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ค าน า 

  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและจากการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดเป็นรูปธรรม                    
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ                   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นต่อไป 
  

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
  อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒   
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี 

...................................... 
 

หลักการเหตุผล  

ตามค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ                    
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ      โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้า
ระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดั ง นั้ น  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร จั ด ท า แ ผน ป ฏิ บั ติ ก า รป้ อ ง กั น แ ละป ร า บป ร า ม ก า รทุ จ ริ ต                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น  ให้ เกิดเป็นรูปธรรม                     
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

   เ พ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ                    
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                 
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน      
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
  

 

 

 

 



วิสัยทัศน์         

“องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต”  

พันธกิจ ( Mission )          

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการบริการประชาชน
แบะการปฏิบัติหน้าที่ภายใน อบต.ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เสริมสร้างความร่วมมือ บูรณาการทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

3. สร้างค่านิยม ฝ่ายการเมือง การบริหาร และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ยึดประโยชน์ของตน ตระหนักถึงประชาชนเป็นส าคัญ 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร และการให้
ข้อมูลข่าวสารตรวสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความโปร่งใส 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ บูรณาการทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร 
และการให้ข้อมูลข่าวสารตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความโปร่งใส 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ฝ่ายการเมือง การบริหาร และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ยึดประโยชน์ของตน ตระหนักถึงประชาชนเป็นส าคัญ 

4. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอก สร้างระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   
 

 

 

 

  

 

 



ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค ์

 มุ่งส่งเสริม  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม  ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  รวมทั้งการรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย  เคารพ
กฎหมาย  กฎ และระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน 
 2.  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมี
การฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
  2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของอ 
ค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.  ก าหนดให้มกีารอบรมเรียนรู้  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  3.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีโอกาสเข้าอบรมเรียนรู้หลักสูตรทางการศึกษา หลักสูตร
ฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ  
 4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตว์  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  4.2  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 



  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค ์

 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชน ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 1.  บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  1.1  ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้นกับองค์กรทุกภาคส่วน 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
   1.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
  2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
    

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 วัตถุประสงค ์

   มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วน  

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 1.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและงบประมาณ
ให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
  1.1  ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน  อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
  1.2  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้นด้วยกันเอง 
  1.3  ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม  
 2.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
  3.1  สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย
มาใช้ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.2  สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  3.3  ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

 

 

 

 



  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 วัตถุประสงค ์

   มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน  

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 1.  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1.1  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพ่ือให้มีความสามารถในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส   
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต     
3. องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
4. องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

บทสรุป 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น      

                 ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้
เป็นระบบ    โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ก็จะส่งผลต่อการ
บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย   



ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1.ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในการปฏิบัติ  
1.1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 พระราชทาน
พระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การด าเนินชีวิตในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนว
ปฏิบัติตนไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรม หรืออาชีพใด ก็ต้องยึดถือวิถีไทยอยู่แต่พอดี อย่าฟุ่มเฟือยอย่างไร้ประโยชน์ 
อย่ายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ยึดเส้นทางสายกลางอยู่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต เจริญเติบโตอย่าง ค่อย
เป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดความพอเพียงในลักษณะพออยู่พอกิน  ก่อให้เกิดความสุขสบายภายในครอบครัว
ต่อไป ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดจีากวิกฤตการณ์ยุคโลกาภิวัตน์  

 การส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงมุ่งเน้นให้ประชาชน ด าเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการประกอบอาชีพตามทรัพยากรที่มีอยู่โดยอาศัยความรู ้ ความสามารถ เพื่อให้เกิด ความ
พอเพียงในลักษณะพออยู ่พอกิน  ก่อให้เกิดความสุขสบายภายในครอบครัว หากเหลือจากการด ารงชีพ
สามารถน าไปจ าหน่าย เพ่ือเป็นรายได้และเก็บออมเป็นเงินทุนต่อไป การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถท าได ้เช่น การท าไร่ท านาสวนผสมผสานเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัวเพ่ือ
ลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว การใช้ปุ๋ยคอกและท าปุ๋ยหมักใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือลดรายจ่ายและช่วย
ปรับปรุงบ ารุงดินการเพาะปลูกเห็ดฟางจากฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การปลูกผลไม้ในสวนหลัง
บ้านและปลูกต้นไม้ใช้สอย การปลูกพืชสมุนไพรช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเลี้ยงปลาในร่องสวนในนาข้าว
และสระน้ าเพ่ือเป็นอาหารและรายได้เสริม การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและไก่ไข่เพ่ือเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม
โดยใช้ข้าวเปลือกร าปลายข้าวจากการท านา  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ พืชผักจากการปลูกในสวน 
การท าก๊าชชีวภาพจากมูลสุกร  หรือวัว เพ่ือใช้เป็นพลังงานในครัวเรือน การท าสารสกัดชีวภาพจากเศษพืชผัก

ส่วนที่ ๒ 



ผลไม ้ และพืชสมุนไพรที่ใช้ในไร่นา สังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืน เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมี
ความสุข ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่บนความพอเพียงและการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข 
 ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “…พอเพียง มีความหมาย
กว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย 
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน....” พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑        
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มาตรา 66 มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๘ (5) 
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ และ (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนในต าบลโพธิ์เก้า
ต้น ได้รับความรู้และความเข้าใจด้านการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชด าริตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ขึ้น โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีและศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรักษ์พอเพียง โครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไข
ปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ า ป่า อย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งหวังเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่
ได้รับ น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ โดยรู้จักการช่วยเหลือตนเอง ใช้ภูมิปัญญาประกอบกับความคิด
สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

3. วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 

๒.  เพ่ือพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ แก้ปัญหาการเพาะปลูกทางเกษตร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ที่มีอยู่ในพื้นท่ี และสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 

๓.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะใน
การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 

๕.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการด าเนินกิจกรรมการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์เก้าต้น จ านวน 55 คน 
 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
 -   องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

-   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรักษ์พอเพียง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี   

-   โรงพยาบาลอภัยภูเบศร สมุนไพรอภัยภูเบศร ต าบลท่างาม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
-   โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.  จัดท าโครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

2.  ติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
3.  ด าเนินการตามโครงการ  
4.  ประเมินผลและสรุปผลโครงการ  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒   
 

8. งบประมาณ 
 จ านวน 12๐,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพตามแนว
พระราชด าริ 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน มีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริ และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริม
อาชีพตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผล 

๔. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพได้อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงใน
พ้ืนที่ของตนเอง 

 
 
 



1.2 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าปี 25๖๒   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าปี25๖๒   

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องจากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยและ

กระจายในทุกภูมิภาค โดยสังเกตจากปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชิวิตของมนุษย์ อาทิมีไฟไหม้ป่า ฝนตก ไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหิมะตก เกิดความแห้งแล้ง อากาศร้อนขึ้น น้ าท่วมบ่อยครั้งเป็นระยะเวลานาน ล้วนเป็นสัญญาณเตือน
ภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยว ที่ต้องพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติก็มีผลกระทบมากเช่นกัน ท าให้ฤดูกาล
ท่องเที่ยวสั้นลง และจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลายลงเป็นจ านวนมาก ท าให้ความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งท่ีเจตนาและโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าให้พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง ขาดต้นไม้ให้
ความร่มรื่น สวยงานและขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่นเกิดมลภาวะอากาศเป็นพิษ การเสื่อมสภาพของดิน 
ซึ่งไม่สามารถดูดซับน้ าไว้ได้ท าให้เกิดน้ าไหลบ่า เกิดน้ าท่วมฉับพลัน ภัยแล้ง เพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาล จาก
เหตุการณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าเป็นปัญหาและยากแก่การแก้ไข เพราะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ จึงไม่เกิด
ประโยชน์อะไร ยิ่งท าให้สูญเปล่าในด้านงบประมาณมากขึ้น หากน าปัญหาดังกล่าวมาพิจารณาแล้วจะเห็นว่า 
การท าลายต้นไม้ แม่น้ า โดยไม่มีการปลูกทดแทนนั้น ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ดังนั้น ปัจจุบันจึงเริ่มให้
ความส าคัญในการปลูกต้นไม้มากขึ้น และสิ่งส าคัญที่ต้องช่วยกันปลูกจิตส านึกให้คนรู้จักรักษ์ต้นไม้และมีส่วน
ร่วมในการดูแล อันจะเป็นผลประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการ
น้อมน ากระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพ่ือสนอง
พระราชด าริของพระองค์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป 

 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะจากการท ากิจกรรมร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วน

ต าบลโพธิ์เก้าต้น ผู้น าชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียง 
3. เพื่อเป้นการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการ

สืบสานเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้ แม่น้ า ล าคลอง และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ต่อไป 

4. เพื่อสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น                          
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่ เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จ านวน 13 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

4.3 ผู้ เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น                           
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ต่าง ๆ ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุก
ภาคส่วน เป็นต้น 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น และแหล่งน้ า คู คลอง                      
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ                  
(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน                   
(กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล                
โพธิ์เก้าต้น  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒   
  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 
 
 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การให้ความร่วมมือของผู้น าชมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชนในเขต

ต าบลโพธิ์เก้าต้น ระหว่างการด าเนินงานตามโครงการฯ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. จากการประเมนิผลความพอใจของผุ้เข้าร่วมโครงการ 

 

2. ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
2.1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพ                          
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น 
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตส านึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถน าหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการท างาน
ที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร ประกอบกับมีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกๆปีเพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดการท างาน ของบุคคลที่เกี้ยวข้องในการบริหารหรือปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้ท าการส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น พบว่ามีความต้องการในการฝึกอบรมการให้
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และให้มีความพัฒนาประสิทธิภาพ 
ความรู้การท างานการบริหาร ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนให้การสนับสนุน ด้าน
วิชาการโดยการให้ค าปรึกษาฝึกอบรมแก่ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท างานของส่วนราชการ
ให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นหลักส าคัญในการบริหารการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ได้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ



ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงจัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ทักษะในการปฏิบัติงา นที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

การจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ เป็นกลไกหลักขององค์กร    
ในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา    
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เพ่ือคุณประโยชน์  
ของประชาชนและประเทศชาติ ผู้ปฏิบัติงานมีทั้งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและก าลังใจในการท างานมีการท างานเป็นทีม     
มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความช านาญในหน้าที่ดีแล้ว ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีความสุข ความมั่นใจสนองภารกิจของหน่วยงานได้อย่างดียิ่ง คุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและประกาศ ก.อบต. จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 ตามพระราชกฤษฎีกาบริหารบ้านเมืองที่ดี และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

 

3. วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมความโปร่งใส่ ในการด าเนินงานของ

ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
2 เพ่ือเป็นการระดมความคิดการพัฒนาองค์กรด้านวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การปลูกฝังค่านิยม 

วัฒนธรรมในองค์กร และการพัฒนา พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันในองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกันการท างานเป็นทีม 

4 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ    
ข้าราชการ ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมืองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นภายใต้แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่อยงานภาครัฐ 

5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความช านาญ 
ในการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานส่วน

ต าบล ครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
โพธิ์เก้าต้น จ านวน 60 คน  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ท าแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมในการพัฒนา บุคลากร ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 2. ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเสนอระเบียบกฎหมาย ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

3. เขียนโครงการเพื่อเสนอ คณะผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการด าเนินการโครงการ 
 4.  ประสานงานติดต่อวิทยากร ประสานสถานที่จัดอบรมต่างๆ  

5.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
6.  ด าเนินการจัดโครงการ 
7.  จัดท าแบบทดสอบก่อนการบรรยาย(Pre-Test) และหลังการบรรยาย(Post-Test) เรื่องการควบ

รวมกับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อ
การท างานร่วมกันการท างานเป็นทีม และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมือง 

8.  สรุปผลและประเมินผลโครงการและรายงานการจัดท าโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 25๖๒    
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 150,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล      

ในด้านการปฏิบัติงานประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น    โดยมีผลคะแนน ITA และLPA อยู่ในระดับที่สูง ในเกณฑ์ท่ีสูง 

2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
การปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมในองค์กร และการพัฒนาส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน        
ในองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกันการท างานเป็นทีม 



4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ
ท้องถิ่นลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมืองภายใต้แนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ 

5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความช านาญ ใน
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

 
2..2โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน           
วิสาขบูชา ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒   
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

 วันวิสาขบูชา เป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้และ
ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๖  ปรากฏเป็นความมงคลยิ่งใหญ่
ที่เกิดขึ้น ตรงกันอย่างมหัศจรรย์ ท าให้องค์การสหประชาชาติ  มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากล
ของโลก โดยให้ถือเป็นวันหยุด  พุทธศาสนิกชนจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เข้าวัดบ าเพ็ญคุณความดีหรือร่วมกัน
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทาน รักษาศีล  ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เจริญจิตภาวนา และ
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์         

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่  ๖)   พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗  (๕) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (๘)  บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และมีภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรมน า
ความรู้เสริมสร้างจิตใจของคนในชาติให้ส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร  มีสติปัญญาและ
ความรอบคอบ ตลอดจนให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมสามารถด าเนินชีวิตด้วยการถือปฏิบัติตนตามหลักธรรม
รักษาศีล ๕ จึงถือโอกาสในวันส าคัญทางศาสนา  วันวิสาขบูชา  เชิญชวน  คณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  เด็ก  เยาวชน   ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา  เพ่ือประพฤติปฏิบัติ และด ารงไว้ซึ่ งหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป   

 

๓.   วัตถุประสงค ์
 

  ๑.  เพ่ือเสริมสร้าง ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของคณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  เด็ก  เยาวชน   ตลอดจนประชาชนทั่วไป    
  ๒.  เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   
ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  เด็ก  เยาวชน   ตลอดจนประชาชนทั่วไป   ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ      
วันวิสาขบูชา  ซึ่งเป็นวันส าคัญในพระพุทธศาสนา 

๓. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้คณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   
ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  เด็ก  เยาวชน   ตลอดจนประชาชนทั่วไป   ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง



พระพุทธศาสนาเข้าวัด ท าบุญตักบาตร เวียนเทียน เป็นศูนย์รวมแห่งการปฏิบัติธรรม ทางพระพุทธศาสนา ได้
ศึกษาหลักธรรมค าสอนแล้วสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

๔. เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญศาสนกิจ บ าเพ็ญประโยชน์และการ
ปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย  ช าระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้ว ลด ละ เลิก อบายมุข และความชั่วมุ่งท าความดี 

๕.  เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย ด ารงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป 
 

๔.  เป้าหมาย 
จัดบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประวัติ  ความส าคัญของวันวิสาขบูชาให้ประชาชนได้รับทราบและ

เชิญชวนคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สมาชิก อบต. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์เก้าต้น เด็ก  และเยาวชน  ตลอดจนประชาชนร่วม
กิจกรรมปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชา  ณ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ และร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์บริเวณพ้ืนที่
ภายในวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ 
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่   ๑4 – 29  พฤษภาคม  25๖๒  มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี ้

- วันที่ 14 – 25  พฤษภาคม 25๖๒  ด าเนินการท างานด้านเอกสาร  เช่น บันทึกขออนุมัติ
จัดท าโครงการ  หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ฯ  ติดต่อประสานงานจัดท าป้ายโครงการฯ จัดป้ายนิทรรศการวันวิ
สาขบูชา 

- วันที่  28  พฤษภาคม 25๖๒  คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์ เก้าต้น สมาชิกสภา อบต. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เด็ก เยาวชน  และประชาชน            
รว่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ภายในวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

- วันที่ 29 พฤษภาคม 25๖๒  เวลา  ๐7.0๐ – ๐๙.๐๐  น.  คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ  
พนักงานเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์เก้าต้น  สมาชิกสภา อบต.  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน     
เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนรอบ     
พระอุโบสถ  ณ  วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์  ต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 
                                                                                                   

๖.  วิธีด าเนินการ 
 

    ๑.  ท าบันทึกขออนุมัติเสนอคณะผู้บริหารเพ่ือขอจัดท าโครงการ 
              ๒.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สภาวัฒนธรรมต าบล         
โพธิ์เก้าต้น  สมาชิก อบต.  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม     

    ๓.  ด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
    ๔.  สรุปประเมินผลโครงการ  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗.  สถานที่ด าเนินการ 
 

 วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ 
 
 

๘.  งบประมาณในการด าเนินงาน 



จ านวน  ๒,๐๐๐.- บาท           
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  คณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  

เด็ก  เยาวชน   ตลอดจนประชาชนทั่วไป   อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขได้รับการพัฒนาคุณธรรม ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมน าใจ  ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

๒.  คณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  
เด็ก  เยาวชน   ตลอดจนประชาชนทั่วไป   ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

๓.  คณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  
เด็ก  เยาวชน   ตลอดจนประชาชนทั่วไป   เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณี    
อันดีงาม รวมถึงได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ยกระดับทางด้านความคิดและจิตใจให้ดีขึ้น 

๔ . คณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  
เด็ก  เยาวชน   ตลอดจนประชาชนทั่วไป   ได้รู้ถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ถือปฏิบัติตนรักษาศีล ๕ ลด ละ เลิก อบายมุข ท าความดีละเว้นความชั่ว 

๕. เพ่ือด ารงไว้ซึ่งหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีให้เป็นมรดกตกทอด   
เคียงคู่สังคมไทยตลอดไป 

 

๑๐.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   

 
2.3 โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา   

   1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา   
 

๒. หลักการและเหตุผล 
วันมาฆบูชา  เป็นวันส าคัญของชาวพุทธเถรวาทและเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย  

“มาฆบูชา” ย่อมาจาก  “มาฆปุรณมีบูชา”  หมายถึง  การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน  ๓ วัน
มาฆบูชา   ได้รับการยกย่องเป็นวันส าคัญทางศาสนาพุทธเนื่องจาก  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา  หลังจากที่ตรัสรู้มาแล้วเป็น
เวลา  ๙  เดือน  ซึ่งมีหลักค าสอนที่ส าคัญคือ  “ท าความดี   ละเว้นความชั่ว  ท าจิตใจให้บริสุทธิ์” โดยมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน  ๔  ประการ  คือ  พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง  ๑,๒๕๐  รูปนั้นได้มา
ประชุมกัน ณ เวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย  พระสงฆ์ท่ีมาประชุมต่างล้วนเป็น  “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ผู้ที่ได้รับการ
อุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยการเปล่งวาจา   พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุม  ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง
อภิญญา  ๖  และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี  ขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๓  ดังนั้น  จึงมีค าเรียกวันนี้
อีกค าหนึ่งว่า  “วันจาตุรงคสันนิบาต”  หรือ วันที่มีการประชุม พร้อมด้วยองค์  ๔ 

พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมนับถือเอาวันนี้เป็นวันส าคัญในการละเว้นความชั่ว  บ าเพ็ญความดี                  
ท าใจให้ผ่องใส  ตามแนวทางพระบรมพุทธโอวาท  มีแนวปฏิบัติในการประกอบพิธีในวันมาฆบูชา  คือ                 
การตั้งใจบ าเพ็ญกุศล  ท าบุญตักบาตร   ฟังพระธรรมเทศนา  และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา  และมี                     
การเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา  ตามอารามต่าง ๆ   ในช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืน 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗  (๕) ส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (๘)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น  และมีภารกิจส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้เสริมสร้างจิตใจของคนในชาติให้ส านึก     ใน
คุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน   ความเพียร  มี
สติปัญญา  และความรอบคอบ  จึงถือโอกาสในวันส าคัญทางศาสนา  วันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  11  
กุมภาพันธ์  ๒๕60  โดยการเชิญชวนคณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.เด็ก  
เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา ตลอดจนประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร  ฟังเทศน์ฟังธรรม   ในวัน
มาฆบูชา  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีคุณธรรมน าความรู้ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพ่ือ
ด ารงไว้ซึ่งหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 

   

๓.   วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.  
เด็ก  และเยาวชน   ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันมาฆบูชา  ซึ่งเป็นวันส าคัญทาง  
ศาสนาพุทธ  
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.
เด็ก  และเยาวชน  ตลอดจนประชาชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญศาสนกิจ  และการปฏิบัติบูชา                    
พระรัตนตรัย   ช าระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้ว  ละความชั่วมุ่งท าความดี   
 ๔  เพ่ือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี  และพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
 
๔.  เป้าหมาย 
                 คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาฯ  ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบล    เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนต าบลโพธิ์เก้าต้น ร่วม
กิจกรรมปฏิบัติบูชาในช่วงระหว่างสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันมาฆบูชา  โดยมีการจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบวัดธรรมิกาวาส  กิจกรรมท าบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน  และกิจกรรมเวียน
เทียนรอบพระอุโบสถ  ณ  วัดโคกหม้อ  ต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   
 
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
     ระหว่างวันที่  20  กุมภาพันธ์ -  1 มีนาคม 25๖๒  มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้ 

20 - 23  กุมภาพันธ์  ๒๕6๒  ด าเนินการจัดท างานด้านเอกสาร  เช่น  จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดท า
โครงการ  บันทึกแจ้งคณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการฯหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์
ฯ  จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับวันมาฆบูชา  ติดต่อประสานงานจัดท าป้ายโครงการฯ 
         28  กุมภาพันธ์  ๒๕6๒  เวลา  08.๐๐  -  12.๓๐  น.  คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ  พนักงาน
เจ้าหน้าที่  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบล    และประชาชน  ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบ
วัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   
 1  มีนาคม  ๒๕6๒  เวลา  ๐๖.๓๐  -  ๐๙.0๐  น.  คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  
สมาชิกสภา อบต.  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบล  เด็ก  เยาวชน    และประชาชน  



ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร  นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา และในเวลา 17.00 น. เวียนเทียนรอบ  พระอุโบสถ  
ณ  วัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๑.  ประชุมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์เก้าต้น  เพ่ือวาง

แผนการจัดท าโครงการฯ 
          ๒.  เสนอบันทึกต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติจัดท าโครงการฯ 

           ๓.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่   สมาชิกสภาองค์การ             
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบล  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน    
เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ท าบุญตักบาตร  นั่งสมาธิเจริญจิต
ภาวนา  และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  ณ  วัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

๔.  ด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
๕.  สรุปประเมินผลโครงการ  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗.  สถานที่ด าเนินการ 
 ณ  วัดโคกหม้อ  ต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
 

๘.  งบประมาณในการด าเนินงาน 
 เป็นเงินจ านวน       ๒,๐๐๐.-บาท 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.  เด็ก  และเยาวชน   ตลอดจน

ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ พร้อมทั้งตระหนัก  ถึงความส าคัญของวันมาฆบูชา  และมีความเข้าใจ   
ในหลักธรรมค าสอนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    ๒.  คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.  เด็ก  และเยาวชน   ตลอดจน
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
   ๓.  พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญศาสนกิจ  และการปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย        
ช าระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้ว  ละความชั่วมุ่งท าความดีมากยิ่งขึ้น   
 ๔. คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.  เด็ก  และเยาวชน   ตลอดจน
ประชาชน ได้ร่วมกันรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย  และสืบทอดท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 
 

๑๐.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   
 
 
 
 
 



2.4 โครงการจัดกิจรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดกิจรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๒   

๒.  หลักการและเหตุผล 

ด้วย  ในเดือนกรกฎาคม ของทุก ๆ ปี จะมีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ได้แก่วัน
อาสาฬหบูชา  เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕  ค่ า เดือน  ๘ เนื่องจากเป็นวันที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ท าให้ อัญญา
โกณฑัญญะพราหมณ์  ได้ดวงตาเห็นธรรม  ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรก  และเป็นวันที่ บังเกิดพระ
รัตนตรัย  ครบทั้ง  ๓  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์  นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง  สมควร  ที่
พุทธศาสนิกชน  จะประกอบคุณงามความดีเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา  เป็นภาระสืบทอดพระพุทธศาสนา  ให้
ยั่งยืนถาวรตลอดไป  และยังมีวันเข้าพรรษาซึ่งถือเป็นวันส าคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง  ตรงกับวันแรม ๑  ค่ า 
เดือน ๘  โดยในอดีตสมัยพุทธกาล  พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เดินทางจาริกแสวงธรรม  และเผยแผ่
ศาสนาในช่วง   ฤดูฝน  ต้องประสบความยากล าบากในการเดินทาง ทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วย การหลบเลี่ยงสัตว์
เล็กสัตว์น้อยรวมทั้งสัตว์ที่มีพิษ ที่มีอยู่จ านวนมาก และในบางโอกาสอาจท าความเสียหายแก่เรือกสวนไร่นา  
ของชาวบ้านที่ก าลังผลิดอกออกผล พระพุทธองค์จึงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดพักการเดินทาง และจ าพรรษา
ในช่วงฤดูฝนตลอด  ๓  เดือน ท าให้มีเวลาศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยให้แตกฉานมากขึ้น  เพ่ือที่จะน าหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ และอบรมสั่งสอนให้แก่ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนเป็นช่วงเวลาที่ท าให้
พุทธศาสนิกชนได้กระท าความดี โดยการเข้าวัด  ฟังเทศน์  ฟังธรรม  และรักษาศีลอุโบสถตลอดไตรมาส  
สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน  และมีการถวายเทียนพรรษาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ประเพณีต่างๆ 
ดังกล่าวสื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเชื่อมั่น ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่มีต่อหลักค าสอน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ภาพของความเชื่อมั่น ค่านิยมยังเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่แสดงออกถึง
ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมในโอกาสส าคัญทางศาสนา  การจัด
กิจกรรมดังกล่าว  ทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้น าหลักธรรมไปปฏิบัติสร้างคุณความ
ดี  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับประชาชนให้ประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาได้เข้าใกล้
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  โดยการน ากิจกรรมทางศาสนาออกมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชักชวนให้มีการ
น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ถือเป็นการพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม    

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  และสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์เก้าต้น เห็นความส าคัญ ของวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และประชาชนส่วนใหญ่ภายในต าบลนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนา     
ประจ าชาติไทย ประกอบกับอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา  ๖๗  (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ



วัฒนธรรม (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมี
ภารกิจส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ เสริมสร้างจิตใจ ของคนในชาติให้ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร  มีสติปัญญา และความรอบคอบ  เรา
ในฐานะผู้น าท้องถิ่น  จึงควรปฏิบัติตนเป็น พุทธศาสนิกชนแบบอย่างที่ดี ในการส่งเสริมท านุบ ารุ ง
พระพุทธศาสนาให้มคีวามเจริญรุ่งเรืองด้วยการสืบสานประเพณีที่ดีงาม  โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์    เชิญ
ชวนผู้มีจิตศรัทธาภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมท าบุญบริจาคเทียน หรือปัจจัยในการร่วมหล่อเทียนพรรษา  
และแห่เทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมไปถวายพระภิกษุที่วัดจ านวน  ๙  วัด    เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  เพื่อให้ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้อยู่กับท้องถิ่น และสังคมไทยตลอดไป 
 

๓.  วัตถุประสงค ์

  ๓.๑  เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้เข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น รวมถึงได้รู้ประวัติความเป็นมาวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

๓.๒  เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อยู่คู่ประชาชนชาวไทย 
  ๓.๓  เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้รุ่นลูกหลานได้สืบทอดต่อไป 
  ๓.๔  เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญศาสนกิจ และการปฏิบัติ
ตามพระรัตนตรัย ท าความดี ละเว้นความชั่ว ห่างไกลจากอบายมุขท้ังปวง  
  3.5  เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ในการท ากิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น                   
การท าบุญตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียนร่วมกัน 
 

 ๔.  เป้าหมาย 

เชิญชวนประชาชนภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น  ร่วมท าบุญหล่อเทียนพรรษา  และแห่เทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัย
เครื่องไทยธรรมไปถวายแก่วัดทั้ง  ๙  วัดในเขตต าบลโพธิ์เก้าต้น 

๕.  วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑  ท าบันทึกเสนอผู้บริหารฯเพ่ือขออนุมัติจัดท าโครงการฯ 
  ๕.๒  ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์เก้าต้น  เกี่ยวกับรูปแบบ ก าหนดการ     
ในการถวายเทียนพรรษา 
  ๕.๓ น ารถออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายในต าบลโพธิ์เก้าต้นจ านวน  ๑๓  
หมู่บ้าน  ร่วมท าบุญบริจาคเทียน  หรือปัจจัยในการหล่อเทียนพรรษา 

๕.๔  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าหมู่บ้าน ผู้ที่สนใจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมน าเทียนพรรษาพร้อม
จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมถวายแก่วัดทั้ง  ๙  วัดภายในเขตต าบลโพธิ์เก้าต้น ในวันเวลาที่ก าหนด 

 

๖.  สถานที ่
  ออกพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านภายในต าบลโพธิ์เก้าต้นร่วมท าบุญ

บริจาคเทียน  หรือปัจจัยในการหล่อเทียนพรรษา  และร่วมน าเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ไป
ถวายแก่วัดทั้ง  ๙  วัดในเขตต าบลโพธิ์เก้าต้น 

     
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

9  กรกฎาคม  -  ๒6  กรกฎาคม  ๒๕6๒ 



๘.  งบประมาณ 
  จ านวนเงิน   ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ประวัติความเป็นมาวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา   
๙.๒  เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดแรงศรัทธาในการเข้าวัด ท าบุญตักบาตร ฟังธรรมเพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 
ให้เจริญรุ่งเรือง อยู่คู่ประชาชนชาวไทย 
  ๙.๓  เพ่ือให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน รุ่นลูกหลานได้ร่วมท ากิจกรรม และประเพณีทาง
ศาสนา เพ่ือปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามและเป็นผู้สืบทอดต่อไป 
๙.๔  เด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชน ได้รู้ถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ถือปฏิบัติตนรักษาศีล 5 ลด ละ เลิก อบายมุข ท าความดีละเว้นความชั่ว 
  9.5 เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของการท างานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมี
ผลกระทบกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว การด าเนินการโครงการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จึง
เป็นวันส าคัญทางศาสนา ที่ครอบครัวสามารถมาร่วมท ากิจกรรมท าบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาร่วมกัน 
 

๑๐.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นร่วมกับสภา
วัฒนธรรมต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
 2.5 โครงการหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล  ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :โครงการหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล  ๕  
 

๒. หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วย การ

กระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด
และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบ
จ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตส านึก ศีลธรรมและคุณธรรม
จริยธรรม  ศีล 5 จึงเป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน ที่จะเป็นเครื่องช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย เพ่ือให้
มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขพอสมควรหากมีผู้ใดท าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อแล้วก็จะแสดง
พฤติกรรมหรือการกระท าที่ผิดปกติของมนุษย์ออกมาซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนทั้ง
ต่อตนเองหมู่คณะและสังคมส่วนรวม การรักษาศีล คือ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ, การปฏิบัติ
ธรรม คือ การฝึกฝนอบรมจิตใจให้งดงาม, คนดีมีศีลธรรม คือ คนที่มีกายวาจาเรียบร้อยและมีจิตใจงดงาม 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมาก ประกอบกับมีอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๖   พ.ศ. ๒๕๕๒   มาตราที่  ๖๗ (๕) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (๖)  
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทอ านาจหน้าที่หลักในการ
ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล  ๕  ขึ้น เพ่ือเป็น



การส่งเสริมให้ ผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น            
มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ลดการเกิด
ปัญหาทาง  สังคมต่าง ๆ มีความสมานฉันท์ปรองดองสามัคคีซึ่งกันและกัน รู้จักปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืนต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์  
  ๓.๑  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนผู้บริหารฯ 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีคุณธรรม  และจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิตในสังคม   
  ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนผู้บริหารฯ 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความศรัทธาในหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนา   
  ๓.๓.  เพ่ือยกระดับจิตใจพุทธศาสนิกชนชาวต าบลโพธิ์เก้าต้น ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  
และสังคม   
       ๓.๔  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.๕ เพ่ือปลูกจิตส านึกเด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น และสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 

๔.  เป้าหมาย 
                  เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จ านวน   80   คน 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนกรกฏาคม ปีงบประมาณ  ๒๕6๒ 
 

 

๖. วิธีด าเนินการ   
 ๖.๑  จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการเสนอคณะผู้บริหารเพ่ือขอให้อนุมัติโครงการ     
 ๖.๒  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ            
ให้ประชาชนในพื้นท่ีทุกคนทราบ  เพ่ือหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม                                                                                      

                    ๖.๓  ประสานงานติดต่อวิทยากรเพ่ือเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักคุณธรรม  จริยธรรม  
และศีล  ๕   

  ๖.๔  จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  และศีล ๕ 

  ๖.๕  สรุปผลประเมินผลโครงการ  และรายงานผลการจัดโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 

  วัดโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   



 

๘.  งบประมาณในการด าเนินงาน 
                 เป็นจ านวน  1๐,๐๐๐.- บาท           

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
 ๙.๑   เด็ก เยาวชน ประชาชนภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น  ตลอดจนผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๙.๒   เด็ก เยาวชน ประชาชนภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจ าชาติ เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
  ๙.๓   เด็ก เยาวชน ประชาชนภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีจริยธรรม และคุณธรรมน าใจ ก่อเกิดมีความ
สามัคคี ปรองดองซึ่งกันและกัน  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข 
  ๙.๔  เด็ก เยาวชน ประชาชนภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นได้ 
  ๙.๕  เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความรัก  เทิดทูน  สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์     
 
๑๐.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

2.7  กิจกรรมพ่อ – แม่ดีเด่น 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมพ่อ – แม่ดีเด่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      

เป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า ได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการ
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ                        
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6  มาตรา 67 (6) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้



สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือก            
พ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้าง
แบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญ
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 

4. เป้าหมาย 
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 13 คน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น             

จ านวน 13 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
หมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จ านวน 
2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
3,000 บาท 

 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
10.2 ผลลัพธ์ 
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป               

 
                                                        

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
1.1 ประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. และหมู่บ้าน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 

จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  - 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทุจริต 

2. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 

2. 1 จัดตั้งและปรับปรุงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 



6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
2.2 โครงการประชุมประชาคมต าบล  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดท าและทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชนหมู่บ้านประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้น จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผน
ขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไข
ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการ
พัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 

 การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดยการสอน 
การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิม
คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเป็นเครือข่าย
ชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน 
“สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระท า
ร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจวางแผน
ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกัน  

   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๒๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖รัฐบาล
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผนระดับต่าง ๆในพ้ืนที่ ซึ่งใน
การนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ทั้งระดับ
หมู่บ้าน ชุมชน และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งในการจัดท าแผนชุมชนหรือแผนพัฒนา
หมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดมีแผนพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้ว ให้ด าเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
นั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนชุมชน ประจ าปี พ.ศ.   ๒๕60 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมาย
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย หมู่บ้านได้มีแผนชุมชนซึ่งมาจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมโีครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นสิ่ง
ที่ต่อยอดมาจากแนวคิด "โครงการประชารัฐ" ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการ
จัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพ้ืนที่อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของประชาชน เพ่ือลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในประเทศ พร้อมกับให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดท าและ
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้านเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด หาความต้องการและข้อบกพร่อง
ของคนในต าบลโพธิ์เก้าต้นเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาในชุมชนและพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑ เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 ๒ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 

 3 เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
4 เพ่ือให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 

 5 เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
 

4. เป้าหมาย 
ผู้น าชุมชน ตัวแทนประชาคมทั้ง 13 หมู่ ประชาชนในเขตต าบลโพธิ์เก้าต้น 

5. วิธีด าเนินการ 
๑ ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อม และ

วางแผนการด าเนินงาน 
 ๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้ หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 ๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 ๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

7. งบประมาณ 
13,000 บาท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 



 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑ คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 ๒ คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย  

๓ คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 

 ๔ คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได ้

 ๕ คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 ๖ หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายต่อต้านการทุจริต 
1.1 โครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและประชาชนให้มี
ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: “โครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้นและประชาชนให้มีความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2561” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความ
โปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 
 

 



3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
๒. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและประชาชนที่สนใจ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง 

๓. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  อันจะเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ราชการมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

๔. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของ
อบต.โพธิ์เก้าต้น 

๖. เพ่ือแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นของหน่วยงานของรัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น พนักงาน

ส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จ านวน 35 คนและประชาชนในต าบลโพธิ์เก้าต้น  
จ านวน  15  คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 50 คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ 
2. จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการ 
3. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ  ของอบต.โพธิ์เก้าต้น 
๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต าบลโพธิ์

เก้าต้น พนักงานต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 



๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  อันจะเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

๔.  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตาม  พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการของอบต.โพธิ์เก้าต้น 

๖.  แก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นของหน่วยงานของรัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมื อกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ยังให้ความส าคัญ
กับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มี
แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้
เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดย เร็ว 
อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยัน
ว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวน
และด าเนินการทางวินัย นิติกรและด าเนินการทางวินัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน 



ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมา
ในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

6. วิธีด าเนินการ 
-  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต 
10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
1.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 



กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

6. วิธีด าเนินการ 

  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 อบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น 



 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ประจ าปี
งบประมาณ 256๒ 
 

๒. หลักการและเหตุผล   
 กฎหมาย คือข้อบังคับ กติกาของรัฐหรือของชาติ ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้บังคับ ควบคุม ความประพฤติ
ของบุคคลในสังคม ให้ปฏิบัติตาม หากมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ 
สภาพบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่แรกคลอดเป็นทารก และสิ้นสุดสภาพบุคคลเมื่อตายหรือสาบสูญตามค าสั่งของศาล 
กฎหมายจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใช้ชีวิตในประจ าวันของ
ประชาชนย่อมต้องด าเนินอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย ที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน เรื่องของบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมายก็ย่อมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ปัจจุบัน มีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เนื่องด้วยภารกิจต่าง ๆ ท าให้ไม่มีโอกาสใน
การศึกษาหาความรู้ความที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เมื่อเกิดกรณีปัญหาขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะ
แก้ไขปัญหา หรือเข้าใจประเด็นปัญหาได้อย่างถ่องแท้ และปล่อยเวลาล่วงเลยไปเนิ่นนานจนปัญหาเรื้อรังแก้ไข
ได้ยาก จนต้องพ่ึงพาการให้บริการด้านกฎหมายกับเอกชนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ถ้าหากได้รับ
การแก้ไขปัญหาหรือรับทราบข้อมูลในการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อน ปัญหาก็จะไม่เรื้อรังกลายเป็นเรื่องใหญ่ 

นอกจากนั้น ในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีสันติสุขนั้น ยังจ าเป็นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ชุมชน ร่วมกันสอดส่องดูแลสังคม โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน หรือบุคคลในครอบครัว 
ไม่ให้มีการกระท ารุนแรงต่อกัน โดยเฉพาะการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ที่สุดในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีสันติสุข เมื่อคนในครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ไม่มีการกระท ารุนแรงต่อ
กัน    

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
ช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎมายทีเ่กี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนและกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน จึงได้เกิด
แนวความคิดจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น า
ชุมชน  ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายต่าง ๆ เ พ่ือไป
เป็นแนวทางหรือน าไปใช้ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ และในชีวิตประจ าวันต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันแก่

ประชาชน  
2 เพ่ือให้เกิดความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  ลดปัญหาคดีความที่จะ

เกิดข้ึนของประชาชนในพื้นท่ี 
3 เพ่ือให้ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น อันเป็น                  

การกระจายความช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ระดับชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือให้สังคมเข้มแข็งและสงบสุขถ้วนหน้า 
 
 
 
 
 
 



๔. กลุ่มเป้าหมาย 
           ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จ านวน 40 คนและประชาชน
ในต าบลโพธิ์เก้าต้น  จ านวน  20  คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 60 คน  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
            มกราคม งบประมาณ 256๒  
 

๖. วิธีด าเนินการ   
๑ จัดท าโครงการเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ 
2 จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการ 
3 สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

๗.  สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

 

๘.  งบประมาณในการด าเนินงาน 
จ านวนเงิน  1๐,๐๐๐.- บาท    

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
2 ประชาชนเกิดความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ปัญหาคดีความที่จะ

เกิดข้ึนของประชาชนในพื้นท่ีมีอัตราลดลง 
3 ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น อันเป็นการกระจาย

ความช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ท าให้สังคมเข้มแข็งและสงบสุขถ้วนหน้า 
 

๑๐.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทาง 
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

256๒ 
หมายเหตุ 

1 . ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
เศรษฐกิ จพอเ พีย ง ให้
เกิดผลในการปฏิบัติ 
 
 
2. ส่งเสริมการประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรมจริบธรรม 
 

1.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 โครงการรณรงค์อนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม
ประจ าปี 256๒ 
2.1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น 
2.2 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่ ง เสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 
2 . 3  โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น สั ป ด า ห์ ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 
2.4 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่ ง เสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
2.6 โครงการหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5 
2.7 กิจกรรมพ่อ-แม่ ดีเด่น 

120,000 
 

10,000 
 

140,000 
 
 
 

10,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

15,000 
 
 

10,000 
3,000 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

มาตรการ/แนวทาง 
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

256๒ 
หมายเหตุ 

1.ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต 
2.ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วน 
 

1.1 ประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.และหมู่บ้าน 
2.1 จัดตั้งและปรับปรุงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
2.2 : โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการ
จัดท าและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๒ 

- 
 
 
 
 

13,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

มาตรการ/แนวทาง 
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

256๒ 
หมายเหตุ 

1 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กฎหมาย ต่อต้ านการ
ทุจริต 
 

1.1 โครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้นและประชาชนให้มีความรู้ตามพ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร 

5,000 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

มาตรการ/แนวทาง 
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

256๒ 
หมายเหตุ 

1.พัฒนาสมรรถนะและ
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
แ ล ะป ร า บ ป ร า ม ก า ร
ทุจริต  
 
 
2. สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพด้านการป้องกัน
แ ล ะป ร า บ ป ร า ม ก า ร
ทุจริต 

1.1 กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น 
1.2 มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2.1 โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ 
256๒ 

5,000 
 
 
 
 
- 
 

10,000 

 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


