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เรื่อง ประกาศรายงานผลด าเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 

 (รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560  – 31 มีนาคม 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  ได้ประชุม
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดี
ทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตจังหวัด  นั้น 

 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจึงขอประชาสัมพันธ์ รายงานผล
ด าเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบรอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560  – 31 มีนาคม 2561) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
     
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                      ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
                
 
                                                                 ( นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์ )  

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
  



ค าน า 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ
และขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายใน
วงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็น
อย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือ
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อมกัน ๆ กัน โดยการปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถี
ด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากรวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมี
วินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก 

หน่วยงาน  
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ 
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโพธิ์ตาก ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ  

3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
วัตถุประสงค์  

เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้
เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล     

โพธิ์ตากกับองค์กรทุกภาคส่วน  
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่ 

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล โพธิ์ตาก ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จากทุกหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น 
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง 
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

วัตถุประสงค ์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน
ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  

1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล  และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  

1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ  
โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจ 
หนึ่งได ้ 

1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลโพธิ์ตากด้วยกันเอง  

1.5 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ ปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม  

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากกับ  
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐให้

สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ  

1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้  
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณ ี(case study) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2561 

งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
(1) แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
  
(2) แนวทางส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ได้เรียนรู้และปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 
 
 
 
 

3. การยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความ 

เข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ตาก 

 
2.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล  

2.2 โครงการจัดท าประกาศประมวล 
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมือง  

2.3โครงการจัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน 
 
3.1 มอบเกียรติบัตร ส าหรับ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

200,000 
 
 
 
 

50,000 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2561 

งบประมาณ หมายเหตุ 
(1) แนวทางบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 
(2) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
 

1.1 โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม 
1.2 จัดท าตูแ้สดงความคิดเห็น และ เว็ปไซต์ แจ้ง
เหตุทุจริต 
1.3 โครงการจัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้ง
เหตุทุจริต ตามหมู่บ้าน 
1.4 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ด ารงธรรม 
 
2.1 โครงการจัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
2.2 แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ตาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2561 

งบประมาณ หมายเหตุ 
(1) แนวทางจัดท าระบบตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม  
 

 
 
 
 
 

 
 
(2) แนวทางสร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน  
 

1.1 โครงการจัดกิจกรรมตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน จัดกิจกรรม
ลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ราคากลาง ทางประกาศและเว็ปไซต์ จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงินและเผย
แพราให้ประชาชนทราบ 
1.3 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 
2.1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลพบ
สื่อมวลชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2561 

งบประมาณ หมายเหตุ 
(1) แนวทางพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
 

1.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้าอบรมหลักสูตร 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
1.2 จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้าน 
การป้องก้นและปราบปรามการทุจริต 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความ 

เข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 

     2. โครงการจัดท าประกาศประมวล 
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมือง  
 

     3. โครงการจัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ
และระเบียบที่เก่ียวข้องประจ าตัวบุคลากร  
 

      

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
- ข้าราชการ พนังงาน ลูกจ้าง  
 

 
 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
พนักงาน ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรู้ เข้าใจ ใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
สามารถน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. โครงการจัดท าตู้ ปณ. และ เว็ปไซต์ แจ้ง
เหตุทุจริต 
2. โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ด ารงธรรม 

จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน จ านวน 5 
ช่องทาง 
1. โทรศัพท์หมายเลข 0-4248-3198 
2. โทรสารหมายเลข 0-4248-3198 
3. เว็บไซต์  www.potakcity.com 
4. ที่อยู่หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก  
     จ.หนองคาย 43130 
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโพธิ์ตาก 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน  5 ช่องทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.potakcity/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. โครงการจัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง  
และวิเคราะห์ปัญหาในองค์กร 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การติดตาม
ควบคุมภายใน 

มีการประเมินความเสี่ยง  
พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาในองค์กร และ
สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาของ
หน่วยงานได้ 

2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนพัสดุและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.โพธิ์ตาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สามารถให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กางด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่ อบต. ต าบลโพธิ์
ตาก 

เป็นไปตามตัวชี้วัด 

 
 
 


