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มิติที่ ๑  
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

****************** 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ธรรมะครองใจ คนวัยท างาน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
มาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ   (5) บัญญัติให้จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
หมวด 13 จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มาตรา 279       วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น    

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กรและปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการท างาน 
ในองค์กร และการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์  ควบคู่กับการให้บริการที่
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ 
สร้างจิตส านึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม     มีคุณธรรม สามารถน า
หลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี
ภายในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ธรรมะ
ครองใจ คนวัยท างาน” ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักการท างานเป็นทีม  เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร 
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3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบราชการไทยให้มีคุณลักษณะเป็น 
ข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

4. วิธีด าเนินการ 

  1.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร  
4.  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
5.  ด าเนินการอบรมตามก าหนดการและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ   

5. เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อโพธิ์  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน  20,000 บาท     (-สองหมื่นบาทถ้วน-)   

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักการท างานเป็นทีม  เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

3.  ระบบการท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
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 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงาน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 

2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
มาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ   (5) บัญญัติให้จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
หมวด 13 จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มาตรา 279       วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น    

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ให้ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มี 
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติ ตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน สามารถน าหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ จึงได้จัดท าโครงการ
อบรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงาน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป” ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 

  3. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่          
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  5. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ           
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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4. วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร  
4.  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
5.  ด าเนินการอบรมตามก าหนดการและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ   

5. เป้าหมาย 

  ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน  20,000 บาท     (-สองหมื่นบาทถ้วน-)   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถน า 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

2. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่น  
ตามหลักประมวลจริยธรรม 
  3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ    
ต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชา 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
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1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน 
บ่อโพธิ์ พ.ศ. 2560 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตร 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่า เป็นการ
กระท าผิดทางวินัย  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน ก าหนดให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่      
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ            
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 



~ ๒๗ ~ 
 

 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
  5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. วิธีด าเนินการ 

  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ             
มีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

5. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อโพธิ์  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 



~ ๒๘ ~ 
 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
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มิติที่ ๑  
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

****************** 
1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  ได้มีแนวนโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยของประเทศให้กับจังหวัด 
เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม  และการก าจัดโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน  
เน้นการแปรรูป เป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างวินัยของคนในชาติ   โดยมอบหมายให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดและมีการก าหนดให้    
เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ   โดยมีหลักการส าคัญคือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง  
การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและก าจัดโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน  เน้นการแปรรูปเป็น
พลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุน  รวมทั้ง
การสร้างวินัยของคนในชาติ  สร้างจิตส านึกให้ประชาชน  เยาวชน  นักเรียน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าจัดขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย 

           องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ในปัจจุบันมีอัตราการเพ่ิมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากขึ้นทุกวัน  
ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมากในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน
มากมาย  ได้แก่ บ้านเมืองสกปรก  ไม่น่ามอง  เสียทัศนียภาพ  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์   
น าโรคต่างๆ เช่น   หนู  แมลงสาบ  แมลงวัน  ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง  เช่น  อหิวาตกโรค  อุจจาระ
ร่วง  บิด  โรคผิวหนัง  บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจ  เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ  เช่น  ตะกั่ว  ปรอท           
ลงสู่พ้ืนดินและแหล่งน้ า  แหล่งน้ าเน่าเสีย  ท่อระบายน้ าอุดตัน  อันเป็นสาเหตุของปัญหาน้ าท่วม  เป็นแหล่งการ
ก าเนิดมลพิษทางอากาศ  เช่น  ฝุ่นละออง    เขม่า  ควัน  จากการเผาขยะและเกิดก๊าชมีเทน  จากการฝังกลบขยะ
และขยะบางชนิดไม่ย่อยสลายและการจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก  ท าให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม  
           ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ท าให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได้   แม้แต่ท้องถิ่น        
ก็ไม่สามารถท าอะไรได้ เว้นแต่ประชาชนผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดย
จัดการด าเนินการ  อบรมและสร้างจิตส านึกของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  เพ่ือให้
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะ  พร้อมเรียนรู้ร่วมกัน  มีส่วนร่วมในการวางแผน  แก้ไขปัญหาขยะ  เพ่ือลด
ปริมาณขยะในชุมชนภายใต้กิจกรรมหลักในพ้ืนที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕3๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

 
 
มาตรา ๖๗ ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ดังต่อไปนี้ (๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  จึงได้จัดท าโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
บริหารจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชน”  ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์  

๑.  เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชน 
๒.  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะทั้งในบ้านเรือนและในชุมชน 
๓.  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับบ้านเรือน  และชุมชน  จากการคัดแยกขยะ 
๔.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  และปรับทัศนียภาพของบ้านเรือน  และชุมชนที่สวยงามพร้อม

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕.  เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย  จังหวัด  อ าเภอ  และผู้บริหารท้องถิ่น 

๔. วิธีการด าเนินการ 

 ๑.  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 
 ๒.  ประสานจัดหาวิทยากรเพื่อมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม 
 ๓.  ประสานกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป  เข้ารับการอบรม 
 4.  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขอหน่วยบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
 5.  แต่งตั้งคณะท างานในการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 

 ๕. เป้าหมาย 

  1.  เชิงประมาณ  ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป   
  2.  เชิงคุณภาพ  ผู้น าชุมชนและประชนทั่วไป  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 

    ในบ้านเรือนแลชุมชน 
- ลดปริมาณขยะลงได้  เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป  เช่น   
แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  ฯลฯ  ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องการ 
ก าจัดหรือท าลายน้อยลง และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายขยะ 
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   - ประหยัดงบประมาณลงได้  เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องการจัด 
  หรือท าลายน้อยลง จึงใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและการจัดหรือท าลายขยะ   
  เช่น สามารถซื้อถังขยะให้น้อยลง  สามารถซื้อรถเก็บขนขยะให้น้อยลง  สามารถมี 

คนงานจ านวนน้อยลง  และใช้เงินจ้างในการก าจัดและท าลายขยะน้อยลง  ถ้าปริมาณ  
ขยะลดลง  งบประมาณก็สามารถเหลือน าไปพัฒนางานด้านอื่นได้  เช่น  ซ่อมแซมถนน   
สร้างสวนสาธารณะ  แลการรักษาพยาบาล  ฯลฯ 

   - ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึน  เพราะในเมื่อขยะน้อยลง สิ่งแวดล้อมก็จะต้องดีขึ้น สะอาดขึ้น 
     ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

               4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
 
7. พื้นที่ด าเนนิการ 
 

               องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์    อ าเภอนครไทย    จังหวัดพิษณุโลก 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 จ านวน 20,000 บาท  (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

  9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

               ๑.   ชุมชนได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ  ร้อยละ  ๘๕  
               ๒.   ชุมชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะทั้งในบ้านเรือนและชุมชน 
               ๓.   ชุมชนสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ 
               ๔.   ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต  และปรับทัศนียภาพของบ้านเรือน  และชุมชนที่สวยงาม 

พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ในการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     5. ตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย  จังหวัด  อ าเภอ  และผู้บริหารท้องถิ่น 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
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1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 2 

1. โครงการ : อบรมปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.  หลักการและเหตุผล  

  ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือ
สัตว์อ่ืนๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย และ
ยารักษาโรค  ส าหรับมนุษย์และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมุดของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถู กท าลายลงไปมากๆ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ า  อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกท าลายจะ
ส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ าด้วย เพราะเม่ือเผาหรือถางป่าไปแล้วพ้ืนดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมาก็จะ
ชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป  นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้น้ าก็จะไหลมาท่วม
บ้านเรือนและที่ลุ่มในฤดูน้ าหลาก  พอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ าซึมใต้ดินไว้ขาดแคลนน้ าในการชลประทาน ท าให้การ
เกษตรกรรมท านาไม่มีผล  ขาดน้ าผลิตกระแสไฟฟ้าและจากสภาพการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยนั้น ในปัจจุบัน
อาจจะเรียกได้ว่าก าลังอยู่ในขั้นภาวะวิกฤต   พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนน้อยลงไปเรื่อยๆ  นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๐๔  พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่ราว ๑๗๑  ล้านไร่หรือคิดเป็น ๕๓.๓๓%  ของพ้ืนที่ประเทศ จนมาถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ ๘๒  ล้านไร่  หรือคิดเป็น  ๒๕.๖๒%  ของพ้ืนที่
ประเทศเท่านั้น    

  มาถึงปัจจุบัน บางคนระบุว่าป่าไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่จริงๆ ไม่ถึง ๒๐%  ของพ้ืนที่
ประกอบกับต าบลบ่อโพธิ์เป็นต าบลที่อยู่ท่ามกลางการล้อมรอบด้วยภูเขาและทรัพยากรป่าไม้อันหลากหลายอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นก าเนิดของแหล่งน้ าและสัตว์ป่า นานาชนิด  และในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ก าลังถูกท าลาย       
อันเนื่องมาจากอันตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ในอันตราที่สูงมาก  มีการตัดไม้ท าลายป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ทางการเกษตร  มีการตัดไม้
ท าลายป่าด้วยสาเหตุอ่ืนๆ  อีกมากมาย จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้ป่าไม้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม   ดังนั้น  เพ่ือให้
ประชาชนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พ้ืนที่ป่าไม้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์จึงเห็นควรจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์   

                 1.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                2.  เพ่ือเป็นการรักษาความสมดุลของป่าไม้และธรรมชาติ    
 3.  เพ่ือเป็นรักษาความสมบูรณ์ของป่าแหล่งต้นน้ า  
 4.  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  จังหวัดและอ าเภอ 
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 ๔.  วิธีด าเนินการ 

                     1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
            2. ประสานจัดหาวิทยากรเพื่อมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม 
                        3. ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามท่ีก าหนด 
                        4. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  
 
๕.   เป้าหมาย   

            1. เชิงปริมาณ   ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป  จ านวน  ๑๓  หมู่บ้าน   เข้ารบัการอบรม
จ านวน  ๒๐๐ คน 

      2. เชิงคุณภาพ   ผู้น าชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป   มีความรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเองมากขึ้น และป่าไม้ถูกท าลายน้อยลง   

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ    

                        4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)   

๗.  พื้นที่ด าเนนิการ    

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์    อ าเภอนครไทย    จังหวัดพิษณุโลก   

๘.   งบประมาณด าเนินการ   

 จ านวน 20,000 บาท  (-สองหมื่นบาทถ้วน-)   

๙.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลบ่อโพธิ์   
 2. เป็นการรักษาความสมดุลของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ   
 3. เป็นการคืนความสมบูรณ์ให้แก่ป่าไม้และแหล่งต้นน้ า ในพ้ืนที่ต าบลบ่อโพธิ์ 
 4. เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล/จังหวัดและอ าเภอ 
 

๑๐.   ผู้รับผิดชอบโครงการ    

 ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย    จังหวัดพิษณุโลก 
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1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้กับประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค  โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ  
การศึกษา การสาธารณสุขฯ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยดี  จ าเป็นจะต้องมีงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยงบประมาณที่ได้มานั้น  มาจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ที่จัดเก็บเอง หรือ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินอุดหนุน เงินสะสม  เป็นต้น 

  ส าหรับรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ที่จัดเก็บเองมี ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่  ค่าธรรมเนียมเงินเพ่ิมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ จัดเก็บเองโดยได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งการที่จะจัดเก็บภาษีให้ได้จ านวนมากๆ และครบถ้วน
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในข่ายผู้เสียภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้มาช าระภาษีโดยพร้อมเพรียงกัน  ท าให้ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นใน
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ จัดให้มีการออกหน่วยบริการรับช าระภาษีนอก
สถานที่ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ประโยชน์ในการช าระภาษี และการใช้หลัก   
ธรรมาภิบาล คือ การบริหารงานแบบโปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์จัดเก็บมา ว่าน าไปใช้
ประโยชน์อะไร และท าให้เกิดประโยชน์เพื่อใครบ้าง 

   ดังนั้น กองคลัง จึงได้จัดท าโครงการ “บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้กับ
ประชาชน” ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และยินยอมพร้อมใจที่จะช าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ในการน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์   

  1. เพ่ือให้ผู้ที่จะต้องช าระภาษี เดินทางมาช าระภาษีได้อย่างสะดวก  เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน 

  2. เพ่ือท าให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์เพ่ิมมากขึ้น  โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

    3. เพ่ือให้ผู้บริหารมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรในการพัฒนา 

  4. เพ่ือเป็นการส ารวจพื้นที่จริง และได้ข้อมูลจริง เพ่ือรวบรวมข้อมูลในด้านการคลัง   

  5. เพ่ือให้ผู้ช าระภาษี และผู้ประกอบการค้าได้รับทราบในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรแบบโปร่งใส  ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 

  6. เพ่ือให้ผู้ช าระภาษีและผู้ประกอบการค้า  ผู้น าชุมชน  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพธิ์ มีส่วนร่วมในการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์จูงใจในการช าระภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยความร่วมมือ 
ร่วมใจ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  เพื่อน าไปสู่ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

   
4.   วิธีการด าเนินการ 

  1.  จัดท าแผนงานและโครงการ 
  2.  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติงานลดขั้นตอนการท างาน ในการออกหน่วยบริการ
รับช าระภาษีนอกสถานที่ 
  3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  
  4.  ด าเนินการตามโครงการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
  5.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
5.   เป้าหมาย  

  จ านวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษี  
- ภาษีป้าย     
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    
- ภาษีบ ารุงท้องที่   
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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7. พื้นที่ด าเนนิการ 
 

  ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ทั้ง  13  หมู่บ้าน 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 

  จ านวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

  1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  2. ประชาชนได้รับความสะดวกมากข้ึนในการช าระภาษี 
  3. สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ มีข้อมูลทางด้านการคลังอย่างถูกต้อง ครบถ้วน   
            5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ มีระบบการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม 
           6. ประชาชนได้รับทราบและเห็นความส าคัญของการช าระภาษีเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็นหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์   
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1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เดินตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 

2.  หลักการและเหตุผล 

  " เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์   ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้  จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบและ
ความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการน าวิชาการต่างๆ  มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎี   นักธุรกิจและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี" 

     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินชีวิตแบบพ่ึงตนเอง  
และความส าคัญของแนวทางการด าเนินชีวิตแบบพ่ึงตนเอง  จะเห็นได้ว่ากระแสพระราชด ารัสขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่องการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงตนเอง  สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับตนเองนั้น  ล้วนแต่เป็นพระราชด ารัสที่ส่งเสริม  สนับสุนน  และเชื่อมโยงให้ประชาชนชาวไทย
มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจ  ที่สมบูรณ์ แข็งแรง  มีชีวิตที่ดีข้ึนได้ 

 จากเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์   จึงได้จัดท าโครงการ อมรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " เดินตามรอยเท้าพ่อ   อยู่อย่างพอเพียง" โดยยึดหลักส าคัญ  
๕  ประการ  คือ (สุเมธ   ตันติเวชกุล , ๒๕๔๓:๒) 

 ๑. ด้านจิตใจ  ท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง  มีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติ โดยร่วม
เอ้ืออาทร  และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 ๒. ด้านสังคม  คนในชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 
เป็นอิสระ อยู่ บนพื้นฐานของเมตตาธรรม 
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 ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างชาญฉลาด   พร้อมหาทาง
เพ่ิมคุณค่าโดยยึดหลักของความยั่งยืน 
       ๔. ด้านเทคโนโลยี  เลือกใช้เฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกัน  ความต้องการและสภาพแวดล้อม  
และการพัฒนาเทคโนโลยีของเราด้วย 
       ๕. ด้านเศรษฐกิจ  ยึดหลักความพออยู่  พอกิน  พอใช้   หลั งจากนั้นคิดหารายได้เพ่ิม       
ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  หลีกเลี่ยงการก่อหนี้และลดความเสี่ยง  
       ซึ่งถ้าหากสามารถด าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ จะเป็นสิ่งที่เหมาะกับการด าเนิน
ชีวิตในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  สิ่งเหล่านี้จะส่งผลสามารถพัฒนาประเทศชาติ  ให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือเผยแพร่แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ให้ผู้เข้ารับการอมรมได้น้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      2. เพ่ือส่งเสริมแนวการคิด  การวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต  บนพื้นฐานแห่งความ
พอเพียงแก่ผู้เข้ารับการอมรม 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอมรม ได้เห็นแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอมรม มีความรู้  มีทักษะการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4. วิธีด าเนินการ 
 

1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร  
4.  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
5.  ด าเนินการอบรมตามก าหนดการและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ   
 

5. เป้าหมาย 

  เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต าบลบ่อโพธิ์  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน  20,000 บาท   (-สองหมื่นบาทถ้วน-)   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ได้เผยแพร่แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแนวการคิด  การวางแผน การประกอบอาชีพในอนาคตบนพ้ืนฐานแห่ง
ความพอเพียง   
    3. ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                     
 4. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้  มีทักษะการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์     
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มิติที่ ๑  
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

****************** 
1. 3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน   

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : อบรมคุณธรรม จริยธรรม “ปฏิบัติธรรม น่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย  ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัว
ตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด 

  เดก็และเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่ม
คนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก
และเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
และมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เด็ก เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม 
และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 

  โครงการอบรม “คุณธรรม จริยธรรม “ปฏิบัติธรรม น่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม” เป็น
โครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี  ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะ น าหลักค าสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการ
แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัว
และบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต 
พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญ ทางเสื่อมปัจจัย
ที่เก่ียวข้อง รู้วิธีการป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่าง
รู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

 

 



~ ๔๑ ~ 
 

 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกัน      
ในสังคม 
  3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการ       
มีส่วนร่วม 
  3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลบ่อโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.2 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
  6.3 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
  6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
  6.5 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
  6.6 ด าเนินการตามโครงการ 
  6.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

 

 

 

 



~ ๔๒ ~ 
 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน  40,000 บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 

  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๓ ~ 
 

1. 3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน   

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :  อบรมวัยใส  หัวใจใฝ่คุณธรรม   

2. หลักการและเหตุผล 

                สถานการณ์ในสังคมไทยในปัจจุบันนับว่ามีความรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตมากขึ้น  การพัฒนา
ประเทศโดยการน าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงการค้า  การแข่งขันแบบเสรี  การเร่งเร้า  และการกระตุ้นใน
ลักษณะการบริโภคนิยมที่ผ่านสื่อต่างๆ  อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์   มีผลท าให้ระบบโครงสร้างของสังคมไทย
เริ่มถดถอย ทั้งด้านสังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม  คนไทยสมัยใหม่ส่วนใหญ่เริ่มห่างเหินและปฏิเสธ
วัฒนธรรมดั้งเดิมส่งผลให้เริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ล่อแหลม จากสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์  ท าให้เกิดค่านิยม
ที่ไม่พึงประสงค์  อาทิ  การติดสารเสพติด  การติดการพนัน  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   การนิยมซื้อสินค้า
ราคาแพง  ฯลฯ   ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคต
ของชาติในปัจจุบันพบว่าในสังคมไทยมีปัญหาทางด้านจิตใจ มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนั้น  
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง  ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมนับวันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
จ าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ดีพอเพ่ือป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  ปัญหาสังคมเนื่องจาก
ขาดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีพอ  การแก้ปัญหาขาดความต่อเนื่องความเอาใจใส่อย่างจริงจัง  การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง  และบุคคลหลายฝ่ายในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วม
แก้ปัญหา  ร่วมกันสร้างองค์แห่งความรู้ ความร่วมมือเพ่ือภูมิคุ้มกันให้คนในสังคมไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและ
เป็นแบบอย่างของสังคมเพ่ือจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  จากสภาพการณ์ดังกล่าวองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดท าโครงการอบรมวัยใสหัวใจใฝ่คุณธรรมขึ้น  
เพ่ือเป็นการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  เพ่ือเป็นการจรรโลงให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกที่ดีงาม
ในการประพฤติตนในลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  อันจะเป็นแนวทางในการช่วย
แก้ปัญหาให้กับสังคมไทยในปัจจุบันได้ดียิ่งข้ึน   

3.วัตถุประสงค์ 

                3.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงามของไทย  มี
จิตส านึกท่ีดีต่อศาสนาที่ตนนับถือ  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการ 
ด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  3.3  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับการปลูกฝังค่านิยม  มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 
 
 
 



~ ๔๔ ~ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลบ่อโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.2 จัดหาวิทยากรและประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
  6.4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
  6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
  6.6 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน  40,000 บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

                     1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย   รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ 

น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 

 

 


