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ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลัก

ส าคัญในการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิ จเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับ
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไป
เป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย  หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้อง
ค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงจัดท าโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  

คุณธรรม และจริยธรรม  
2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 
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พอเพียงและสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

ให้กับองค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
งบประมาณจ านวน  10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง และสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ 

องค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและ

สามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้
เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  

2. เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ 
ส านึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แ ก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากในการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ 

บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ  

แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

3. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
  7. ระยะเวลาในการด าเนินการ   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณในการด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ 

น้อมน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก 

ร่วมในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

2. หลักการและเหตุผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้
มีประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้
มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพ่ือเป็น การ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากดังกล่าวนี้ขึ้น 

 3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให ้

เกิดประโยชน์สุขแก ่ประชาชน  
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
6. วิธีการด าเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโพธิ์ตาก โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที ่ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ  
งบประมาณจ านวน 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด  
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากประเมินความพึงพอใจการ 

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน

การทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มี บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติ
ตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้  ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตใน ระบบราชการด้วย  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริตขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  

2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

3. เพ่ือให้ความรู้แกค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ  
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  

4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการ กระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากทุกคน  
5. ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
6. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
7. วิธีการด าเนินงาน  

1. บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ 
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  

2. บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย 
บริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

3. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ 
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ตาก 

4. ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถานทีด่ าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การ บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

2. หลักการและเหตุผล ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจน
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม  อ านาจหน้าที่ละความ
รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์  ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน  
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุม
หรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลโพธิ์ตาก เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย  คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ขององค์การบริหารส่วน ต าบลโพธิ์ตาก  
3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากมี 

จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4. เป้าหมาย  
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

6. วิธีการด าเนินการ  
จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด  

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลลัพธ์ พนักงาน 
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : ปรับภูมิทัศน์ ถนนกินได้ ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก ประจ าปี 2561  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์  อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรง
ฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของ
มนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก  ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ  พ้ืนผิวใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก จึงได้จัดท าโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ ถนนกินได้ ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก ประจ าปี 2561” เพ่ือให้ประชาชนได้ มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างชุมชนน่าอยู่สวยงาม 

ดังนั้น ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น 

สาธารณะร่วมกัน  
3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม 

พ้ืนที่สีเขียวในต าบล xxx  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุล 

เพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่สร้างความร่มรื่นแก่ ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 1,999 ต้น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลโพธิ์ตาก  

6. วิธีด าเนินงาน  
1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ 

ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม 

สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  
3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
4. ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง 

มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลxxx  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณจ านวน 30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลxxx  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. 
ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
3. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ 

ร่มรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ 

และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน    เป็นกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่
หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่าย
หรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุ มชน สามารถ
พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มี
รายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของกลุ่ม
องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่
สนใจ  เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท าอาชีพเสริม  เพ่ือเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน  สตรีและประชาชนที่สนใจ 

ในต าบลโพธิ์ตาก 
   2.  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 
ในครัวเรือน 
   3.  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
  4.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลโพธิ์ตาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

6. วิธีด าเนินการ  
1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 
5.  ก าหนด  วัน  เวลา  การด าเนินโครงการและตารางการฝึกอบรม 
6.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
7.  จัดท าโครงการ 
8.  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
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งบประมาณจ านวน  20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

   2. สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการมเพ่ิม
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
   3. สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
  4. สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจสามารถพ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   

                     โดย สภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 
2. หลักการและเหตุผล  วัยรุ่น  หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่มีอายุ ๙ – ๑๙ ปี  เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ มีพัฒนาการทาง
ร่างกาย   โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ จนมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์  มีพัฒนาการด้านจิตใจ 
ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่  และมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม   โดยเปลี่ยนจากการ
พ่ึงพาครอบครัวมาเป็นผู้ที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ของตนเอง หรือมีสิทธิทางกฎหมายในเรื่อง    วัยรุ่นจึง
เป็นวัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย  เนื่องจากขาดความนับถือตนเอง    ขาดทักษะชีวิต ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยในด้าน
ต่างๆ  เช่น ขับรถประมาท ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา  และใช้สารเสพติด   มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ทั้งนี้  พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เป็นสาเหตุการตายของวัยรุ่น  โดยเฉพาะเพศหญิง  ได้แก่  การ
ท าแท้ง  การคลอด การติดเชื้อ HIV   ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้   กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  บทบาททางเพศที่แตกต่างกัน
ระหว่างหญิงชาย เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่าง 
สมดุล  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เช่น พัฒนาการทางเพศตามวัย  การรักษาสัมพันธภาพกับเพ่ือนเพศ
เดียวกันและต่างเพศ การตัดสินใจและไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นไปอย่างต่อเนื่อง   สภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์ตาก และกลุ่ม      DJ Teen  
โพธิ์ตาก  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในกิจกรรมของโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
จึงได้จัดท าโครงการขึ้นมา 

 

 3. วัตถุประสงค์ 

  ๑. สร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม  
พัฒนาการทางเพศ  การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น   การเสริมสร้าง
สุขภาพวัยรุ่น  
  ๒. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ด ารงชีวิต 
  ๓. การรวมกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์ตาก  ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังด้าน
จิตอาสา และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์  ให้กับเยาวชนในต าบลโพธิ์ตาก 

 4. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   
              สภาเด็กและเยาวชน  อายุระหว่าง   ๑๒ – ๑๙  ปี ในชุมชน จ านวน   ๖๐  คน  

 5.  สถานที่ด าเนินการ    

  ม่องเบิ่งนวัตกรรมต าบลโพธิ์ตาก   ต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย   

 6. วิธีด าเนินการ 

  ๑. ผู้น าสันทนาการ เป็นผู้น าท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพร้อมทั้งท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น กิจกรรมละลายพฤติกรรมอาจเป็น
กิจกรรมง่ายๆ และสร้างความสนุกสนาน เช่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าตัวเองสั้นๆ      การปรบมือสร้างความ
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พร้อมเพรียง การเต้นตามจังหวะเพลง เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละส่วน 
สลับกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  ๒. ผู้น ากระบวนการ โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
 แบ่งกลุ่มจ านวนเท่าๆ กัน ผู้น ากระบวนการแจกบัตรค าถาม ให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น  

     ๒.๑ บทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชาย  
    ๒.๒ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยการใช้สื่ออ่ืนๆ เช่น ภาพจากโฆษณา ละคร

โทรทัศน์   ละครสั้น   เป็นสื่อน าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น    จากนั้นผู้น ากระบวนการกล่าวสรุป
ในช่วงท้ายถึงการเรียนรู้ร่วมกัน 

  ๓. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์ตาก    และเยาวชนที่ร่วมอบรม
ได้บ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดวัด   ในพื้นที่ต าบลโพธิ์ตาก  เช่น  เช็ดกระจก  ขัดห้องน้ า  ถูพ้ืน  ล้างพ้ืน ล้างจาน  
ฯลฯ   

 7. ระยะเวลาด าเนินการ   
   วันที่  ๑ – ๓๑   เดือน  กรกฎาคม  ๒๕61 
 
8. งบประมาณในการด าเนินงาน     

จ านวน   15,000   บาท    
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เด็กและเยาวชนทั่วไปมีทักษะและภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
 2. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต 
 3. เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์ตาก  ด าเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  ก่อให้เกิดพลังด้านจิตอาสา  เพื่อนช่วยเพื่อน  พูดกันและแก้ไขปัญหาให้กันและกัน   
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1. โครงการ จิตอาสาร่วมท าความดี ตามโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์ตาก 

2. หลักการและเหตุผล  ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีนโยบายจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล  
เพ่ือให้สภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบลเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวการพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดงานโครงการจิตอาสา
ร่วมท าความดีท าความดี ตามโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์ตาก ขึ้น 

     3. วัตถุประสงค์ 
             ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ท าความดีเทิดพระเกียรติฯครบรอบ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

๒.  เพ่ือเพ่ิมจ านวนจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชนและประชาชนในต าบลที่มีทักษะในการ 

ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนให้มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

๓. เพ่ือพัฒนาทักษะจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่พ่ึงตนเองไม่ได้ (ติดเตียงและติด 
บ้าน) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้อง 
     4. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เช่น อสม. อผส. อพม. สามารถดูแลหรือให้ค าแนะน าแก่ครอบครัวและ
ผู้สูงอายุได้ตามความเหมาะสมจ านวน  ๑๐๐ คน  ( เด็กและเยาวชน/อาสาสมัคร/ประชาชนทั่วไปและสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ/คนพิการที่ติดเตียง/ติดบ้าน) 

    5. วิธีการด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการ 
๒. ด าเนินงานตามโครงการ 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน 

     6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 

     7. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  และฝึกปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน ในหมู่ที่ ๑ – ๗ ต าบลโพธิ์
ตาก  อ าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 

     8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

    9. งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น..............20,000..............บาท 
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    10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เด็กและเยาวชนได้ท าความดีเทิดพระเกียรติฯครบรอบ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 ๒. มีกิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมมากข้ึน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมอัตรา  
จิตสาอา  ๑  กลุ่ม  ดูแลกลุ่มเป้าหมาย  ๑  หมู่บ้าน 

๓. จิตอาสามีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่พ่ึงตนเองไม่ได้ (ติดเตียงและติดบ้าน) อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  

2. หลักการและเหตุผล คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่  ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  คนท างานในองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ  กับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน 
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการ
อ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดท าแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
 
ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต 

ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ  บรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององคา
รบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ 
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไป
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ทีก่ าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด xxx เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดxxx ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองคื
การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน  และหัวหน้า ส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นทีด่ าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

6. วิธีด าเนินการ  
1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ 

หนังสือสั่งการ 
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

รับทราบและถือปฏิบัติ 
3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน 

ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. ผลผลิต  
- มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
2. ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
– ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้อง 

กับผู้เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน 

หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ เนื่องจากองค์การบริหรส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการ
บริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนด
ไว้ ดังนั้น การที่องค์กรจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลนั้นทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – 
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล    โพธิ์ตากทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ 

กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล  
2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โพธิ์ตากที่ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลโพธิ์ตาก  
6. วิธีด าเนินการ  

1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่ใน 

การตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
2. ผลลัพธ์ - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  

70 ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลด
ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  แก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก บริหารจัดการโดยการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ 
สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตาม
ความคืบหน้า และแจ้งผล การด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร 
การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล    โพธิ์ตาก ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ าา, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ  แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน  ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

3. วัตถุประสงค์  
1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม 

กันไม่เลือกปฏิบัติ  
2. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

โดยทัดเทียมกันและไม ่เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
6. วิธีด าเนินการ  

1. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, 
ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ



35 
 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 
และไม่เลือกปฏิบัติ  

2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

52 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมิน
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด  ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ  ของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องคืการบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากให้สั้นลง  
2. ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลโพธิ์ตาก 
3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ 

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 
6. วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  

ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ 
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ประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มอบอ านาจให้รองนายกฯ หรือปลัด อบต. ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา 
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ 

  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ตากและผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/ส านัก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน 

การให้บริการของ เจ้าหน้าที่  
2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ 

ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2. 
หลักการและเหตุผล การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้าน 

ต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการ
ปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พ้ืนทีด่ าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย            
คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส่วนราชการทุกส่วน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย 

ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่

รับผิดชอบจ านวน 48 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7  หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,013 คน ประชากรแฝง 
ครัวเรือนจ านวน 1,223 ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความ  ต้องการของประชาชนมากที่สุด 
เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมีหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการ
ชุมชนเข้ามา เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแล ทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตากมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล  ในการด าเนินกิจการการประพฤติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นกรรมการชุมชนมา ด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ให้มีขวัญและก าลังใจ  
4. เป้าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จน 
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

6. วิธีด าเนินการ  
1. ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
2. จัดท าประกาศเกียรติคุณ  
3. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
1. ผลผลิต  
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยก 

ย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
2. ผลลัพธ์  
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
– มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
  



41 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ 
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  

2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง เทศบาลxxx  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ศูนย์ยุติธรรม)” 
  2. หลักการและเหตุผล  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น 
ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ  อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ตาก เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
6. วิธีด าเนินการ  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
2. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

3. เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลxxx 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ 

สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลxxxให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 2. 
หลักการและเหตุผล ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากให้บริการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่ 

บิดเบือนข้อเท็จจริง 
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
6. วิธีด าเนินการ  

1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  

การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูล
ครบตามรายการทีก่ าหนด  

4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ  มีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลโพธิ์ตาก”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  
2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ ส าคัญๆ ของ
หน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ตาก จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ ท าการ 
ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทาง
สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ – 
บอร์ดหน้า ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์กาสรบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ 

เคลื่อนที ่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ 

ประชาชนสืบค้นได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/facebook ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน (อบต.เคลื่อนที่) 
 2. หลักการและเหตุผล องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานส่วนกลาง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  
ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๒  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาโดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชนประกอบกับมาตรา  ๖๗  แห่ง พ.ร.บ. สภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วย  เพ่ือให้การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วง  และบรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจน
ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  จึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  และได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ประจ างบประมาณ  ๒๕๖๐  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ (๑๗) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งการต้องก าหนดประเด็นหลักในการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลและการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

     ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และให้การด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้จัดท า โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล โดย
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
ต่อไป  
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3.วัตถุประสงค์                     

๑.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมทุกหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๒. เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหา ความต้องการ อุปสรรคข้ันพ้ืนฐาน และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง    
แนวทางแก้ไขจากภาคประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๓.  เพ่ือสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวล วางแผน ตัดสินใจ ในการวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  

๔.  เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ 
ปัญหาความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งจะทราบถึงข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  

๕.  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ภาคประชาชน 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ โดยมีการประชุมประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการ มีการเสนอแนะ
ของตัวแทนประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้ได้เป้าหมายและความต้องการที่ถูกต้อง  ในการพัฒนาชุมชนให้ตรงตาม
ประเด็นและได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. ระยะด าเนินการ          
 ตุลาคม  ๒๕60 

5. วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

  ๒. จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์จัดแระชุมประชาคมหมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านทั้ง ๗  ห มู่ บ้ า น  ส่ ว น
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การ
พัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

6. สถานที่ด าเนินการ          
 ๑. ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 7. งบประมาณ           
 งบประมาณส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จ านวนเงิน  ๔0,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ          
 ๑.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

๒. สามารถท าให้ผู้เข้าร่วมประชาคมได้ร่วมกัน ก าหนดประเด็นหลักของปัญหา และแนวทาง 
แก้ไขป้องกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา 
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๓. เป็นการเสริมสร้าง สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก เพ่ือ 
น าไปสู่การพัฒนาที่เป็นระบบและยั่งยืน  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กร
และโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรใน
การจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้ 

มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและแผนพัฒนาสี่ปี          ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ทีก่ าหนด  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด อง๕การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเพ่ือ 

เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนา
ในการพัฒนาต าบลโพธิ์ตากความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต   
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่ง
ในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือ
ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จัก
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มนอง
ความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของ 

ชุมชนในการพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

4. เป้าหมาย  
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

5. วิธีด าเนินการ  
1. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและ 

เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณจ านวน 10,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ 

ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได 
 


