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 ส่วนที่ ๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่  จะต้องมีการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน 
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลด
น้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้าง
ทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่
ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบัน
ยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย  หลักความชอบธรรม 
(Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  จึงจัดทํา 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ  ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบใน
หลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม      จากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึง
การสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ  
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วม
ในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
        เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตําบล
บ้านสิงห์  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
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           6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  
   
7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนํา
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 
  การจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการเป็นการปฏิบัติราชการแนวใหม่ที่มีความสําคัญใน
การสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพ่ือที่จะกํากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความสําเร็จและเกิดผล
สัมฤทธิ์ของงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่ าง
พนักงานเทศบาลกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้กําหนดไว้ โดยมีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานเป็น
รางวัลที่กําหนดเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในการพิจารณาผลสําเร็จของงาน
ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์จึงจัดทําโครงการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลที่มีผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ตัวชี้วัดได้รับรางวัลเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ หรือได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการและตอบสนอง
ความต้องการ 
  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือในการกํากับการ
ปฏิบัติราชการให้ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานจ้าง/พนักงานเทศบาล/หัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกองทุกกอง /รองปลัดเทศบาล/
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ และนายกเทศมนตรีตําบลบ้านสิงห์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลบ้านสิงห์ 
  2. พนักงานจ้างและพนักงานเทศบาล  ทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าสํานัก/
ผู้อํานวยการกองทุกกอง   

3. หัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกองทุกกอง และรองปลัดเทศบาล ทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการกับทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับปลัดเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  

4.ปลัดเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับนายกเทศมนตรีตําบลบ้าน
สิงห์  โดยกําหนดภารกิจงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 2 
ภารกิจแต่ไม่เกิน 7 ภารกิจ 
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  5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการปี
ละ 2 ครั้ง แล้วรายงานให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสิงห์ ทราบทุกครั้ง 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  หัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกองทุกกอง และปลัดเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  10.2 พนักงานเทศบาลที่มีผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด
ได้รับรางวัลเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ หรือได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น 
  10.3 ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการและการอํานวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 
  10.4 ผู้บริหารท้องถิ่นกํากับการปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) มุ่งสู่การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2590 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุาย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
   3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิน่ ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 3 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีดําเนินการ  
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึก  
    2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
 

 
 
 
 



22 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์            
พ.ศ. 25๕9 โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออก
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ  แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของตน 
กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้  เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่
กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุาย
ประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจ
ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 6 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้
การปูองกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม  การ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อัน
รวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ  ปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการ
กระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  จึงได้ตระหนัก 
และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบล      
          บ้านสิงห์   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
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6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทําให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศ
หนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุาของมนุษย์ 
ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่  สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  จึงได้จัดทําโครงการ “รวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว” เพ่ือเป็นการถวายความจงรักษ์ภักดีในการช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและลดภาวะโลกร้อน  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน  

  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในตําบลบ้านสิงห์ 

  3.3 เพ่ือเป็นการถวายความจงรักษ์ภักดีในการช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและลดภาวะโลกร้อน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยเฉพาะริมถนน  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
6. วิธีดําเนินงาน  

   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
   6.2 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
   6.3 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  
   6.4 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณดําเนินการ ปีละจํานวน 5,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
    10.2 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.3 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสํานึกรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล  
    ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ทําลายปุาไม้ที่ผิดกฎหมายได้ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมี
จํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากขึ้น  
เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ในฐานะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการสร้างจิตสํานึก
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้  ประชาชนใน
ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  

   1.เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพ่ิมมากข้ึน  

  2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 จัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 

4.2 รณรงค์เก่ียวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     
5. พื้นที่ดําเนินการ  

   เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 
   6.5 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เก่ียวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ปีละจํานวน 5๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ประชาชนมีจิตสํานึกถึงหน้าที่และให้ความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 3 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน  การคลัง  และงบประมาณให้แก่องค์กรปกคอรง
ส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ ข้อ 4.2 
ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง  โดยการส่งเสริมรายได้และการปรับปรุง
โครงสร้างภาษี  อาทิ  การขยายฐานภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การ
เพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว  และมีแหล่ง
รายได้ของตนเองที่สรอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 4.3 
ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลจัดสรร  หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้าง
ทางภาษีระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี การกําหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจน และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
ของการจัดเก็บภาษี แต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ท่ีรัฐแบ่ง จัดสรรหรือเก็บ
เพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมต้องสะท้อนแหล่งกําเนิดของภาษีนั้นๆเป็นสําคัญ 
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการกําหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาชําระภาษี  โดยการประชาสัมพันธ์สร้ างความ
เข้าใจกับประชาชนว่าจํานวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชน จะนํามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทําให้
ต้องออกให้บริการประชาชนและเพ่ือการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีให้จัดเก็บได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเปูาหมายและเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จึงได้จัดทํา
โครงการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ ขึ้น โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือรับชําระภาษีให้แก่ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชําระภาษี 

2.เพ่ิมการบริการให้ประชาชนมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
3.เพ่ือเป็นการเร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษี  ประจําปี 2561-2564  จัดเก็บได้ตามเปูาหมายที่

กําหนด  
 4. เพื่อเป็นการชี้แจงและบริการให้ข้อมูล การสอบถามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการชําระภาษี
ต่างๆ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  จํานวน  12  หมู่บ้าน 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาชําระที่สํานักงาน 
2. ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี  ในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านสิงห์ 

 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ภายในเขตตําบลบ้านสิงห์ 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําและเสนอขอพิจารณาอนุมัติโครงการ 
  2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
  3. แจ้งสมาชิกฯ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน 
  4. ดําเนินการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีในแต่ละหมู่บ้าน ตามแผนการดําเนินงาน 
  5. สรุปผลการดําเนินโครงการเสนอผทราบ 
  6. ประเมินผลโครงการโดยวิธีใช้แบบสอบถาม 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ปีละ 30,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
  2. ประชาชนได้รับความสะดวกมากข้ึนในการชําระภาษี 
  3. ประชาชนเข้าใจการชําระภาษีและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการชําระภาษีมากยิ่งขึ้น 
  4. ได้ข้อมูลการจัดเก็บภาษี  และการประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
  5. ประชาชนได้รับทราบ และเห็นถึงความสําคัญของการชําระภาษีเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจาก
เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
  6. เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงและบริการให้ข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  กับการชําระ
ภาษีต่างๆของประชาชน 
  7. เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ที่เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จัดเก็บเอง 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 4 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล 
   เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดําเนิน
ชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ือมุ่งให้พสกนิกร
ได้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ อีกท้ังพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษ
ว่า Sufficiency Economy ดังพระราชดํารัสที่ได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการ
ดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบ
ความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือ
ราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู
พ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง 
คําว่า ความพอเพียง นั้นหมายถึงความพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน 
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยังสามารถมองได้ว่าเป็นปรัชญาในการดํารงชีวิตให้มีความสุข ที่จําเป็นต้องใช้
ทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ ผนวกกับคุณธรรมในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่
เป็นการดําเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด และสามารถอยู่ได้ แม้นในสภาพที่มีการแข่งขัน และการไหลบ่าของโลกา
ภิวัต นําสู่ ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ของ ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.3 สามารถนําความรู้ไปใช้สร้างรายได้ให้กับตนเอง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ปีละจํานวน 5๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

    10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
2. หลักการและเหตุผล 
    

    เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การ
พัฒนาประเทศในก้าวต่อๆไป  จําเป็นต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะต้องแข่งขันกันทั้งด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม เด็กและเยาวชนจึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด สุขภาพอนามัย ตลอดจน
ทักษะในการประกอบอาชีพ และทักษะในการดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  ซึ่งปัจจุบันในสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆอย่างกว้างขวาง 
การแสวงหาความรู้จึงไม่มีขีดจํากัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้หลายทาง เช่น การ
อ่านหนังสือ การสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เด็กและเยาวชนจึงต้องรู้จักคิด เลือกรับข้อมูลที่มี
ประโยชน์ เด็กและเยาวชนจะได้มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีสํานึกความเป็นพลเมือง กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย 
และมีความสุข 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน       
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนั้น มาตรการแก้ไขปัญหาควรมุ่งเน้นไปที่
สถานศึกษา  ซึ่งเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพจนนําไปสู่การเป็นทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญในการนําพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มระดมความคิดและเสนอแนะความเห็นในการ

ดําเนินการทางคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต 
๒.๒  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความสามัคคี เกิดการสร้างเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม

ร่วมกันในเด็กและเยาวชนตําบลบ้านสิงห์  
๒.๓  เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ สร้างภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 
๒.๔  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนําภาวะผู้นําของตนเอง ไปพัฒนาชุมชนของตนให้

เจริญก้าวหน้า 

๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑  เชิงปริมาณ  
         ๓.๑.๑ เด็กและเยาวชนในตําบลบ้านสิงห์ จํานวน  5๐ คน  
         ๓.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเด็กและเยาวชน จํานวน  ๒๐ คน 

          
  ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
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         เด็กและเยาวชนในตําบลบ้านสิงห์ มีความรัก ความสามัคคี ในการทํางานร่วมกันเป็น
ทีม  กล้าแสดงออกในความคิดของตนเอง มีความตระหนักในการเป็นผู้นํา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพ่ิม
มากขึ้น 

๔. วิธีดําเนินการ 
  ๔.๑  ขออนุมัติโครงการ 
  ๔.๒  ประสานวิทยากร/สถานที่/จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  
  ๔.๓  ดําเนินงานตามโครงการ 
  ๔.๔  สรุปและรายงานผล 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๖. สถานที่ดําเนินงาน   เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 

๗. งบประมาณ   ปีละ จํานวน 100,๐๐๐.- บาท( 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองการศึกษา  สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ เด็กและเยาวชนมีมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การปูองกันการทุจริต 

๙.๒ เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี เกิดการสร้างเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันใน
เด็กและเยาวชนตําบลบ้านสิงห์  

๙.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างภาวะผู้นําและ
การทํางานเป็นทีม 

๙.๔ เด็กและเยาวชนนําศักยภาพด้านภาวะผู้นํา  ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  สังคมและ
ประเทศชาติได้ 

๑๐. การประเมินโครงการ 
  ๑๐.๑  การสังเกต 
  ๑๐.๒  แบบประเมิน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ  กํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง  ประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นที่เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1  ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
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   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                     
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทํากิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริต  
   6.2 แจ้งให้บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  มีการประกาศ
เจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง การบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไดแ้ละลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.2 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลกัการและเหตุผล 

   "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่ง
ใดๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้
จัดทํา ไว้ในรูปของเอกสาร แฟูม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ 
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  

  "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุม ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้ อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับเอกชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนด เป็นการแสดงความ
สุจริต ความโปร่งใส ที่ประชาชนสามารถจะรับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้  ดังนั้น เพ่ือให้การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหมอนทอง เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด จึงจัดทํา
โครงการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซด์หรือสื่อช่องทางอ่ืน ๆ  
ขึ้น   เนื่องจากเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี  ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้
เทศบาลมี อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยง
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา 
และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  

   3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
  3.4 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบุญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  3.5 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ      
   6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 

ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผดิชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

    10.1  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    10.2  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
   10.3  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.2 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่คู่มือประชาชน  
2. หลกัการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 กําหนดให้การกระทําที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งกําหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณาทีป่ระชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคําขอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน   
  ดังนั้น เพ่ือให้การให้บริการประชาชนในการพิจารณาอนุญาตตามภารกิจของเทศบาลตําบล
บ้านสิงห์เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด จึงจัดทําโครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนขึ้นและดําเนินการ
เผยแพร่คู่มือประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
         3.1 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558  
          3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ และความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณา
อนุญาตตามภารกิจของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่คู่มือประชาชน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  ติดประกาศประชาสัมพันธ์คู่มือสําหรับประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบ และ
เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ และแจกให้กับผู้มาติดต่อกับเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
          3.2 ประชาชนได้รับบริการในการพิจารณาอนุญาตตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  
หมอนทอง 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
  ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติให้การบริหาร
ราชการของส่วนราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับ
ปรุงาภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการ ซึ่งในมาตรา 52 ได้กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฎิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงจัดทําโครงการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
         3.1 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
          3.2 เพ่ือลดระยะเวลา ขั้นตอนในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ 

  ทุกกองจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
          10.2 การให้บริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
    เทศบาลตําบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ  บริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  ประชาชนได้รับ
การอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล และกําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร  
กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล นายกเทศมนตรีมี  
อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของ นายกเทศมนตรีได้  กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง 
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อํานาจหน้าที่อ่ืน  ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน ลดขั้นตอน
การให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ  
หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ  
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   3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
   10.2  ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 3 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

   คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วน
ราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 
 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมมอบโล่ พ่อ -แม่ ตัวอย่าง 
2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบายใน
การจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือน้อมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา 
ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่
แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่เทศบาล เพ่ือมอบโล่  ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้าง
แบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สําคัญ
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  

   3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ตัวอย่าง จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 12 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ตัวอย่าง ที่มีคุณสมบัติที่
จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ตัวอย่าง ประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  

   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑2 ชุมชน 
เพ่ือให้แต่ละชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

   6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล  

   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
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   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 
2 ครั้ง/ปี  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ปีละจํานวน 36,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 มีพ่อแมต่ัวอย่าง ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่า 12 คน ต่อครั้ง  
   10.2  พ่อแมต่ัวอย่าง ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติ ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และ
สังคมสืบไป 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 
 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล  

   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่
ประชาชนตําบลบ้านสิงห์ ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ อย่าง
สม่ําเสมอ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้
เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง  และจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ มี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลบ้านสิงห์  
 3.2เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

   3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านสิงห์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
   - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์    
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  

   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น

ที่ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 

   10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล  

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  นําไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจน
เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง
ภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จึงได้จัดทํามาตรการ 
“จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน  ภายในองค์กรที่จะ
นําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา เทศบาลตําบลบ้าน
สิงห์  รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล  

   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็
ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การนี้เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ  
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทํา
การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญ
ของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
   พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และลูกจ้างของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ
เข้าองค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  

   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  

   6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
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   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ            
ภายใน 15 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   1.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
   2. ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ขององค์กรอํานาจปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  

   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาล
ตําบลหนองสรวง  จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย
ประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ 
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ  ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบ้านสิงห์   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  จํานวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  

   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  

   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ขององค์กร อํานาจปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  

   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ 
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่
จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว
จะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลทุกกอง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีดําเนินการ  

   ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  
   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
   ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ขององค์กร อํานาจปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและกิจกรรมของเทศบาล”  
2. หลักการและเหตุผล  

   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จึงได้จัดทํามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและกิจกรรมของเทศบาล” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
   3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆและกิจกรรม เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้
โดยสะดวกมากกว่า  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  

   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   - แผนการดําเนินงาน   
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี    

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่    
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ขององค์กร อํานาจปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบล               
บ้านสิงห์”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  จึงได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ  ของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์   
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  

   - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - 
หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 



55 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 

 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น    
๒.  หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ 
(๙)  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕9  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดําเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  สําหรับแผนการดําเนินงาน  เป็นแผนการดําเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณนั้น  เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า   
 

๓.  วัตถุประสงค์  
           ๓.๑ เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในตําบล   

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในตําบลบ้านสิงห์ 
 3.3 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
๔.  เป้าหมาย  
 ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน  แพทย์ประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
๕.  วิธีการดําเนินการ        

5.1 จัดทําโครงการฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ 
5.2 ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล  โรงเรียน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ในตําบลบ้านสิงห์และคณะกรรมการตามประกาศสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นทราบ  

5.4 ดําเนินการจัดประชุมตามโครงการประชาคมตําบล 
5.5 ติดตามประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาดําเนินการและ สถานที่ดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
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๗. งบประมาณ  ปีละ จํานวน 50,000 บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝุายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.๑  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ได้ทราบถึงปัญหาของประชาชน ความต้องการของประชาชน ในตําบล 
 9.๒  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบล  

9.3  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
10.การประเมินผล 
 มีผู้ร่วมประชุมประชาคมตําบลบ้านสิงห์ จํานวน ร้อยละ 60 ของประกาศสัดส่วนการประชาคม
ตําบลบ้านสิงห์ (พ.ศ.2561 - 2564) 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านสิงห์ 

   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่  
4. เป้าหมาย  

   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา  และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม

ความจําเป็นและเร่งด่วน  
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   

6. ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา08.30 น.–16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  

   6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
   6.2 ทางโทรศัพท ์ 
   6.3 ทางเว็บไซต ์ 
   6.4 ทางไปรษณีย ์ 

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 

   9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล  

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่  เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

   3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
   3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย  
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล

ตําบลบ้านสิงห์ 
5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
   5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
   5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
    5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  
    1) ไปรษณีย์  
    2) โทรศัพท์  
    3) โทรสาร  
    4) เว็บไซต์  
    5) เฟสบุ๊ค  

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 

   9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์  

   9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 4 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลพบประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํา โครงการเทศบาลตําบลพบประชาชน  เพ่ือ
สํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลดําเนินการให้บริการ  ในด้านใดบ้าง 
และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน
โดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน
เทศบาล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  

   3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  

   นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

   กําหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ โดย แบ่งเป็นแต่ละหมู่ จํานวน 12 หมู่  
6. วิธีดําเนินการ  

   1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไป
ให้บริการแก่ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด  
   4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่    
   7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ ปีละจํานวน 5๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์อย่างท่ัวถึง  

   10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 5 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล  

   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม

ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบล              
บ้านสิงห์ 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ โดยสํานักปลัดเทศบาล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
และคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์และแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
มีตัวแทนจากภาคประชาชน และตัวแทนหน่วยงานราชการ   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   คณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านสิงห์ แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  มีคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตําบลบ้าน
สิงห์  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จึงได้จัดทํา
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี  ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  

   ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน
แพทย์ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  
5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
   5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณ จํานวน ๕0,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามที่เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ได้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ โดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ
ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เพ่ือให้มีการตรวจสอบในการทํางานของเทศบาล และเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการดําเนินการต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบล
บ้านสิงห์ อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในท้องถิ่นนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑2 หมู่บ้าน  
5. วิธีการดําเนินการ  

   5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบล
บ้านสิงห์ อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ในหลายๆ 
ส่วน  

   5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯที่กี่ยวข้อง เพ่ือ
เรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบ้านสิงห์  

   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินฯ ไปเป็นแนวทางจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยนํากิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญไป
จัดวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน และให้ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่จัดวางมาตรฐานไว้ แล้วรายงานผล
การประเมินให้ผู้กํากับดูแล(ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) และ
กระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน หลังสิ้น
ปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การนํากิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญไปจัดวางระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง จึงจัดทําโครงการจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
         3.1 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
          3.2 เพ่ือให้หน่วยงานลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ         
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  6.2 จัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  6.3 ดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯลฯ  
  6.4 ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่จัดวางมาตรฐานไว้ แล้วรายงานผล
การประเมินให้ผู้กํากับดูแล(ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) และ
กระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน หลังสิ้น
ปีงบประมาณ 
  6.5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารทราบและ
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ปรับปรุงการดําเนินงานที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
          3.2 หน่วยงานลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดําเนินการได้ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 8 และข้อ 9 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ และข้อ 28 
กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ คณะกรรมการทั้งสามคณะจะมีภาค
ประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทํา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 จึงจัดทําโครงการจัดทํา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
         3.1 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
          3.2 เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ         
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทสบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  6.3 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
  6.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
          10.2 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ และการส่งเสริม
การส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานของ สมาชิกสภาเทศบาลมี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้
มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดย
ให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ ระหว่าง
ฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน  

   3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินงาน เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินงาน  

   6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ  

   6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 1  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 5๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ลําดับที่ 2  

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามที่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ 
โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 
50 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตําบลบ้านสิ งห์เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน จึงจัดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบล
บ้านสิงห์ 
         3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) 
  3.4 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม(people’s participation) และการตรวจสอบ
(people’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
  3.5 เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  6.2 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
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  6.3 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยการศึกษา
รูปแบบกรอบ รายละเอียดในการจัดทําแผนฯ และทบทวนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/แผนงานใน
แผนพัฒนาตําบลสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ที่มีอยู่เดิมมาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริตฯ 
  6.4 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ของ
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ให้ประชาชนทราบ 
  6.5 คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์จัดทํา
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ให้
ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  จํานวน  50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านสิงห์แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
         10.2 ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์
และประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ 
  10.3 การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) 
  10.4 ภาคประชาชนมีส่วนร่วม(people’s participation) และการตรวจสอบ(people’s 
audit) ในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
  10.5 ระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ได้รับการพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


