรงเรียนในเขตต าบลโพธ์ิตาก ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชุมผู้เก่ียวข้องก าหนดจัดงาน  
   6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.3 ประสานการจัดงานใหกั้บหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ  เข้าร่วมโครงการ   
   6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง  
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   6.6 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
   6.7 ด าเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5-๒๕๖8  
 

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ร่วมกับคณะกรรมการ สปสช. 
        องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์  
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย  
  10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ  
  10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพตดิ 
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มิติท่ี 2 
 

การบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
 

2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
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2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. โครงการ/กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทจุรติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึง
คณะกรรมการป.ป.ช ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ น้ัน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารราชการตามหลักบริหารการกระจาย
อ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการ
ปกครองระบบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสา ธารณะ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน  
 ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตากจึงมีความจ าเป็นที่ ผู้บริหารท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทจุรติอย่างเห็นชัดเป็นรปูธรรมดว้ยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปราบปรามทจุรติ ส่งเสริม
ให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดหีรือหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรการในการป้องกันการทจุรติตอ่ไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองคท์ี่บริหาร 
 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทจุรติของผู้บรหิารตอ่สาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  4 ปี 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทจุริต 
 6.4 จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทจุริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทจุริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568 
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8 .งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
10.ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทจุรติ 
 10.2 ประการเจตจ านงตอ่ต้านการทจุริตของผู้บรหิารตอ่สาธารณะ 
 10.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 
 10.4 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปรง่ใส ลดการร้องเรียนในการด าเนินงาน 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลักคณุธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลื่อน ต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
 
1.โครงการ/กิจกรรมการเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เป็นบุคลากรที่ความส าคัญ ต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนและ
การพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะบรร ลุได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการท างาน ที่โปร่งใส สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ก าหนดการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปตามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ก าหนด ให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีน้ัน ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

 ดังน้ัน เพื่อให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบคุคลใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมการสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิานบริหารงานบุคคล 

 
3..วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการดา้นความโปร่งใสในงานบรหิารงานบคุคล 
 3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบคุคลมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอ้ง 
 3.3 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริาชการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วน

ต าบลโพธ์ิตาก ให้มีประสิทธิภาพ  
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรฐานดา้นงานบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
6.วิธีด าเนินการ 
  ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบคุคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง  
 
7.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรฐานดา้นงานบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2565-2568 ) 
 
9. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 11.1 มีมาตรฐานด าเนินงานด้านงานบรหิารบุคคล 
 11.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก สามารถปฏิบัตงิานเป็นไปตามมาตรฐานและ 
 ผลลัพธ์ 
 11.3 ลดการร้องเรียนในการด าเนินการดา้นงานบรหิารบคุคล 
 11.4 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีความพึงพอใจงานดา้นบริหารงานบคุคล 
 
2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสด ุการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบตัใิห้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 
1.โครงการ/กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
2.หลักการและเหตุผล 

เพื่อการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บคุลากรฝ่ายบญัชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จัดท าทะเบยีนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ัง
การที่เก่ียวข้อง ซ่ึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมี ความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือส่ังการ ที่เก่ียวข้อง 

3.2เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
3.3เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
 

6.วิธีด าเนินการ  
จัดท าทะเบียนเงินรายจา่ยตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณที่ตัง้ไว ้
 

7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565-2568 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน  
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรทางฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติามระเบยีบ ประกาศ

และหนังสือส่ังการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท า ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปตามในทิศทางเดียวกันเกิดความคุม้คา่และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 
2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพงึพอใจ
แก่ประชาชนโดยทดัเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
 
1.โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจดัซือ้-จดัจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีอ านาจหน้าที่ในการจดัท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และกฎหมาย ที่ก าหนดไว้ ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต้องบรหิารงานดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ-จัดจ้าง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  
 ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตากเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน  
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3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รบัทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 3.2 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได ้ 
 3.3 เพื่อการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของการจัดซ้ือ จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการ 
 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจดัซ้ือพัสดุเพื่อประกาศ 
  ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  ประกาศก าหนดวันเวลา สถานที่ในการตรวจงาน 
  ประกาศวันเวลาในการตรวจรับงาน 
  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565-2568  
 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจดัซ้ือจัดจ้าง 
 10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 10.4 สามารถปัญหาการรอ้งเรียนการทจุริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแตล่ะข้ันตอนเปดิเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของปร ะชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ  ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มกีารประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงกา รดังกล่าวอย่าง ต่อเน่ืองทุกปีน้ัน เพื่อให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด  ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุม้คา่ สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานและตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปทีี่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดข้ันตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคญั  

 
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบรกิาร  
   3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ให้ส้ันลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
   4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าทีร่ับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องน้ันโดยตรง  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
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6. วิธีด าเนินการ  

    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ  

ปรับปรุงข้ันตอนและ  ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบญัชา  

   6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกฯ หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชน
ทราบ   

   6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัต ิราชการ  

   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต.และผู้บริหาร 
ทราบ  

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของ เจ้าหน้าที่  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตอืรือร้นในการปฏิบตัิงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรปูระบบราชการ  
   10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เปล่ียนไปในทิศทางทีด่ีข้ึนและท า

ให้ประชาชนมีความศรทัธา ต่อคณะผู้บรหิารมากย่ิงข้ึน 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึง

เป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบรหิารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทศิทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดย อย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองตอ่ความ  
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง  
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ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังน้ัน
งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ  พนักงานทุกท่าน
จะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้
มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพื่องานบริการที่มคีุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิตาก ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รบัการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้  
   3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
   3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงาน ได้  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก  
 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรบัปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  
   6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทัว่กัน  
   6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รบัผิดชอบใหเ้ป็นปจัจุบนั  
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารแก่ประชาชน  
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคดิเหน็ของประชาชน  
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค ารอ้งต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบรกิาร  
   6.4.6 จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ  
           6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า
จุดบกพร่องในการจัดท า โครงการมาปรับปรงุแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการใหด้ย่ิีงข้ึน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการในองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปญัหาและแก้ไขปญัหาทีเ่กิดข้ึน
ได้  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้

มาติดต่อขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะทีชั่ดเจน มีความโปรง่ใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 

 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ  
การด าเนินการอื่นใดของผูม้อี านาจในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
 

1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ การอนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบอ านาจหน้าทีใ่หกั้บผู้ใต้บงัคับบญัชาในการบริหารงานด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถในการทีจ่ะด าเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังน้ัน การด าเนินงานของหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
บริหารราชการต้องเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรฐั การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สุงสุดแก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ    องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต . 
หัวหน้าส่วนราชการทกุส่วน 
 6.2  ด าเนินการออกค าส่ังมอบหมายงาน  
 6.3  ส าเนาค าส่ังแจ้งทุกส่วนราชการ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ        4 ปี  2565-2568  
8.งบประมาณในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชนในดา้นบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติทีม่ีความซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1. ช่ือโครงการ : แม่ดีเด่น  

 

2. หลักการและเหตุผล  
   เน่ืองในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลไดก้ าหนดเป็นนโยบายใน
การจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพื่อ น้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมีตอ่พสก
นิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใย
อย่างหาที่เปรียบมไิด ้และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีตอ่ครอบครวั สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ที่ก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนต าบลมีหน้าที่
ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ 
วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เพื่อมอบโล่ ประกาศ
เกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบบัทีด่ีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าทีอั่นส าคัญย่ิงของ
พ่อ และแม่ ที่ส าคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในห ลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
   3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคดัเลือกได้เปน็แบบอย่างที่ดแีก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรตคิุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  ที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  

   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกให้ทกุชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
10 ชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชน ด าเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้น
มายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองได้พิจารณาอีกครัง้หน่ึง  

  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าที่กล่ันกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอช่ือ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบตั ิโดยเสนอรายช่ือ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษาฯ /ส านักปลัด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

   10.1 ผลผลิต  - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ ได้รับเชิด ชูเกียรติไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย  
   10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับดี - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บตุร ธิดา และสังคมสืบไป  

 

 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมอืงทีด่ี  

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครฐั สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรบัส่ิงของตา่งๆ ที่เอ้ือ
ให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรบัผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจรติภายในองค์กร ของ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นส่ิงที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ  เปล่ียนแปลงเพื่อ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน  การ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจรติและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริาชการดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

   3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัตติามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีด าเนินการ  

   6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถ่ินที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวท างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งใหท้กุส่วนราชการถือปฏิบัติ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5-๒๕๖8 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ  
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริาชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารสว่นต าบลโพธิต์าก 
2. หลักการและเหตุผล  

   องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ให้ความร่วมมอืกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เน่ืองจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม  ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานที่  
ผิดพลาดและลดความเสียหายทีอ่าจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , 
สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ยังให้ความส าคญักับการตรวจสอบภายในดว้ย โดย
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี
และงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให ้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ใหค้ าช้ีแจงและอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ ช้ีแจง
ข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ  ด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทจุริต มี
การมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ  ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและ
แผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เปน็ไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครดั            เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรทีป่ฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรอืรับแจง้ หรือตรวจสอบพบการทุจรติ  
   3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีด าเนินการ  

   - ทุกส านัก/กอง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

   - ปฏิบัติตามข้อทกัท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)    
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  
   10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 

 

 

มิติท่ี  3 
การส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  การจัดให้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  
2. หลักการและเหตุผล  

   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่
ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ใหป้ระชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รบัข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการตา่งๆ 
ของรัฐ ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรบัประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดไูด้ เพื่อประชาชน
จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจรงิ ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

    3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

   3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก  
6. วิธีด าเนินการ  

   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจดัสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดขู้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย  
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ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ

ได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบรกิารและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – ๒๕๖8  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิ์ตาก” 
 2. หลักการและเหตุผล  

   อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บงัคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได ้ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  และเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารบรหิาราชการทีด่ ีพ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  

   1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบยีบองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตากข้ึน  

   2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  

   3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี  
    3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
    3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูได้  
    3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน  
    3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

4. เป้าหมาย  
   1. จัดเตรียมสถานที่จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง   
   2. แบบค าร้องขอตรวจดขู้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ภายในองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  

   6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตัง้ศนูย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
   6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  
   6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ  
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  6.5 จัดท าร่างแบบค ารอ้งขอตรวจดขู้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด    

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิตาก 
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก    
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารทีค่รบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
   3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ     

 
1.โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิต์าก  

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญัตข้ิอมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
ได้ ณ ที่ท าการหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารทีเ่ก่ียวกับการด าเนินงานตา่งๆของรัฐ 
 ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายก าหนดสถานที่สถานที่ส าหรับประชาชน 
เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงรวบรวม ไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก3. 
วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
4.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 แห่ง 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งข้อมูลข่าวสารและจัดสถานทีใ่หป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบเป็นปจัจุบนั 
 6.3 มีการจัดวางข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไว้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย 
 6.4 มีการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการพ.ศ.2540  
 6.5 บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับประชาชนทัว่ไป 
 6.6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบรกิารและสรุปเสนอผู้บริหาร 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565-2568  
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด อบต. 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การเงนิ  
การจัดหาพัสด ุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตังิาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งเผยแพร่ใหป้ระชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได้ 
 
1.โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญัตข้ิอมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืน  
  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย ข้ึน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจขององค์การบรหิารส่วนต าบลไดง้่ายและสะดวกมากข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบรกิารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ตอ่ประชาชนในพื้นทีแ่ละเข้าถึงได้โดยสะดวก 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบทัง้ในและนอกพื้นที่ 
   1. แผนพัฒนาต าบล 
   2. แผนด าเนินงาน 
   3. ติดตามและประเมินผลแผน 
   4. แผนอัตราก าลัง 
   5. แผนการจัดหาพัสดุ 
   6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   7. สรุปการจัดซ้ือจัดจ้าง 
   8. ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 
   10. งบแสดงฐานะการเงิน 
   11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
   12. รวมผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการผลส ารวจความพึงพอใจ  
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด อบต. 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัการเผยแพร่ 
 
3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏบิัตริาชการทีเ่ป็นประโยชนก์ับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1.โครงการ/กิจกรรมจดัให้มีช่องทางเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เว็ปไซต์ ของหน่วยงาน Facebook 
Line วิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ และเข้าถึงข้อมูลได้ตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพื่อให้ให้ประชาชนหรือผู้รับบรกิารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากข้ึน 
  3.3 เพื่อให้ช่องทางในการรับเรื่องราวรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนไดง้่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พื้นที่ภายในและภายนอกต าบลหนองบัวดง 
6.วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบทัง้ในและนอกพื้นที่ 
   1. แผนพัฒนาต าบล 
   2. แผนด าเนินงาน 
   3. ติดตามและประเมินผลแผน 
   4. แผนอัตราก าลัง 
   5. แผนการจัดหาพัสดุ 
   6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   7. สรุปการจัดซ้ือจัดจ้าง 
   8. ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 
   10. งบแสดงฐานะการเงิน 
   11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
   12. รวมผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการผลส ารวจความพึงพอใจ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 - 2568  
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
10.ตัวชีวัด /ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงัความคดิเห็นของประชาชน 
1.โครงการ/กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เป็นหน่วยงานภาครัฐทีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายที่ใหม้ีการบริการประชาชนในด้านต่างๆทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคญั 
 ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรับบริการประชาชนที่ได้รบัความเดือนร้อน 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดรอ้ยของประชาชนในพื้นที ่และจะได้แก้ไขปญัหาไดอ้ย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไปตอ่ไป  
 2.2เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก
 2.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากกับ
ประชาชนในพื้นที่ 
4.เป้าหมาย 
 3.1ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากรประชาชนในพื้นที่ที่ได้รบัความเดือนร้อน  
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาตดิต่อราชการ 
 3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก กับ
ประชาชนที่มาขอรับบรกิาร 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าส่ังแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่รบัเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในช่องทางในการรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.3 น าเรื่องเสนอผู้บริหารพิจารณากล่ันกรองส่ังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการด าเนินการให้เจ้าของเรื่องทราบ 
 5.5 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
6.สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568  
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8.งบประมาณในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 

10.ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ช่วยแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 
 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในทอ้งถิ่นสามารถร้องเรียน /ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1.โครงการ/กิจกรรม/ก าหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรอ้งเรียน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เป็นหน่วยงานภาครัฐ ทีเน้นการให้บรกิารประชาชน และมีเป้าหมายที่
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าทีด่้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รบัการบรกิารอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

 ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ื องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงได้มีการก าหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อไว้ส าหรับบริการประชาชนที่ได้รบัความเดือนร้อน 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการับเรื่องร้องเรียน หรือความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพื่อให้ประชานได้ทราบข้ันตอนและกระบวนการในการรอ้งเรียน 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและก าหนดข้ันตอนในกระบวนการในการรอ้งเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าข้ันตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
   กล่องรับความคิดเห็น ณ จุดบริการประชาชน 
   ผ่านเว็ปไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
   ผ่านทาง facebook ผ่านทาง Line 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568  
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 

10.ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และได้แสดงความคดิเหน็ผ่านช่องทางต่างๆทีห่ลากหลาย  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของอปท. 
 

3.3.1 ด าเนินการใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 
   แผนพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีความส าคญั
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยได้ก าหนดวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตรแ์ละแนว
ทางการพัฒนาท้องถ่ินด้านต่างๆ ออกมาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการส าหรับปงีบประมาณใน
แต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองครอบคลุมระยะเวลาหา้ปี โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
   แผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดท าข้ึนมา ซ่ึงเป็น
แผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความต้องการ
ของตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดยใช้
ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปญัญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่โดยเมื่อด าเนินการแผน
ชุมชนแล้วเสร็จต้องน าส่งให้องค์การบรหิารส่วนต าบลมาใช้ประกอบการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
   การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (แผนพัฒนา) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 10 (2) วรรค
สอง ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าปัญหา ความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบกับข้อ 17 (1) แห่งระเบียบเดียวกันก าหนดให้
คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินร่วมกับประชาคมทอ้งถ่ิน ก าหนดประเด็นหลักการพฒันาใหส้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปญัหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้
น าข้อมูลพื้นฐาน 
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาประกอบการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน จากความ
เช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองกันของแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนชุมชนดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องสร้างกระบวนเรียนรู้และ
ก าหนดกรอบการจัดท าให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกันและตอ่เน่ืองกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิผล ลดการ
ซ้ าซ้อนของโครงการเกิดบูรณาการความคดิการปฏิบตัิงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับชุมชนใน
พื้นที่    3. วัตถุประสงค์ 
   3.1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดทีจ่ะพัฒนาและ
สามารถร่วมกันจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 
   3.2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพฒันาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบยีบฯ 
   3.3. เพื่อให้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีความต่อเน่ืองกัน และ
เช่ือมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคดิ 
การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
     4.1 ผู้น าชุมชน 
  4.2 คณะกรรมการหมู่บา้น  
  4.3 กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
  4.4 ประชาชนทั่วไปทีเ่ป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลโพธ์ิตาก 
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5. วิธีด าเนินการ 
   5.1. จัดการอบรม ตามก าหนดการ โดยแจ้งในที่ประชุมได้รบัทราบถึงวิสัยทัศน์ กรอบ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในดา้นตา่งๆ ของ อบต.  
  5.2. รับฟังความรู้จากวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผน 
  5.3  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ของปัญหาในแต่ละชุมชน 
6. สถานที่และระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี  2565 - 2568  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
8.งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ใช้งบประมาณ 30,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานปลัด 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
 10.1 มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 10.2 ได้รับทราบปญัหาและความตอ้งการของประชาชน 
 10.3 ได้รับแผนงาน/โครงการของชุมชน เพื่อน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปี 
 10.4ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน 
 
3.3.2 ด าเนินการใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการจัดหาพัสด ุ
 

1.โครงการ/กิจกรรม มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปใีนด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างในปงีบประมาณของทกุปี และส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาคมท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมในการ
ร่วมตรวจสอบการด าเนินการตามภารกิจทีด่ าเนินการในแตล่ะปี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน โดยวิธีประชาคม  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก
ของภาคประชาชน 
 

4.เป้าหมาย ตัวแทนประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมให้ประชาคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัตไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 5.3 ส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามีเป็นกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง 
 

6.ระยะเวลาในการด าเนินการ  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7.งบประมาณในการด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการ 
 

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก  
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายหรอืไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เพื่อ
น าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก ต่อไป 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีการขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีมาตรฐานในการปฎิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการไดอ้ย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก
 6.6 ประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก 
 6.7 จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 6.9 ติดตามประเมินผล 
 6.10 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
 6.11 รายงานให้ผู้บรหิารทราบ 
. 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568 
  
 8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ดีข้ึน 
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มิติที่  4 
 
 

การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 

4.1 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
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4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคมุภายในใหผู้ก้ ากับดแูล 
 
1 โครงการ/กิจกรรม/การจดัท าควบคุมภายใน ประจ าปี  
 

2.หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากากรด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายทีอ่าจจะเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบทีส่ าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซ่ึงจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาให้ใช้รวม เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร ดังน้ัน การ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 
 3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 3.2 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561และแก้ไขเพิ่มเติม 
 3.3 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.4 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ค าส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.5 เพื่อตรวจสอบการบริหารระบบควบคมุภายในของหน่วยรับตรวจ ว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 3.6 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้ความระมัดระวังทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ 
 
4.เป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตากทุกหน่วยงาน 
 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อย ความจ าเป็นเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน และความส าคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
 6.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง ที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัตงิานทีต่รงตามวตัถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
 6.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในและตดิตามประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2568  
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
 10.1 บุคลกรมีความเข้าใจและปฏิบัตติามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ข้ึน 
 10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดลง 
 10.3 ใช้ทรัพย์สิน ของส านัก/กอง/หน่วยงานอย่างประหยัดคุม้คา้ 
 10.4 ลูกหน้ีภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดลง 
 
4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคมุภายใน โดยด าเนนิการใหม้ีการจัดท าแผนการปรบัปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงควบคมุภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแล 
1.โครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบติดตามประเมินผล การควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ 
รายงานต่อผู้ก ากับดูและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ  
 ดังน้ันเพื่อให้การปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก ได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นประจ าทุกป ี
 

3.วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก 3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก ทราบตามแบบที่ระเบียบฯก าหนด 
 3.3 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
5.เพื่อที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดับองค์กร  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 
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 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทกุส่วนติดตามและเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลควบคมุภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปค.4 และประเมินผลตามแบบ ปค.5 
 6.5 คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดบัองคก์ร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ  ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแล 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงตอ่การปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
 

1.โครงการ/กิจกรรม การรายงานผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคญัและเป็นเครือ่งมือในการบรหิารหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได ้ซ่ึงจะให้ปฏิบัติงานและกานจัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค ์  ในอดีต
ที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามี่กระทรงการคลังให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซ่ึง
อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี  หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะ
เน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติการให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนด  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงไดก้ าหนดกิจกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ท าให้การใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 3.2 เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน ลดความเส่ียงหรือความเสียหายดา้นการเงิน 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินทีถู่กต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ 
 3.3 เพื่อหมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง  
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4.เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะ
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
5. วิธีการด าเนินการการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมาการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561 5.3 ประชุม
คณะกรรมการท างานเพื่อปรับปรงุพัฒนาระบบการควบคมุภายในอย่างตอ่เน่ือง  

5.4 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมกาฯเพื่อสรุปข้อมูล 
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ส้ินปีงบประมาณ  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม กองสวัสดิการสังคม 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ทวีางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า  
 9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 
 9.4 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดแูลการปฏิบัตงิานที่ดี 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการรายงานการประเมินผลใน ตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในครบทกุงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการควบคมุภายใน 
 10.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานประเมินการควบคุมภายใน

มากกว่าร้อยละ 80  
 

 
4.2 สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถท าได้ 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพยส์ินของทางราชการ 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานทีต่้องอาศยัระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทัง้ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการดว้ยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน  
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การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรง่ใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รปัชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการ
คลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  

 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้คา่และเปดิโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้   
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการตอ้งท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรบัปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖5 – ๒๕๖8 และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบรกิาร 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน่   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรงุเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่าน้ัน หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรอื
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่าง  ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด  ความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอ้งล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความตอ้งการของ 
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ประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิด  ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเส่ียงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังน้ัน เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลโพธิ์ต าก เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ ระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้  
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  

   3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหน้ีสิน  

   3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทจุริต  
   3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ ป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เข้ารับ
การอบรม  
   6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖5 – ๒๕๖8 
8. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคบั การประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  
   10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หน้ีสิน  
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10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกัน และปราบปรามการทจุริต 

 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัตงิานของฝ่ายบรหิาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องไดก้ าหนดไว้ โดยไม่ฝกัใฝ่ฝา่ยใด 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา  รว่มกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ  น่าเช่ือถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงได้
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน 
เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นห น่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม  เป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจรติได ้ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายบรหิาร   
   3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจรติ สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จ านวน ๑0 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีการด าเนินงาน  
   6.1 จัดท าคู่มือระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรบัการประชุม  
   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการตา่งๆ เช่น การจัดซ้ือ
จัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิตาก  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
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10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน   การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนนิการเฝา้ระวังการทจุริต 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ทีไ่ดร้ับ มอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งน้ี เพื่อให้การ บริหารราชการเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าใหป้ระชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
 
3. วัตถุประสงค์  
   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวงัการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการคอร์รปัชัน  
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชันได้  
   10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธก์รณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจรติทีเ่กิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐไดส่้งผลเสียหายกับประเทศชาตอิย่างมาก จ าเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและรว่มกันแก้ไขจัดการปญัหา โดยการเข้าไปมส่ีวนร่วมเปน็เครือข่ายใน
การขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทจุริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทกุภาคส่วนในจังหวัด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทจุรติคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปอ้งกันการทุจรติ  
   3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญัหาการทุจรติ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรบัแจ้งเหตุทางโทรศพัท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ  
   6.6 ด าเนินการปรับปรงุแก้ไขเรื่องที่ได้รบัการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธ์ิตาก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
   10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจรติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


