


 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
เรื่อง  ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 

************************************ 
ตามที ่  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลส ิงห์  ได ้จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิตส ี ่ปี                               

(พ.ศ.2561-2564) โดยมีว ัตถ ุประสงค ์ ม ุ ่งส ่งเสร ิมสร ้างจ ิตสำนึก และค่าน ิยม ให้แก ่คณะผู ้บร ิหาร                              
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีการราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุมการใช้
อำนาจ พร้อมกับพัฒนาระบบสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบล ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส                            
และยึดหลักธรรมาภิบาล และได้ประกาศให้แผนเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม 2560 นั้น 

ทั้งนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั ้ง 1/2563 เมื ่อวันที ่ 2 มกราคม พ.ศ.2563                                                
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                             
(พ.ศ.2560 – 2564 ) ให้ใช ้ต ่อไปจนถึงว ันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื ่อประโยชน์ในการขับเคล ื ่อน                             
แผนงาน และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที ่จะสิ ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564                            
เป็นสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี                   
(พ.ศ.2561-2564) และจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิตประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                           
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โดยให้มีผลบังคับใช้ต ่อเนื ่องครอบคลุมในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565                            
ดังเช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

          ประกาศ  ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64   
 

   

 

 (นายสายยันต์  แสงเคลือบ) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 



ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์                    
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น                              
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1. การทุจร ิตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื ้อจ ัดจ้าง และการเง ินการคลัง                              

ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2. สิ ่งจูงใจ เป็นที ่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที ่มุ ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม                                   
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น                                 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที ่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน                              
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4. การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 



5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที ่ดีขึ้น                         
ทำให้เจ้าหน้าทีต้่องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง                       
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉอ้ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา                       
ในระดับพ้ืนที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด                        
และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ                        
และแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้                                      
ได้มีส่วนทำให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วน
มีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษะที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์                                
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน                             
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ ่งบุคคลที ่มีส ่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกๆ ตำแหน่ง จะต้องมีจิตสำนึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ                               
ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 



องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่ องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กร                       
ภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การบริหาร
ราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสิงห์  รวมทั้งตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู ้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การ

บริหารส่วนตำบลสิงห์ มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตสำนึกในการให้บริการต่อหน่วยงาน
และประชาชนผู้รับบริการ 

2. เพื ่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
พฤติกรรมในการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

4. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตลอดจนประชาชน                           

มีจิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม                        
และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พัฒนาบุคลากรผู ้ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
1. เสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสิงห์ มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตสำนึกในการให้บริการต่อหน่วยงาน
และประชาชนผู้รับบริการ 

2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์                        
มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 



4. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ม ีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน                             
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
6. การพัฒนา เสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ในการต่อต้านและ

ปราบปรามการทุจริต 
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน ในการป้องกัน

การทุจริต 



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ
ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความ 1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 200,000    200,000    200,000   200,000   200,000   
การทุจริต ตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน 70,000      70,000      70,000     70,000     70,000     

การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม จ านวน 2 โครงการ 270,000   270,000   270,000  270,000  270,000  
1.2 การสร้างจิตส านึกและความ 3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและ 20,000      20,000      20,000     20,000     20,000     
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน หน้าท่ีกฎหมายท่ีควรรู้

4. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การเกษตรตาม 20,000      20,000      20,000     20,000     20,000     
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ 20,000      20,000      20,000     20,000     20,000     

รวม จ านวน 3 โครงการ 60,000     60,000     60,000    60,000    60,000    
1.3 การสร้างจิตส านึกและความ 6. โครงการอบรมพุทธบุตร 75,000      75,000      75,000     75,000     75,000     
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 7. โครงการอบรมเยาวชน 70,000      70,000      70,000     70,000     70,000     

รวม จ านวน 2 โครงการ 145,000   145,000   145,000  145,000  145,000  
รวมท้ังส้ิน จ านวน 7 โครงการ 475,000   475,000   475,000  475,000  475,000  

ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565 )
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ
ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. การบริหารราชการเพ่ือ 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน 8. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรม -            -            -           -           -           
ป้องกันการทุจริต การต่อต่านการทุจริตของผู้บริหาร และความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

รวม จ านวน 1 โครงการ -           -           -          -          -          
2.2 มาตรการสร้ างความโปร่งใส 9 มาตรการการสร้างความโปร่งใส -            -            -           -           
ในการปฏิบัติราชการ ในการบริหารงานบุคคล

10  มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของ -            -            -           -           
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัด
และหัวหน้าส่วนราชการ
11 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส -            -            -           -           
ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”
12 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน -            -            -           -           
ตามข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”
13  กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการ -            -            -           -           
จัดหาพัสดุ”
14 กิจกรรม “สร้ างความโปร่งใส -            -            -           -           
ในการใช้จ่ ายเงินงบประมาณ”
15 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน -            -            -           -           
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง
16 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ -            -            -           -           
ราชการ

รวม จ านวน 8 โครงการ -           -           -          -          -          



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ
ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้ 17 กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน -            -            -           -           -           
อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตาม 18. มาตรการการมอบ อ านาจอนุมัติ -            -            -           -           -           
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ

ราชการ

รวม จ านวน 2 โครงการ -           
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/ 19 โครงการเทิดทูนแม่ดีเด่น 10,000      10,000      10,000     10,000     10,000     
บุคคลในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์

รวม จ านวน 1 โครงการ 10,000     10,000     10,000    10,000    10,000    
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 20  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ -            -            -           -           -           
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ราชการ”

21 มาตรการ “ให้ ความ -            -            -           -           -           
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”

รวม จ านวน 2 โครงการ -           -           -          -          -          
รวมท้ังส้ิน จ านวน 14 โครงการ 10,000      10,000      10,000     10,000     10,000     



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ
ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3. การส่ งเสริม 3.1 จัดให้ มีและ 22 มาตรการ - - - -
บทบาทและการ เผยแพร่ ข้ อมูลข่ าวสาร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข าวสารของอบต.สิงห์ 
มีส วนร วมของ ในช องทางท่ีเป๊นการ ให้ มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”
ภาคประชาชน อ านวยความสะดวกแก่ 23 กิจกรรม“อบรมให้ ความรู้ ตามพ.ร.บ.ข้อมูล 10,000      10,000      10,000     10,000     10,000     

ประชาชนได้มีส่วนร่ วม ข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540”
ตรวจสอบการปฏิบัติ 24 โครงกาอบรมทบทวนการจัดท าแผน 20,000      20,000      20,000     20,000     20,000     
ราชการตามอ านาจ ชุมชน
หน าท่ีขององค์กร
ปกครองส วนท องถ่ินได้
ทุกข้ันตอน

รวม จ านวน 3 โครงการ 30,000     30,000     30,000    30,000    30,000    
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ 25 การด าเนินงานศูนย์ -            -            -           -           -           
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับเร่ืองราวร้ องทุกข์
ของประชาชน

รวม จ านวน 1 โครงการ -           -           -          -          -          
3.3 การส งเสริมให้ 26 ประชุมประชาคม -            -            -           -           -           
ประชาชน หมู บ้านและประชาคมต าบล
มีส่ วนร่ วมบริหาร 27 มาตรการแต่ งต้ัง -            -            -           -           -           
กิจการขององค์กร ตัวแทนประชาคมเข าร วมเป็น
ปกครองส่วนท้ องถ่ิน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

รวม จ านวน 2 โครงการ -           -           -          -          -          
รวมท้ังส้ิน จ านวน 6 โครงการ 30,000     30,000     30,000    30,000    30,000    



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ
ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. การเสริมสร้างและ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน 28 โครงการจัดท าระบบ -            -            -           -           -           
ปรับปรุงกลไกใน การควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติ ตรวจเงินแผ นดินก าหนด ประจ าปี
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถ่ิน

รวม จ านวน 1 โครงการ -           -           -          -          -          
4.2 การสนับสนุนให้ 29 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน -            -            -           -           -           
ภาคประชาชนมีส่ วน ให้ประชาชนรับทราบ
ร วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่ องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้

รวม จ านวน 1 โครงการ -           -           -          -          -          
4.3 การส งเสริมบทบาทการตรวจสอบ 30 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 100,000    100,000    100,000   100,000   10,000     
ของสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน

รวม จ านวน 1 โครงการ 100,000   100,000   100,000  100,000  10,000    
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม 31 กิจกรรมการป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000      10,000      10,000     10,000     10,000     
(Community) และ กรณีพบการทุจริต
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต

รวม จ านวน 1 โครงการ 10,000     10,000     10,000    10,000    10,000    
รวมท้ังส้ิน จ านวน  4 โครงการ 140,000   140,000   140,000  140,000  50,000    

รวมท้ังส้ิน จ านวน  31  โครงการ 140,000   140,000   140,000  140,000  50,000    



ส่วนที่ 3 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขาราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝายประจำขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน 
2. หลักการและเหตุ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  จากหลักแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “การสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ครอบครัวชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ” โดยการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด “ คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” การจะพัฒนาชุมชนสังคม ให้
เข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น คนในชุมชนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

เนื ่องจากสังคมในปัจจุบันหรือที ่ เร ียกว่ายุคโลกาภิว ัตน์ได้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว                            
ทำให้วิถีชีวิตของชุมชน ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงยั่งยืนได้นั้น                         
คนในชุมชนจะต้องได้รับการพัฒนาศึกษาอบรม เรียนรู้ร่วมกัน มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาอย่างมี
เหตุผล เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั ้น เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการ
ดำเนินการและบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้นำ
ชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความรู้ ความสามารถที่จักปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองของ
คนในชุมชน สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงจาก
กลุ่มองค์กรอ่ืนเพ่ือให้เกิดการศึกษา เรียนรู้ และประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองในการใช้ทรัพยากรประกอบกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดการสร้างโอกาส  สร้างงาน สร้างรายได้ มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งต่อไป   

3.วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มฯหรือเครือข่าย
องค์กรชุมชนอื่น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้กับการดำเนินการของชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ยั่งยืน 
 2. เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสในช่องทางในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มั ่นคง ลด
ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมรายได้ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี  ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเองและ
สาธารณะ เพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ  เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 



 
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้นำชุมชนในตำบลสิงห์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 ๑ ประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
 ๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๓ แต่งตั้งคณะทำงานที่เก่ียวข้องและสำรวจเส้นทาง 
 ๔ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน 
 ๕ ดำเนินการตามโครงการ 
 ๖ สรุปและประเมินผลการอบรม ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ 
๖. งบประมาณ 
 250,000 บาท 
๗. สถานที่  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.ผู้ที่ได้รับการอบรมได้พัฒนาวิสัยทัศน์และนำความรู้มาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเอง 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อนำมาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป 

๓.ผู้ที่ได้รับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างยั่งยืน 

4.ผู้ที่ได้รับการอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเองและสาธารณะ                                
เพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ  เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล 

การให้บริการประชาชนของรัฐนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปทุกคน เมื่อมี
คนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้บริการประชาชน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยจะต้องทราบ
ว่าตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องนั้น ประชาชนมีสิทธิและมีหน้าที่อย่างไร
บ้าง และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่มีอำนาจและหน้าที่อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่
แรก ดังนั้น ข้าราชการยุคใหม่ต้องสร้างจิตสำนึกเป็นผู้ให้บริการ  รู ้จักค้นหาความต้องการของประชาชน  ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม โดยทำเป็นกระบวนการและอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยก็เพื่อปรับค่านิยมของข้าราชการให้มี
ความรักในอาชีพราชการ รักประชาชน  รักงานที่ได้รับมอบหมาย รักการช่วยเหลือและมีส่วนร่วม ตลอดจนรักงาน
บริการเป็นสำคัญ 
 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556- 2561) การยกระดับองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน พัฒนางานบริการของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรในองค์กร 
3.2  ให้บุคลากรขององค์กรได้ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้าง

จิตสำนึกในการให้บริการและทำงานโดยมุ่งถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
3.3 บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานในการให้บริการภาครัฐ ทักษะการให้บริการ

และสร้างทีมงานในการให้บริการเพ่ือครองใจประชาชน 

4 เป้าหมาย 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.สิงห์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1  สำรวจผู้เข้ารับการอบรม 

5.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.3  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
 5.4 ดำเนินการตามโครงการ 
 5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 



 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
7. งบประมาณ   
 70,000 บาท 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เข้าอบรมมีจิตใจแห่งการบริการที่ดี (Service Mind) รวมถึงสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับการ
บริการเชิงรุก (Proactive  Service) 
 8.2  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการ พัฒนาท่วง กริยา ที่สง่างามของตน                          
อีกท้ังทราบมารยาททางสังคม  เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ 
 8.3  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารที่ดี เพ่ือใช้ในการบริการเชิงรุก                           
(Proactive Service) 
 8.4  ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ มีแรงบันดาลใจ  และมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในงาน
บริการ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือความสำเร็จของตนและองค์กร 
 8.5  มีขั้นตอน  และวัฒนธรรมในการสื่อสารเพื่อการบริการที่ดีให้แก่กันทั้งในและนอกองค์กร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่กฎหมายท่ีควรรู้ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่ควรรู้ 
2.หลักการและเหตุผล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้คำนึงถึงการสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ                     
ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสิงห์ทุกตำแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยจรรยา                             
วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหน้าที่  

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการ
พัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงดำเนินโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในสำนักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน 
มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมี
พลัง มีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานและต่อหน่วยงาน 

 



 
 

อย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้
ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 ๒. เพ ื ่ อ ให ้ผ ู ้บร ิหาร สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พน ักงานส ่ วนตำบล ล ูกจ ้ าง                            
และพนักงานจ้าง รู ้จักการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน
หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 

๓.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุม  
5. วิธีการดำเนินการ 
 1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดำเนินการอบรม 
 3.ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ  
 4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
7.สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
9.งบประมาณ 
 20,000 บาท 

10.ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง                         
ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์                           
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๒. ผู ้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง                          
ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 



 
 

๓. ผู ้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง                           
ได้รับความรู้ความเข้าใจว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
4. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้การเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหตุผล 

ส่วนใหญ่ปัญหาด้านการเกษตร เกิดจากตัวเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ขาดความรู้ในเรื ่องพันธุ์ การวางแผนการปลูกพืช การใช้พื้นที่เพาะปลูกพืชและใช้พันธุ์พืชซ้ำๆ             
ไม่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ส่งผลทำให้เกิดโรคและแมลง ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้องใช้ต้ นทุนการ
ผลิตพืชสูง  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  เกษตรกรจะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่  มันสำปะหลัง และ
อ้อย  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการเกษตร เห็นความสำคัญ
ของเกษตรกร เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ในตำบลสิงห์ มาจากอาชีพเกษตรกรรม “เกษตรกร” คือ บุคคลที่สำคัญเห็น
ควรที่จะพัฒนาที่ตัวบุคคล (เกษตรกร) ก่อน เมื่อคนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้วิชาการ การปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
จะส่งผลทำให้เกษตรกรมีความรู้ในการแก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางให้การพัฒนาการเกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล  นำไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลสิงห์ ได้จัดทำโครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรตำบลสิงห์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ 
 2 เพ่ือให้เกิดทางเลือกในการพัฒนางานด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในตำบล 
 3 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานด้านการเกษตรในพ้ืนที่เข้าสู่ตลาดอินทรีย์ได้ 
 4 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
4.เป้าหมาย 

กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ในตำบลสิงห์ 
5.วิธีดำเนินการ 
 1 สำรวจพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย  

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
3 ประชุมวางแผน หาแนวทางแก้ไข 
4 การให้ความเห็น การอนุมัติโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ 
5 การดำเนินงานโครงการ 
6 การตรวจสอบ และประเมินโครงการ การรายงาน 

6.สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 



 
 
7.งบประมาณ 
 จำนวน 20,000. - บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
9.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 เกษตรกรเห็นความสำคัญของการทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ 
 2 เกิดทางเลือกในการพัฒนางานด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในตำบล 
 3 สามารถเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานด้านการเกษตรในพ้ืนที่เข้าสู่ตลาดอินทรีย์ได้ 
 4 สามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรได ้
 

5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จ ัดตั ้งศูนย์เร ียนรู ้การเลี ้ยงไก่พื ้นเมือง ตามโครงการส่งเสริม  
การเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และความ
เข ้ า ใ จ ในการ เล ี ้ ย งส ั ต ว ์ ต ามหล ั ก เ ศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง  จนสามารถ เล ี ้ ย งส ั ต ว ์ เ พ ื ่ อ ก า รบร ิ โ ภ ค  
ในครัวเรือนได้ อีกท้ังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างในชุมชน โดยมี นายยอด  อิ่มพลับ เป็นผู้บริหารและจัดการ
ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์เป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2557-2560 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2560 เพื่อต่อยอดโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นและส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากการขยายสายพันธุ์
จากพ่อแม่พันธุ์ของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง(ไก่พ้ืนเมืองตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 20 ตัว)  กระจายลูกไก่พ้ืนเมืองสู่
ครัวเรือนกลุ่มสมาชิก ครัวเรือนละ 5-10 ตัว และกลุ่มสมาชิกสามารถพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืน จนสามารถสร้างอาหารในครัวเรือนได้โดยไม่ต้องซื้อทุกอย่าง ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อไป  
 
 
 



 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างกลุ่มสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จำนวน 20 ครัวเรือน 
 2.2 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นกลุ่มสมาชิก 
 2.3 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
4. เป้าหมาย 

สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จำนวน 20 ครัวเรือน 
5. วิธีดำเนินการ 
 4.1 จัดเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือขยายสายพันธุ์สู่กลุ่มสมาชิก  

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน กลุ่มศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
4.3 ประชุมวางแผน หาแนวทางแก้ไข ส่งเสริมความรู้ เพื่อกระจายลูกไก่พ้ืนเมืองสู่กลุ่มสมาชิก 

4.4 การตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ  
6. สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
7. งบประมาณ 
 จำนวน 10,000. – บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลสิงห์ 
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรโยค 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สร้างกลุ่มสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองได้ จำนวน 20 ครัวเรือน 
 2. กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงสัตว์เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3. สมาชิกสามารถเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

6. โครงการอบรมพุทธบุตร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอบรมพุทธบุตร 
2. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวนัตก 
ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียว
จิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิต
ที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพา ยาเสพติด เด็กและ
เยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่
สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มี
ความค ิดสร ้ า งสรรค ์  ม ีพล ั งและศ ักยภาพมาก การกระต ุ ้ น ให้ เด ็กและเยาวชน กล ้ าค ิด  กล ้ าทำ                              
กล้าแสดงออกในสิ่งทีด่ีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค ์และส่งเสริมใหเ้ป็นคนทีม่ีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเปน็เหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเปน็ผู้พร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้า
และมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหนา้ที่
ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                    
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการอบรมพุทธบุตร” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วย
พัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอัน
เป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ เด็กและเยาวชนนำธรรมะนำหลักคำสอน               
ที่ไดร้ับไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวัน 

3. วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำ

หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา                        
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 

3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 

4 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ                     
ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 



 
 
4. เป้าหมาย 

เด็กนักเรียนโรงเรียนตำบลสิงห์ 
5. สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ร่วมกับโรงเรียนสิงห์ 
8. วิธีดำเนินการ 

1. ประชุมปรึกษาหารือ/กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บาน ในเขตพ้ืนที่ได้บทราบ 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

5. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

9. งบประมาณ 

75,000 บาท 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำหลักธรรมไป

ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเปน็แบบอย่างที่ดีในสังคม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่รว่มกันอยา่งสงบสุขและเหมาะสม 

4. ปลูกฝังคา่นิยม มีจิตสำนึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

 
7. โครงการอบรมเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอบรมเยาวชนสิงห์สัมพันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 

 การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นแนวคิดของรัฐบาลและท้องถิ่นที่มีเป้าหมายในการสร้าง
คุณภาพของคนให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเปิดโอกาสให้มี
พื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โครงการต่าง ๆ ที่เด็กและเยาวชนร่วมกันคิดและตัดสินใจกันเองโดยมีผู ้ใหญ่
เป็นผู้สนับสนุนในกระบวนการตั้งแต่แรกจนเสร็จสิ้นด้วยความเชื่อมั่น เอื้ออำนวย และปลอดภัย อันมีผลทำให้เด็ก
และเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยการสร้างกิจกรรมการอบรมแบบมีส่วนร่วมจะส่งผลให้
เยาวชน เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดจนการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม โดยเฉพาะมารยาทไทย ซึ่ง
นับวันกำลังขาดหายไปจากพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการสื่อสารที่ไร้การควบคุมทั้งทางอินเตอร์เน็ต 
สื่อโทรทัศน ์



 
 
จากปัญหากลุ ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี ่ยงกับติดยาเสพติดที ่ระบาดอยู ่ในขณะนี ้อัน

เนื่องมาจากช่วงอายุที่มีการอยากลองหรือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของแต่ละคนในกลุ่มเด็กเยาวชน
เหล่านี้ขาดวิจารณญาณในการยับยั้งชั่งใจจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย จึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด
ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ด้านยาเสพติดให้มีมากขึ้นและยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนต่อไปอีกด้วยอีกทั้งต้องมีการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชน
ของตำบลสิงห์ ได้ออกมาทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อประโยชน์กับสังคมและส่วนรวมให้มากว่า ที่เป็นอยู่เพื่อสร้างสรรค์
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดและยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กลุ่มเยาวชนได้เสียสละเวลาเพ่ือ
ส่วนรวมให้มากข้ึน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์จึงต้องมีการจัดอบรมศึกษาดูงานให้กับกลุ่มเยาวชน โดยเน้น
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ จัดทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อประโยชน์สาธารณะใน
หมู่บ้านและตำบล จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมส่งเสริมด้านการกีฬารวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑ เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสภาเยาวชน 
๒ เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านกีฬา 
๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้รักษาสิ่งแวดล้อมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ในการปลูกฝังพฤติกรรมการซื่อสัตย์สุจริต 

๔. เป้าหมาย 
 ยุวชนและเยาวชนที่มีอายุ 12- 18 ปี 
5 . วิธีการดำเนินการ 
 1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 2จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชองของแต่ละคนในสำนักปลัดพร้อมจัดการประชุมเพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ 
  3 ประสานงานเพื่อขอรับความร่วมมือวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ เพ่ือดำเนินการ 
 5 ดำเนินการอบรมตามโครงการ 
 6 ติดตามและประเมินผล 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
 
 
 



 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1 เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสภาเยาวชน 
 2 เด็กและเยาวชนได้รู้จักทักษะการกีฬา 
 3 เด็กและเยาวชนรู้รักษาสิ่งแวดล้อมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
 4 เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ในการปลูกฝังการซื่อสัตย์สุจริต 
 
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต่านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

8. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู ่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าทีข่องรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกตา่งจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเปน็อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่



จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื ่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที ่คอยยั ่วยวนใจ บั ่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื ่อสัตย์ สุจริต                          
ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น                         
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะ
ใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่
เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน                             
และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

 1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

 3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 

 5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
 



 
9. ผูร้ับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 

 - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปีจำนวน 1 ฉบับ 

 2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

9 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เป็นบุคลากรที ่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน                            
และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ                        
เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ ื ่ อใ ห้ เป็นไป  ตามพระราชกฤษฎ ีกา  ว่าด้ วยหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการบ้ านเม ืองท ี ่ดี                             
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที ่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีนั ้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                               
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส                                 
และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์กาบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่ถูกต้อง โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้
 3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏบิัตริาชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการดา้นการบริหารบุคคลของอบต. จำนวน 1 มาตรการ 
 



 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง โยกยา้ย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเพ
นักงานส่วนตำบล 
 2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3  
 - การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
10  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนสิงห์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไป
ยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความ



ล่าชา้ ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจา้หน้าที่ ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ                           
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต 

 จัดทำคำสั ่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ นายกฯ มอบหมายให้                             
รองนายกฯ, นายกฯ มอบหมายให้ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ , ปลัดมอบหมายให้หวัหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

 1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

 2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 

 มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  

 2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
11 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน                       
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องสำคัญ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

 1 แต่งต ั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบ ัต ิร าชการของพนักงานส่วนตำบล                          
และลูกจ้างประจำ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

 2 แต่งต ั ้งคณะกรรมการพิจารณาเล ื ่อนขั ้นเง ินเดือนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์                              
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลสิงห์ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลสิงห์ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 

 



 
 4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลสิงห์ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนสิงห์เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงระยะเวลา (มีนาคม – เมษายน) และ (กันยายน – ตุลาคม) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
12 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนสิงห์ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั ้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั ่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1 เพื ่อให้บ ุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู ้ความเข้ าใจในการปฏิบัต ิตามระเบียบ ประกาศ                      
และหนังสือที่เก่ียวขอ้ง 

 2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

 กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 

 



 
6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารสวนสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 
 2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 

13  กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี  2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ                    
ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์

 1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1 เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
 
 
 

 



 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

 1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเปน็ร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ 

 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำป ี

 6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

14 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 
 

 



 
6. วิธีดำเนินการ 

1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 

2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

15 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ แต่ตองเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต                        
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปกฎหมายกำหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการ
โดยเปิดเผยและเที ่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจ ัดซื ้อ – จัดจ้าง                              
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ทุกโครงการและกิจกรรม 
 
 
 

 



 
3. วัตถุประสงค ์

1 เพื่อให้ประชาชนไดรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน-วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม                                
จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 

6. วิธีดำเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต์ 
บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ 

จัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 



 
 

16 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดที่ตามกฎหมาย 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.นั้นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม้สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546 มาตรา 6                              
ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น                   
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ดังนั้น อบต.สิงห์  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการ
ประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ                             
และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 

2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 

4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำ
การประพฤตมิิชอบตอ่ตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 
 
 
 
 



 
 
6. วิธีดำเนินการ 

1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 

2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 

5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 

6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 

2 ผลผลิต 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 

- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

17 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีทีผ่่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององคก์รมีประสิทธิภาพและ 

 



 
ความคุ้มค่า สามารถลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง                       
หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา อบต.สิงห์ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3 เพ่ือรับฟงัและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของอบต.สิงห์ ให้สั้นลง 

2 ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลสิงห์ 
3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 

4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.สิงห์ 
5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกฯ หรือปลัดฯ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกฯ และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 
 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
4 ทำให้ภาพลักษณ์อบต.สิงห์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ ้น และทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะ

ผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
18 โครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น                     
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่ องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ                             
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื ่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม                               
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้
เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที ่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน                          
เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดฯ  หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 

3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

 
 
 



8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

19 โครงการเทิดทูนแม่ดีเดน่ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเทิดทูนแม่ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื ่องด้วย วันที ่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ                          
พระบรมราชินีนาถ และถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น                          
เพ ื ่ อถวายเป ็นราชส ักการะแด ่สมเด ็จพระนางเจ ้ าฯ พระบรมราช ิน ีนาถ ผ ู ้ทรงเป ็นแม ่แห ่ งชาติ                                             
ให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ตลอดจนเพื่อให้ลูกได้ระลึ กถึง
พระคุณและแสดงความห่วงใยต่อแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2.1 เพื่อเผยแผ่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เผยแผ่พระคุณและบทบาท
หน้าที่ของแม่ที่มีต่อครอบครัว  

 2.2 เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งปี เป็นแบบอย่างที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของผู้ที่เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี
ของตำบลสิงห์ 
 2.3 เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในตำบลสิงห์ได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ 
4. เป้าหมายของโครงการ 

 ประชาชนตำบลสิงห์ 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 1 จัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

 2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ  
 4 คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งปี ตำบลสิงห์โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณา  

 5 จัดพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี 
 6 สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 



 
 
6. สถานที่ดำเนินการ  
 ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
9. งบประมาณ  
 5,000 บาท 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1 ประชาชนตำบลสิงห์ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

2 ประชาชนในตำบลสิงห์รับทราบถึงเกียรติคุณที่แม่ดีเด่นได้รับจากการกระทำตนเป็นแม่ดีเด่นแห่งปี                         
นำแนวทางดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต  

 3 เด็กและเยาวชนได้ทราบและตระหนักถึงพระคุณแม่ 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

20  มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล                       
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่ างๆ ที่เอื้อให้เกิดการ
ทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภ ัยจากการทุจร ิตและปฏิเสธการทุจริตในทุกร ูปแบบ                               
ดังนั้น อบต.สิงห์  จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดำเนินงานภายในองคก์รที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

 
 



 
3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองคก์รปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

1 จัดทำขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
21 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่
กำหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)                                 
เป็นองคก์รที่มีหน้าที่สำคัญ ดังนั้น อบต.สิงห์ จึงไดมี้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 

 
 



 
ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของอบต.สิงห์ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี  
หรือคณะทำงาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ                     
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

22 มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.สิงห์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารของอบต.สิงห์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที ่จ ัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”                             
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อบต.สิงห์ จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชน
เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.สิงห์ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
อบต.สิงห์ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองไดโ้ดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

1 เพื ่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของอบต.สิงห์  

4 เป้าหมาย 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารอบต.สิงห์ จำนวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลขา่วสารของอบต.สิงห์  
6. วิธีดำเนินการ 

1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูข้อมูล 

2 มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 

3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กำหนด 

4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด อบต.สิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.สิงห์ 
 

23 กิจกรรม“อบรมให้ความรู้ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการการจัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น ผลการพิจารณาหรือ คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อนโยบาย
หรือตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการ และ งบ ประมาณรายจ่ายประจำปี
ของปีที่กำลังดำเนินการ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่                      
โครงสร้างและการจัดองค์กร หน้าที ่และวิธีดำเนินการ กฎข้อบังคับ คำสั ่ง หนังสือเวียน สัญญา สัมปทาน                            
ส ัญญาที ่ม ีล ักษณะเป็นการผ ูกขาดตัดตอน หร ือ ส ัญญาร ่วมทุนกับเอกชนในการจ ัดทำบร ิการสาธารณะ                                 
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง 

ซึ ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เกิดจากแนวความคิดที ่จะให้มี
กฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล                           
ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่างๆ นั้น จึงมีส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในทุกงานที่ในอยู่อำนาจหน้าที่ ตลอดจน 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ให้ประชาชนรับทราบ 

3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ให้ประชาชนรับทราบ 

2 เพ่ือให้ประชาชนรับทราบสิทธิต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

3 เพ่ือเผยแพร่ผลงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ให้ประชาชนรับทราบ 

4. เป้าหมาย 

จัดอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ให้กับประชาชนตำบล
สิงห์ ทั้ง 6 หมู่บ้าน  

 
 
 
 
 



 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  

๖. งบประมาณ 

 20,000 บาท 
7. วิธีการดำเนินการ 

๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรม 
 ๓ ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 

๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ        

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ประชาชนตำบลสิงห์รับทราบขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อย่างถูกต้อง 
2 ประชาชนรับทราบถึงสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

3 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์เผยแพร่ผลงานต่างๆ ในปีที่ผ่านมาให้ประชาชนรับทราบ 

 
24 โครงการอบรมทบทวนการจัดทำแผนชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอบรมทบทวนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ                      
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ของประชาชน อบต.สิงห์ ได้ดำเนินการจัด โครงการอบรมทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค์ 
1 เพื ่อจ ัดเก็บข้อมูลพื ้นฐานที ่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจ ัดทำแผนชุมชน                             

และวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้นำชุมชน 

3 เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน 

5 เพื ่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 



 
 
6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื ้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 6 หมู ่บ้าน ในเขตตำบลสิงห์
ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น. 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน 

3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 

5 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 

6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 

7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 

8 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน ระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน ของทุกปี 
8. งบประมาณดำเนินการ 

10,000 บาท 

9. ผูร้ับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีขอ้มูลพื้นฐานหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแกไ้ขปญัหาของชุมชน 

5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



 
 

25 การดำเนินงานศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู ้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที ่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว                                   
และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อบต.สิงห์ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขจ์ากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์

1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นำมาเปน็ขอ้มูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน 

3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ อบต.กับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีดำเนินการ 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 

3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและ
เร่งดว่น 

4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

1 สำนักงานอบต.สิงห์ 
2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3467-0253  
3 ทางเว็บไซต ์

4 ทางไปรษณีย์ 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดฯ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู ่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของอบต. 

2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

26 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงได้จัดทำโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี ขึ ้น เพื ่อให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส และตรวจสอบได้                           
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปี 
4. เป้าหมาย 

ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
5. วิธีดำเนินการ 

1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที ่ 
4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 

 
 



 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
7. งบประมาณ 

10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 

27 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม)                             
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
สิงห์อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 
5. วิธีการดำเนินการ 

1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี ่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ในหลายๆ  ส่วน                         
เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทำ
ความเขา้ใจระเบียบตา่งๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
 



 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดและกองการคลัง องคก์ารบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
สิงห์ 

2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที ่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 

28 โครงการจัดทำระบบการตรวจสอบภายในประจำปี 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่ง
จะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำ
แผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น การจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของขอ้มูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืน  ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
3 เพื ่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง                            

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 
 
 



 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตำบลทุกหส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. วิธีการดำเนินการ 

1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด                             
เพ่ือให ้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 

29. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั ้งระเบียบกฎหมาย  ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงานขององค์กรให้มีความ

โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตอบต.สิงห์ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ตำบลสิงห์ 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ
สำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

30. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เขา้
รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนา
องคก์ร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญกา้วหน้า 
3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทำงาน
ตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่

2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
3 เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ทั้ง 6 หมู่ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 



 
 
6. วิธีการดำเนินการ 

1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

3 แจ้ให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา                            
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 

4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  
8. งบประมาณดำเนินการ 

จำนวน 100,000 บาท เบิกจ่ายในค่าลงทะเบียน และค่าเดินทางราชการร่วมกับพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสิงห์ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ผลลัพธ์ 

1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

31.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จำเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 



 
 
3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในตำบลสิงห์ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ตำบลสิงห์ 

6. วิธีดำเนินการ 
1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ จุดที่สำคัญในตำบลสิงห์ 
3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
2 นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 


