


สวนที่ 1 
บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงค

เพื่อตองการบงชี้ความเส่ียงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จรยิธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได 

ดังนี้ 
1. โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี ้

4. การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อจัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาด
ในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 



5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหน่ึงท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดขีึ้น ทําให
เจาหนาทีต่องแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครวั 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา    
ในระดับพ้ืนที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด 
และตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

นอกจากน้ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวา
การบริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ    และ
แกไขปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ 
ไดมีสวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง  คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวน
มีพฤติการณสอไปในทางที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ 
จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบ
การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกรซ่ึงประกอบดวย คณะสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกๆ ตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ 
ศรัทธาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน 



 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห   ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นวาการสรางองคกร
ภาคราชการใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการเพ่ือปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝง สรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และเสมอภาค ทําใหการบริหาร
ราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลสิงห  รวมทั้งตัวขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสิงห ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1. เพ่ือเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับในองคการ

บริหารสวนตําบลสิงห มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและ
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ถูกตองตามหลักกฎหมาย มีจิตสํานึกในการใหบริการตอหนวยงาน
และประชาชนผูรับบริการ 

2. เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสิงหและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวัง
พฤติกรรมในการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 

4. เปาหมาย 
1. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลสิงห ตลอดจนประชาชน มี

จิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางที่มิชอบทุกฝาย 
2. องคการบริหารสวนตําบลสิงห มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตําบลสิงห สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม 
และถวงดลุการใชอํานาจใหเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตําบลสิงห พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
1. เสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับในองคการบริหาร

สวนตําบลสิงห มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ถูกตองตามหลักกฎหมาย มีจิตสํานึกในการใหบริการตอหนวยงาน
และประชาชนผูรับบริการ 

2. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลสิงห 
มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 



3. ภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริต
และประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 

4. องคการบริหารสวนตําบลสิงหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงาน
มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. องคการบรหิารสวนตําบลสิงห สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเรว็ 
6. การพัฒนา เสริมสรางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสิงหในการตอตานและ

ปราบปรามการทุจริต 
7. องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชน ในการปองกัน

การทุจริต 
 
 



สวนที่ 2  
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทกัษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมศีกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
โดยใชกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดํา เนินการของหนวยงาน ( Integrity and 

Transparency) มี 4 มิติ ดังนี้ 
มิติที่ 1. การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

มิติที่ 3. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



มิติที่ 4. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชองทางที่สามารถดําเนินการได 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ 1.1 การสรางจิตสํานึกและความ 1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 200,000  200,000  200,000  200,000  

การทุจริต ตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน 70,000    70,000    70,000    70,000    

การเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง องคการบริหารสวนตําบล

ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวม จํานวน 2 โครงการ

1.2 การสรางจิตสํานึกและความ 3 โครงการอบรมใหความรูดานสิทธิและ 20,000    20,000    20,000    20,000    

ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน หนาที่กฎหมายที่ควรรู

4. โครงการสงเสริมใหความรูการเกษตรตาม 20,000    20,000    20,000    20,000    

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว 20,000    20,000    20,000    20,000    

รวม จํานวน 3 โครงการ

1.3 การสรางจิตสํานึกและความ 6. โครงการอบรมพุทธบุตร 75,000    75,000    75,000    75,000    

ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 7. โครงการอบรมเยาวชน 70,000    70,000    70,000    70,000    

รวม จํานวน 2 โครงการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ.2561 - 2564 )

องคการบริหารสวนตําบลสิงห



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. การบริหารราชการเพ่ือ 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน 8. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรม - - - -

ปองกันการทุจริต การตอตานการทุจริตของผูบริหาร และความโปรงใสปราศจากการทุจริต

รวม จํานวน 1 โครงการ

2.2 มาตรการสร างความโปรงใส 9 มาตรการการสรางความโปรงใส - - - -

ในการปฏิบัติราชการ ในการบริหารงานบุคคล

10  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ - - - -

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัด

และหัวหนาสวนราชการ

11 กิจกรรม “สรางความโปรงใส - - - -

ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือน”

12 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงิน - - - -

ตามข อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

13  กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการ - - - -

จัดหาพัสด”ุ

14 กิจกรรม “สร างความโปรงใส - - - -

ในการใชจ ายเงินงบประมาณ”

15 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน - - - -

การจัดซื้อ – จัดจาง

16 กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ - - - -

ราชการ

รวม จํานวน 8 โครงการ



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใช 17 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - - -

อํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม 18. มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ - - - -

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ - - - -

รวม จํานวน 2 โครงการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/ 19 โครงการเทิดทูนแมดีเดน 10,000    10,000    10,000    10,000    

บุคคลในการดําเนินกิจการ

การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ

รวม จํานวน 1 โครงการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ 20  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ - - - -

หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต ราชการ”

21 มาตรการ “ให ความ - - - -

รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” - - - -

รวม จํานวน 2 โครงการ

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ



ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. การส งเสริม 3.1 จัดให มีและ 22 มาตรการ - - - -

บทบาทและการ เผยแพร ข อมูลข าวสาร “ปรับปรุงศนูยขอมูลข าวสารของอบต.สิงห 

มีส วนร วมของ ในช องทางที่เปนการ ให มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”

ภาคประชาชน อํานวยความสะดวกแก 23 กิจกรรม“อบรมให ความรู ตามพ.ร.บ.ขอมูล 10,000    10,000    10,000    10,000    

ประชาชนไดมีสวนร วม ข าวสารของราชการ พ.ศ.2540”

ตรวจสอบการปฏิบัติ 24 โครงกาอบรมทบทวนการจัดทําแผน 20,000    20,000    20,000    20,000    

ราชการตามอํานาจ ชุมชน

หน าที่ขององคกร

ปกครองส วนท องถ่ินได

ทุกขั้นตอน

รวม จํานวน 3 โครงการ

3.2 การรับฟงความคดิเห็น การรับและ 25 การดําเนินงานศูนย - - - -

ตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกข รับเรื่องราวร องทุกข

ของประชาชน - - - -

รวม จํานวน 1 โครงการ

3.3 การส งเสริมให 26 ประชุมประชาคม - - - -

ประชาชน หม ูบานและประชาคมตําบล

มีส วนร วมบริหาร 27 มาตรการแต งตั้ง

กิจการขององคกร ตัวแทนประชาคมเข าร วมเปน - - - -

ปกครองสวนท องถ่ิน คณะกรรมการตรวจรับงานจาง

รวม จํานวน 2 โครงการ



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.3 การส งเสริมให 26 ประชุมประชาคม - - - -

ประชาชน หม ูบานและประชาคมตําบล

มีส วนร วมบริหาร 27 มาตรการแต งตั้ง

กิจการขององคกร ตัวแทนประชาคมเข าร วมเปน - - - -

ปกครองสวนท องถ่ิน คณะกรรมการตรวจรับงานจาง

รวม จํานวน 1 โครงการ

4. การเสริมสรางและ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน 28 โครงการจัดทําระบบ -          -          -          -          

ปรับปรุงกลไกใน การควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบการปฏิบัติ ตรวจเงินแผ นดินกําหนด ประจําป

ราชการของ

องคกรปกครอง

สวนท องถ่ิน

รวม จํานวน 1 โครงการ

4.2 การสนับสนุนให 29 กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงิน

ภาคประชาชนมีส วน ใหประชาชนรับทราบ

ร วมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการ

บริหารราชการ ตาม

ช องทางที่สามารถ

ดําเนินการได

รวม จํานวน 1 โครงการ



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ

ตามมติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.3 การส งเสริมบทบาทการตรวจสอบ 30 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 100,000  100,000  100,000  100,000  

ของสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน

รวม จํานวน 1 โครงการ

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม 31 กิจกรรมการปายประชาสัมพันธ 10,000    10,000    10,000    10,000    

(Community) และ กรณีพบการทุจริต

บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน

การทุจริต

รวม จํานวน 1 โครงการ





หมายเหตุ



หมายเหตุ

หมายเหตุ





หมายเหตุ



หมายเหตุ



สวนที่ 3 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 

1. หลักการและเหตุ 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมพีระราชดํารัสชี้แนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 25 ป เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทกุระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  จากหลักแนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน “การสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัวชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ” โดยการพัฒนาแบบองครวมที่ยึด “ คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา”  การจะพัฒนาชุมชนสังคม
ใหเขมแข็งใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดนีั้น คนในชุมชนจําเปนตองไดรับการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง     

เนื่องจากสังคมในปจจุบันหรือที่เรียกวายุคโลกาภิวัตนไดมีการพัฒนาดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ทํา
ใหวิถีชีวิตของชุมชน ไดรับผลกระทบตามไปดวย ทําใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองอยางมั่นคงย่ังยืนไดนั้น คนใน
ชุมชนจะตองไดรับการพัฒนาศึกษาอบรม เรียนรูรวมกัน มีความรูความเขาใจถึงแนวทางการพัฒนาอยางมีเหตุผล 
เกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องบนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้น  เพ่ือเสริมสรางศกัยภาพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ใหมีความรูความเขาใจในการ
ดําเนินการและบริหารงานของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน พนักงานจาง และผูนํา
ชุมชน รวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของ  ใหมีความรู ความสามารถที่จักปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองของ
คนในชุมชน สามารถเตรียมพรอมในการรองรับการถายโอนภารกิจหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานจากประสบการณจริงจาก
กลุมองคกรอ่ืนเพื่อใหเกิดการศึกษา เรียนรู และประยุกตใชกับชุมชนของตนเองในการใชทรัพยากรประกอบกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาพัฒนาใหเกิดประโยชน เกิดการสรางโอกาส  สรางงาน สรางรายได มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ นําไปสูการสรางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สรางชุมชนและสังคมที่เขมแข็งตอไป 
  

๒. วัตถุประสงค 
       ๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จากกลุมฯหรือ
เครือขายองคกรชุมชนอื่น ๆ เพ่ือนํามาประยุกตและปรับใชกับการดําเนินการของชุมชนของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพยั่งยืน 
  2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสในชองทางในการประกอบอาชีพของประชาชนใหมั่นคง 
ลดคาใชจาย และเพ่ิมรายได 
  3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดพัฒนาทัศนคติที่ดี  ปลูกฝงจิตสํานึกทั้งตอองคกร ตอผูอื่น ตอ
ตนเองและสาธารณะ เพ่ือมุงปฏิบัติหนาที่ราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ  เสียสละประโยชน
สวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม 
3. เปาหมาย 
 ผูนําชุมชนในตําบลสิงห 
 
 



๔. วิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมปรึกษาหารือคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 ๔.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๓ แตงตั้งคณะทํางานที่เก่ียวของและสํารวจเสนทาง 
 ๔.๔ ติดตอประสานงานหนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน 
 ๔.๕ ดําเนินการตามโครงการ 
 ๔.๖ สรุปและประเมินผลการอบรม กอนและหลังการดําเนินโครงการ 
๖. งบประมาณ 
 250,000 บาท 
๗. สถานที่  
 องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2561 – 2564  
๘.  ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.  ผูที่ไดรับการอบรมไดพัฒนาวิสัยทัศนและนําความรูมาปรับใชในทองถ่ินของตนเอง 
           ๒.   ผูเขารับการอบรมไดพัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือนํามาปฏิบัติงานและพัฒนาทองถิ่นใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป 

๓.  ผูที่ไดรับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนํามาประยุกต 
ใชกับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน อยางย่ังยืน 
 4.  ผูที่ไดรับการอบรมไดพัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝงจิตสํานึกทั้งตอองคกร ตอผูอื่น ตอตนเองและสาธารณะ 
เพ่ือมุงปฏิบัติหนาที่ราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ  เสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชน
สวนรวม 

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

1. หลักการและเหตุผล 
         การใหบริการประชาชนของรัฐนั้นเปนเรื่องที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปทุกคน เมื่อมีคน
เขามาเก่ียวของมาก ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็ยอมมีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหบริการประชาชน  เจาหนาที่ที่เก่ียวของจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตองโดยจะตองทราบวาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของนั้น ประชาชนมีสิทธิและมีหนาท่ีอยางไรบาง 
และในทางกลับกันเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่อยางไรบาง ทั้งนี้ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาขึ้นตั้งแตแรก 
ดังนั้น ขาราชการยุคใหมตองสรางจิตสํานึกเปนผูใหบริการ  รูจักคนหาความตองการของประชาชน  ใหประชาชนมี
สวนรวม โดยทําเปนกระบวนการและอยางตอเนื่อง อยางนอยก็เพ่ือปรับคานิยมของขาราชการใหมีความรักใน
อาชีพราชการ รักประชาชน  รักงานที่ไดรับมอบหมาย รักการชวยเหลือและมีสวนรวม ตลอดจนรักงานบริการเปน
สําคัญ 
         ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556- 2561) การยกระดับองคกรสู
ความเปนเลิศ  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน พัฒนางานบริการของ
สวนราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ  เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ โดย



ออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือใหประชาชน
สามารถใชบริการไดงายและหลากหลายรูปแบบ เนนการบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและ
ประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จอยางแทจริง พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสรางวัฒนธรรมการบริการที่เปนเลิศ      
2. วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรในองคกร 
          3.2  ใหบุคลากรขององคกรไดตระหนักถึงบทบาทของการเปนผูใหบริการแกประชาชน  รวมทั้งเสริมสราง
จิตสํานึกในการใหบริการและทํางานโดยมุงถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 3.3 บุคลากรในองคกรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานในการใหบริการภาครัฐ  ทักษะการ
ใหบริการและสรางทมีงานในการใหบริการเพ่ือครองใจประชาชน 

3. เปาหมาย 
 จัดฝกอบรมใหความรูกับ พนักงานและเจาหนาที่ของ อบต.สิงห 
4. วิธีดําเนินการ 
 5.1  สํารวจผูเขารับการอบรม 

5.2  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.3  ติดตอประสานงานกับวิทยากร 
 5.4 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ.2561 -2564 

7. งบประมาณ   
 70,000 บาท 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูเขาอบรมมีจิตใจแหงการบริการที่ดี (Service Mind) รวมถึงสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับการ
บริการเชิงรุก (Proactive  Service) 
 8.2  ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และเสริมสรางทักษะในการ พัฒนาทวงทา  กริยา  ที่สงางามของตน 
อีกทั้งทราบมารยาททางสังคม  เพ่ือสรางความประทับใจใหกับผูมารับบริการ 
 8.3  มีความรู ความเขาใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารท่ีดี เพ่ือใชในการบริการเชิงรุก 
(Proactive Service) 
 8.4  ผูเขารับการอบรมมีทัศนคติ มีแรงบันดาลใจ  และมีเปาหมายในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในงาน
บริการ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือความสําเร็จของตนและองคกร 
 8.5  มีขั้นตอน  และวัฒนธรรมในการสื่อสารเพ่ือการบริการที่ดใีหแกกันทั้งในและนอกองคกร 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
 
 
 
 



1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน 
3 โครงการอบรมใหความรูดานสิทธิและหนาที่กฎหมายที่ควรรู 

1.  หลักการและเหตุผล     
ภายใตการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว และสลับซับซอนมาก

ยิ่งขึ้น จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาทองถิ่นใหเหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดคํานึงถึงการสรางกําลังคนในการปฏิบัติราชการอยางมี
คุณภาพ ทั้งในดานสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษระบบคุณธรรม เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลสิงหทุกตําแหนงมีความรูในขอบเขต ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ความรูความเขาใจในเรื่องวาดวย
จรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องตน ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมสําหรับตําแหนง
หนาที่  

การพัฒนาบุคลากรในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมาก
ในการพัฒนาองคกร ทั้งในดานความรูวาดวยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ
หนาที่ คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเปนผูนํา องคการบริหารสวนตําบลสิงห จึงดําเนิน
โครงการดังกลาว เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน และบุคลากรในสํานักงานใหมีความรูใน
ทุก ๆ ดาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถนําความรูมาพัฒนาสวนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีใจรักงาน
ที่ทําอยางมีพลัง มีความเปนผูนําในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีตองาน มีทัศนคติที่ดีตอผูบริหาร เพ่ือนรวมงานและตอ
หนวยงานอยางเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการดวยใจ พรอมทั้งมีความสามัคคีในการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
ภายใตขอบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ 

2.  วัตถุประสงค 
  1.เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหบุคลากรสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใชใน
การดําเนินชีวิตมีการพัฒนาดานอารมณ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 
  ๒.เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงาน
จาง รูจักการทํางานเปนทีม ทํางานอยางมีความสุข มีทัศนคติที่ดีตองาน ผูบริหาร หัวหนางานหนวยงาน เพ่ือน
รวมงาน ผูมาใชบริการ พรอมทั้งมีความสามัคคีภายในองคกร 

๓.เพ่ือเพิ่มพูนความรูความเขาใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องตน ที่เก่ียวของใน
การปฏิบัติหนาที่ ใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง  

3. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และผูนําชุม    
4. วิธีการดําเนินการ 
 1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 2.ประสานงานกับกลุมเปาหมาย  วิทยากร  สถานที่ดําเนินการอบรม 
 3.ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ  
 4.ประเมินผลโครงการท้ังกอนและหลังการอบรม  และรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
5.ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ.2561 – 2564 
          
 



6.สถานที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 8.งบประมาณ 
 20,000 บาท 

๙.  ตัวช้ีวัด 
  รอยละของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ที่
เขารับการฝกอบรมตามโครงการผานเกณฑประเมินความรูในเนื้อหาวิชาที่ไดรับการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 
๑๐.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. สรางจิตสํานึกที่ดีใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง นําหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใชในการดําเนินชีวิต มีการพัฒนาดานอารมณ รับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และนําไปใชในการปฏิบัติงานและรวมกันอยางมีความสุข 
 ๒. ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ไดรูจัก
การทํางานเปนทีม มีทัศนคตทิี่ดีตองาน ผูบริหาร หนวยงาน รวมทั้งมคีวามสามัคคีในองคกร 

๓. ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ไดรับ
ความรูความเขาใจวาดวยเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องตนที่เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ 

4. โครงการสงเสริมใหความรูการเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล 

สวนใหญปญหาดานการเกษตร เกิดจากตัวเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม  ขาดความรูในเรื่องพันธุ  การวางแผนการปลูกพืช  การใชพ้ืนที่เพาะปลูกพืชและใชพันธุพืชซ้ําๆ             

ไมเหมาะสมตอสภาพพื้นที่  สงผลทําใหเกิดโรคและแมลง ประสบปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ตองใชตนทุนการ

ผลิตพืชสูง  เกษตรกรขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง  เกษตรกรจะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก  มันสําปะหลัง และ

ออย  จากปญหาดังกลาวขางตน  องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดเล็งเห็นปญหาดานการเกษตร เห็นความสําคัญ

ของเกษตรกร เนื่องจากรายไดสวนใหญในตําบลสิงห  มาจากอาชีพเกษตรกรรม “เกษตรกร” คือ บุคคลที่สําคัญ

เห็นควรที่จะพัฒนาที่ตัวบุคคล (เกษตรกร) กอน  เมื่อคนเกิดการพัฒนาทั้งดานความรูวิชาการ การปฏิบัติอยาง

ถูกตอง จะสงผลทําใหเกษตรกรมีความรูในการแกไขปญหา เกิดความคิดสรางสรรค และใชความสามารถที่มีอยู

อยางเต็มศักยภาพ นําความรูที่ ไดรับมาเปนแนวทางใหการพัฒนาการเกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุม 

พัฒนาการเกษตรระดับตําบล  นําไปสูการพัฒนาในดานอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาไดอยางย่ังยืน  ทั้งนี้

องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดจัดทําโครงการอบรมความรูใหแกเกษตรกรตําบลสิงห เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตพืช ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 



2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการทําการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ 
 2.2 เพ่ือใหเกิดทางเลือกในการพัฒนางานดานการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในตําบล 
 2.3 เพ่ือเสริมสรางศกัยภาพการพัฒนางานดานการเกษตรในพ้ืนที่เขาสูตลาดอินทรียได 
 2.4 เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 
3. เปาหมาย 

กลุมเกษตรกรเกษตรอินทรีย ในตําบลสิงห 
4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 สํารวจพื้นที่ กลุมเปาหมาย  

4.2 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
4.3 ประชุมวางแผน หาแนวทางแกไข 

4.4 การใหความเห็น การอนุมัติโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ 
4.5 การดําเนินงานโครงการ 
4.6 การตรวจสอบ และประเมินโครงการ การรายงาน 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. งบประมาณ 
 จํานวน 20,000. - บาท  
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ.2561 - 2564 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 เกษตรกรเห็นความสําคัญของการทําการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ 
 9.2 เกิดทางเลือกในการพัฒนางานดานการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในตําบล 
 9.3 สามารถเสริมสรางศักยภาพการพัฒนางานดานการเกษตรในพ้ืนที่เขาสูตลาดอินทรียได 
 9.4 สามารถสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรได 

5. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว 
1. หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเลี้ยงไกพื้นเมือง ตามโครงการสงเสริม 

การเลี้ยงสัตวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกษตรกรมีความรูและความ

เ ข า ใ จ ใ น ก า ร เ ลี้ ย ง สั ต ว ต า ม ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  จ น ส า ม า ร ถ เ ลี้ ย ง สั ต ว เ พ่ื อ ก า ร บ ริ โ ภ ค 

ในครัวเรือนได อีกทั้งเปนการสรางแหลงเรียนรูตัวอยางในชุมชน โดยมี นายยอด  อิ่มพลับ เปนผูบริหารและจัดการ

ดูแลศูนยเรียนรูฯแหงนี้ และองคการบริหารสวนตําบลสิงหเปนผูใหการสนับสนุนองคความรูพรอมทั้งสงเสริมใหเกิด

การดําเนินงานไดอยางตอเนื่องย่ังยืนและมั่นคงตลอดไป 

  ตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2557-2560 ไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมความเปนเมืองนาอยู กลยุทธ 1 สงเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น 



สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว ประจําป 2560 เพ่ือตอ

ยอดโครงการดังกลาวขางตนและสงเสริมศูนยเรียนรูการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากการ

ขยายสายพันธุจากพอแมพันธุของศูนยเรียนรูการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง(ไกพ้ืนเมืองตัวผู 3 ตัว ตัวเมีย 20 ตัว)  กระจาย

ลูกไกพ้ืนเมืองสูครัวเรือนกลุมสมาชิก ครัวเรือนละ 5-10 ตัว และกลุมสมาชิกสามารถพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก

พ้ืนเมืองใหมีความมั่นคงและยั่งยืน จนสามารถสรางอาหารในครัวเรือนไดโดยไมตองซื้อทุกอยาง ตามหลักของ

เศรษฐกิจพอเพียงตอไป  

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสรางกลุมสมาชิกศูนยเรียนรูการเลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวน 20 ครัวเรือน 

 2.2 เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเปนกลุมสมาชิก 

 2.3 เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได 

3. เปาหมาย 

สมาชิกศูนยเรียนรูการเลี้ยงไกพ้ืนเมอืง จํานวน 20 ครัวเรือน 

4. วิธีดําเนินการ 

 4.1 จัดเลี้ยงไกพอแมพันธุพ้ืนเมือง เพ่ือขยายสายพันธุสูกลุมสมาชิก  

4.2 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน กลุมศนูยเรียนรูการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

4.3 ประชุมวางแผน หาแนวทางแกไข สงเสริมความรู เพ่ือกระจายลูกไกพื้นเมืองสูกลุมสมาชิก 

4.4 การตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ  

5. สถานที่ดําเนินการ 

 ศูนยเรียนรูการเลี้ยงไกพื้นเมือง องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

6. งบประมาณ 

 จํานวน 10,000. – บาท 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห  

- ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลสิงห 

- สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรโยค 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

 พ.ศ.2561 - 2564 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 สรางกลุมสมาชิกศูนยเรียนรูการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองได จํานวน 20 ครัวเรือน 

 9.2 กลุมสมาชิกผูเลี้ยงสัตวเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 9.3 สมาชิกสามารถเลี้ยงสัตวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

 



1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

6. โครงการอบรมพุทธบุตร 

1. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรม
ยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพึ่งพา ยาเสพติด 
เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนที่มีพลังอัน
สําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชน ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลา
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเอง
พรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหย่ือหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะ
พัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนา
และมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
คานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห จึงไดจัดทําโครงการ “โครงการอบรมพุทธบุตร” ซึ่งเปนโครงการที่
ชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
อันเปนแนวทางการประพฤติตนที่ดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะนําหลักคําสอน ที่
ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

2. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนํา

หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา 
เปนแบบอยางที่ดีในสังคม 

3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 

3.4 เพื่อปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ตอตนเอง และสังคม และประเทศชาติบานเมือง 

3. เปาหมาย 

เด็กนักเรียนโรงเรียนตําบลสิงห 
5. สถานที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
 



 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 – 2564 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงหรวมกับโรงเรียนสิงห 
8. วิธีดําเนินการ 

1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 

2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพื้นที่ไดรับทราบ 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรม 

5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

9. งบประมาณ 

75,000 บาท 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนํา

หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปน
แบบอยางที่ดีในสังคม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาํสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 

4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

7. โครงการอบรมเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการอบรมเยาวชนสิงหสัมพันธ 
 ๒. หลักการและเหตุผล 

 การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนแนวคิดของรัฐบาลและทองถิ่นที่มีเปาหมายในการสราง
คุณภาพของคนใหรูจักสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และจิตสํานึกในระบอบประชาธิปไตย ดวยการเปดโอกาสใหมี
พ้ืนที่สําหรับดําเนินกิจกรรมรวมกัน โครงการตาง ๆ ที่เด็กและเยาวชนรวมกันคิดและตัดสินใจกันเองโดยมีผูใหญ
เปนผูสนับสนุนในกระบวนการตั้งแตแรกจนเสร็จสิ้นดวยความเชื่อมั่น เอ้ืออํานวย และปลอดภัย อันมีผลทําใหเด็ก
และเยาวชนไดคนพบศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่โดยการสรางกิจกรรมการอบรมแบบมีสวนรวมจะสงผลให
เยาวชน เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดจนการเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม โดยเฉพาะมารยาทไทย ซึ่ง
นับวันกําลังขาดหายไปจากพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการสื่อสารที่ไรการควบคุมทั้งทางอินเตอรเน็ต 
สื่อโทรทัศน 

จากปญหากลุมเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงกับติดยาเสพติดท่ีระบาดอยูในขณะนี้อัน
เนื่องมาจากชวงอายุที่มีการอยากลองหรือตองการเรียนรูสิ่งใหมที่เขามาในชีวิตของแตละคนในกลุมเด็กเยาวชน
เหลานี้ขาดวิจารณญาณในการยับยั้งชั่งใจจึงอาจถูกชักจูงไดงาย จึงควรสรางความรูความเขาใจในโทษของยาเสพติด
ใหแกกลุมเด็กและเยาวชนใหมีความรูดานยาเสพติดใหมีมากขึ้นและยังเปนการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเรงดวนตอไปอีกดวยอีกทั้งตองมีการสงเสริมใหกลุมเยาวชน



ของตําบลสิงห ไดออกมาทํากิจกรรมกลุมเพื่อประโยชนกับสังคมและสวนรวมใหมากวา ที่เปนอยูเพ่ือสรางสรรค
เวลาวางใหเกิดประโยชนกับชุมชนใหมากที่สุดและยังเปนการกระตุนจิตสํานึกใหกลุมเยาวชนไดเสียสละเวลาเพ่ือ
สวนรวมใหมากขึ้น 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสิงหจึงตองมีการจัดอบรมศึกษาดูงานใหกับกลุมเยาวชน โดยเนน
กิจกรรมแบบมีสวนรวม สรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ จัดทํากิจกรรมกลุมเพื่อประโยชนสาธารณะใน
หมูบานและตําบล จัดใหมีกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมสงเสริมดานการกีฬารวมทั้งความรู
เก่ียวกับอาเซียน  
๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพ่ือเสริมสรางใหเด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของสภาเยาวชน 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางใหเด็กและเยาวชนมีทักษะดานกีฬา 
 ๓.๓ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูรักษาสิ่งแวดลอมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป 
 3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค ในการปลูกฝงพฤติกรรมการซื่อสัตยสุจริต 

๔. เปาหมาย 
         ยุวชนและเยาวชนที่มีอายุ 12- 18 ป 
5 . วิธีการดําเนินการ 
   5.1 จัดทาํโครงการและขออนุมัติโครงการตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
   5.2 จัดทาํคําสั่งมอบหมายหนาที่รับผิดชองของแตละคนในสํานักปลัดพรอมจัดการประชุมเพ่ือ
ซักซอมความเขาใจในการจัดทําโครงการในครั้งนี้ 
   5.3 ประสานงานเพ่ือขอรับความรวมมือวิทยากรจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
   5.4 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ เพ่ือดําเนินการ 
   5.5 ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
   5.6 ติดตามและประเมินผล 
6. สถานที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
  พ.ศ. 2561 -2564 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของสภาเยาวชน 
  10.2 เด็กและเยาวชนไดรูจักทักษะการกีฬา 
  10.3 เด็กและเยาวชนรูรักษาสิ่งแวดลอมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป 
  10.4 เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค ในการปลูกฝงการซื่อสัตยสุจริต 
 
 
 
 
 



มิติท่ี 2. การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

8. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสปราศจากการทุจริต 

1. หลักการและเหตุผล 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได 
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตอง
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาที่
จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งนี้ ตอง
ยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน
มาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถ่ิน อาจตอง
ถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจ
ใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ 
ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง



แสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตอไป 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 

3. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

 2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

4. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
5. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 

 6.3 จัดตัง้คณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 ผลผลิต 

 - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

 - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

 - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน4 ปจํานวน 1 ฉบับ 

 9.2 ผลลัพธ 
 - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสิงหมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสิงห 
 
 



2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

9 มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

1. หลักการและเหตุผล 

  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสิงห เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลสิงห ใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรปูธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
  เพื่อใหเปนไป ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการ
ทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคกาบริหารสวนตาํบลสงิห 
 2.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ขั้นตอนการปฏิบติังานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได_ 
 2.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบคุคล 
 2.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพไดคนด ีคนเกงเขามาทํางาน 
3. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของอบต. จํานวน 1 มาตรการ 
4. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการสวนตําบลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเพนักงานสวนตําบล 
 5.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัตงิานบุคคล 
 5.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 5.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561) 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 ผลผลิต 



 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล จํานวน 1 มาตรการ 
 - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 9.2 ผลลัพธ 
 - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 90 % 
 - บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3  
 - การบริหารงานบุคคลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 

10  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัด และหัวหนาสวนราชการ 

1. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนสิงห เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ใน
การจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให องคการบรหิาร
สวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไป
ยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไม_ไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที ่สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

 2.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 2.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 2.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

3. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัด และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 
นายกฯมอบหมายใหรองนายกฯ นายกฯ มอบหมายใหปลัด รองปลัดฯ และหัวหนาสวนราชการ ปลัดมอบหมาย
ใหรองปลัดฯ และปลัดมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

4. พื้นท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสิงห 



5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 5.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 5.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 5.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ผลผลิต 

 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรบัอยูในระดับดี 
 - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 

11 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนเรื่องสําคญั ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรม
การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางประจําโดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสิงห ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาทีเ่ปนเลขานุการ 



 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสิงห โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลสิงห ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาทีเ่ปนเลขานุการ 

 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลสิงห เพ่ือกลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคาํปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลสิงห รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสิงหพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการองคการบริหารสวนสิงหเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

12 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนสิงห จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสิงห 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มคีวามรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวของ 

 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสิงห 



5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนสิงห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของ 

 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

13  กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 

 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 

 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 

 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 เจาหนาที่พัสดุ กองคลังและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 



 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 

 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 

 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรบัทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 

 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

14 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

3.2 เพ่ือใหหนวยงานมรีะบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงนิ เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 

6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

10.2 มีการปองกันการใชจายเงนิ เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
15 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนไปกฎหมายกําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการ
โดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของ

เทศบาลเป9นไปอย-างโปร-งใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึง

มีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหน-วยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของอบต.ที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 



6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ อบต. ไดแก ทางเว็บไซต 
บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

10.2 ผลลัพธ 
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ 

จัดจางทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
16 กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดท่ีตามกฎหมาย 
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของอบต.นั้นมักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปน
จํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง ความตองการเกิดความลาชาไมเปน
ธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือ
เปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใส
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่



กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน 
และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ดังนั้น อบต.สิงห ไดมุงเนนที่จะใหบริการ
ประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน– หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ 
และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอ
ราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ

บริการ 

3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 

3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที ่
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแก-ประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําคําสั่งคณะทาํงานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 

6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 

6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 

มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ 

10.2 ผลผลิต 



- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยกวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 

- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที ่

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
17 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

1. ชื่อโครงการ  
 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและ
ความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยาง
นอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา อบต.สิงห จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลด
ขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของอบต.สิงห ใหสั้นลง 

4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลสิงห 
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 

4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของ อบต.สิงห 
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 



6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกฯ หรือปลัดฯ ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกฯ และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมคีวามพึงพอใจในการใหบริการของ 
เจาหนาที ่

10.2 การปฏิบัตริาชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตอืรือรนในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัตริาชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําใหภาพลักษณอบต.สิงหเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 

18 โครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

1.ช่ือโครงการ  
 มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ

เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคล-องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย

ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพ
สังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสิงห  ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสิงห ปลัดฯ  หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 



6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดฯ  
หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร และผูที่มีสวนเก่ียวของ ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป ( พ.ศ. 2561 – 2561 ) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
19 โครงการเทิดทูนแมดีเดน 

1. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องดวย วันที่  12 สิงหาคม ของทุกป ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ และถือวาเปนวันแมของชาติดวย  เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีพระเมตตาตอพสกนิกรชาวไทย องคการบริหารสวนตําบลสิงห จึงไดจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติขึ้น เพ่ือถวายเปนราชสักการะแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงเปนแมแหงชาติ ให
ประชาชนไดแสดงความกตัญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีตอพระองค ตลอดจนเพ่ือใหลูกไดระลึกถึงพระคุณ
และแสดงความหวงใยตอแม ซึ่งเปนผูมีพระคุณอยางสูงและมีบทบาทสําคัญตอครอบครัวและสังคม 

2. วัตถุประสงคของโครงการ  

   2.1 เพื่อเผยแผและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ เผยแผพระคุณและบทบาท
หนาที่ของแมที่มีตอครอบครัว  

  2.2 เพ่ือยกยองและเผยแพรเกียรติคุณผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนแมดีเดนแหงป เปนแบบอยางที่ดีให
ปรากฏแกสาธารณชน และเพื่อใหชุมชนไดตระหนักถึงบทบาท และหนาที่อันสําคัญย่ิงของผูที่เปนแมดีเดนแหงป 
2559 ของตําบลสิงห 
 2.3 เพ่ือใหประชาชน เด็กและเยาวชนในตําบลสิงหไดแสดงออกถึงความรักความกตัญูกตเวทีตอแม 
3. เปาหมายของโครงการ 

   ประชาชนตําบลสิงห 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

   4.1 จัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

   4.2 จัดทาํโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

  4.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมเผยแพรในสถานที่ตาง ๆ  
  4.4 คัดเลือกแมดีเดนแหงป ตําบลสิงหโดยใหคณะกรรมการหมูบานพิจารณา  



  4.5 จัดพิธีมอบรางวัลแมดีเดนแหงป 
  4.6 สรุปผล รายงานผล และประเมนิผลโครงการ 

5. สถานที่ดําเนินการ  
   ศาลาอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป  
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
8. งบประมาณ  
 5,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9 .1 ประชาชนตําบลสิ งห  ได ร วม กันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต อสมเด็จพระนางเจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

  9.2 ประชาชนในตําบลสิงหรับทราบถึงเกียรติคณุท่ีแมดีเดนไดรับจากการกระทําตนเปนแมดีเดนแหงป 
                 นําแนวทางดังกลาวเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต  
  9.3 เด็กและเยาวชนไดทราบและตระหนักถึงพระคุณแม 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

20  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

1. ชื่อโครงการ  
 มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร
ใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น อบต.สิงห จึงไดจัดทํา
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะ
นําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี



3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (พ.ศ.2561 -2564 ) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

21 มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอสิระ” 

1. ชื่อโครงการ  
 มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวในกฎหมาย 

กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปน
องคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น อบต.สิงห จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของอบต.สิงห จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปน
อยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปหรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 

- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (พ.ศ.2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงหใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ จาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 

มิติท่ี 3. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม 

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

22 มาตรการ“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของอบต.สิงห ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

1. ชื่อโครงการ  
 มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของอบต.สิงห ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  อบต.สิงห จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขา
ตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารอบต.สิงห ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมอบต.
สิงห  เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

 
 
 



3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของอบต.สิงห  

4 เปาหมาย 

ศูนยขอมูลขาวสารอบต.สิงห จํานวน 1 แหง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

ณ ศูนยขอมูลขาวสารของอบต.สิงห  
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการที่กําหนด 

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 

6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป ( พ.ศ.2561 -2564 )  
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของอบต.สิงห 

23 กิจกรรม“อบรมใหความรู ตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

๑.  ชื่อโครงการ 
 โครงการการจัดอบรมใหความรูพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

2.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได เชน ผลการพิจารณาหรือ คําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอนโยบาย
หรือตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการ และ งบ ประมาณรายจายประจําป
ของปที่กําลังดําเนินการ คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบ     ถึงสิทธิหนาที่ 
โครงสรางและการจัดองคกร หนาท่ีและวิธีดําเนินการ กฎขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี



ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือ สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ
คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน
ขอเท็จจริง 

ซึ่งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เกิดจากแนวความคิดที่จะใหมี

กฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่ง

ถือวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด  โดยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลในดานตางๆ นั้น จึงมีสวนสําคัญในการใหบริการประชาชน เพื่อใหประชาชน

สามารถที่ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ในทุกงานที่ในอยูอํานาจหนาที่ ตลอดจน 
การเผยแพรขอมูลขาวสารทางราชการ ผลงานที่ผานมาขององคการบริหารสวนตําบลสิงหใหประชาชนรับทราบ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเผยแพรข้ันตอนการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสิงห ใหประชาชนรับทราบ 

3.2 เพ่ือใหประชาชนรับทราบสิทธิตางๆ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 

3.3 เพ่ือเผยแพรผลงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห ใหประชาชนรับทราบ 

4. เปาหมาย 

จัดอบรมใหความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ใหกับประชาชนตําบล

สิงห ทั้ง 6 หมูบาน  
 
 

 
 
 
 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป ( พ.ศ.2561 -2564 ) 

๖. งบประมาณ 

 20,000 บาท 
7. วิธีการดําเนินการ 

7.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 7.๒ จัดเตรียมขอมูลเพ่ือใชประกอบการอบรม 
 7.๓ ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ 
 7.๔  ติดตามประเมินผลโครงการ 

๘.  ผูรับผิดชอบโครงการ        

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

9.1 ประชาชนตําบลสิงหรับทราบขั้นตอนการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสิงห อยาง
ถูกตอง 



9.2 ประชาชนรับทราบถึงสิทธิตางๆ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

9.3 องคการบริหารสวนตําบลสิงหเผยแพรผลงานตางๆ ในปที่ผานมาใหประชาชนรับทราบ 

24 โครงการอบรมทบทวนการจัดทําแผนชุมชน 

1. ชื่อโครงการ  
 โครงการอบรมทบทวนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
ของประชาชน อบต.สิงห ไดดําเนินการจัด โครงการอบรมทบทวนการจัดทําแผนชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปของอบต.สิงห ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 

3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสีป่ 
3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 

3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 6 หมูบาน ในเขตตําบลสิงห
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ อบต. 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 

6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ 

6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 

6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 

6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 

6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 

6.8 ประเมินผล และรายงานผลใหผับริหารทราบ 
 
 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 

จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 6 หมูบาน ระหวางเดือน
มีนาคม –เมษายน ของทกุป 
8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัดฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. มีขอมูลพ้ืนฐานหมูบานที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 

2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป 
4.ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 

5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

25 การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
1. ชื่อโครงการ  

การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทกุข 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน อบต.สิงห จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือ
ไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ

นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงาน 

3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของ อบต.กับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เปาหมาย 

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 



5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 

5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 

6.1 สํานักงานอบต.สิงห 
6.2 ทางโทรศพัทหมายเลข 034 – 670253  
6.3 ทางเว็บไซต 
6.4 ทางไปรษณยี 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดฯ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน

รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของอบต. 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

26 ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล 

1.ช่ือโครงการ  
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมีจํานวน

หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอ
การกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลสิงห จึงไดจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป  ขึ้น 
เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา
ทองถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพรความรู 

ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ 
พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดาํเนินงานประจําป 

4. เปาหมาย 
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานนั ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล อาสาสมัคร

สาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

 



5. วิธีดําเนินการ 
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่ 
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่  
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
10,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ

กระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
27 มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

1. ชื่อโครงการ  
 มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อจัดจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ
มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสิงห 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล

สิงหอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสิงหไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ
การปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 
4. เปาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 6 หมูบาน 
5. วิธีการดําเนินการ 

5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสิงห
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสิงหไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลสิงหในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา เปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ดําเนินการทุกปงบประมาณ 



7. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดและกองการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลสิงห 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

4. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

28 โครงการจัดทําระบบการตรวจสอบภายในประจําป 
1. ชื่อโครงการ  

 โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ อบต.เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง
จะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนํา
แผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะ
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

6. วิธีการดําเนินการ 



6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคบั คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ทุกปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 

29. กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
1. ชื่อโครงการ 

 กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทาํงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมี
ขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ไดรายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูล
อ่ืนตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 



3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน

ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตอบต.สิงห 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

ตําบลสิงห 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงาน ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศ
สําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดป และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

30. กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  

 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่
องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่
เก่ียวของกับทองถิ่นดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสิงห จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขา



รับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมคีวามเจริญกาวหนา 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห จํานวน 12 คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลสิงห และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณ ี

6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

6.3 แจใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห 

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงหทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

100,000 บาท เบิกจายในคาลงทะเบียนและคาเดินทางราชการรวมกับพนักงานขององคการบริหารสวน
ตําบลสิงห 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด  
10. ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมคีวามรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสิงห จํานวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 

 



4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ  

 กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาค
สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อน
ตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในตําบลสิงห 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
ตําบลสิงห 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ_ 
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ จุดที่สําคัญในตําบลสิงห 
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 
 


