
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (พ.ศ. 2565) 

 

ของ 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 

 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย 



คำนำ 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรง
และมี แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้นทุกปี ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ชองภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่า
ของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการ
บริหารราชการจากปัญหาดังกล่าว 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เป็นแผนที่มุ่ง
ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา
เทศบาลให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติ  มิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ชองภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และให้มีการพัฒนา
ระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อำนาจ พร้อมกับ พัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทำแผน เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว    
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  รวมทั้งผู ้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
การทุจริตและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖5) ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร      1 

หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)    1 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน         1 
 เป้าหมาย           2 
 ประโยชน์ของการจัดทำแผน         2 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         3 
           โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ  
 (พ.ศ. 2565) แยกตาม 4 มิติ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ     7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  1  บทนำ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
ด้วยคณะกรรมการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้ 

เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เน้นให้
ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖5) มีการจัดทำแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครฐั ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ดังนั้นเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖5)มาประยุกต์
เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธกิจโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ใช้เป็นแนวทางในการนำไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
หลักการและเหตุผล 

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแกไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี          
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กร ภาคราชการให้มี
ความโปร่งใส่ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้
การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการบริหารและปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีระบบการทำงานที่เข้มแข็ง และ 
ข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค 
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือ เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
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3. เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส่วนราชการ 

4. เพื ่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก                  
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

5. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

6. เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐประพฤติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
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ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(2565) 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคม ที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

1.1.1 โครงการอบรมป้องกันการ
ทุจริต 

10,000  

 รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม 10,000  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านด้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
2.3 มาตรการ การ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2.1.1 รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  
ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 
 
2.2.1 การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 
 
 
2.3.1 การสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจใน
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
2.4.1 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น 
 

 

0 

 

 

0 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวม 3 กิจกรรม 4 มาตรการ 0  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
 
 
 
 
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 คู่มือปฏิบัติการเพ่ือการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.2.2 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รำคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
3.2.3 กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ รับทราบ 
 
3.3.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา
การ 
3.3.2 กิจกรรมประชาคมสนับสนุน
ให้หมู่บ้าน/ชุมชน เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน คิดท่ีจะพัฒนาและ
สามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 

 รวม 3 กิจกรรม 6 มาตรการ 0  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบ และรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ 
4.1.2 โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 
 

 

0  

 รวม 1 ภารกิจ 2 โครงการ 0  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  อบรมป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี 

แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้น ทุกปี ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การ ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานชองบุคลากรชอง
ภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่า
ของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส        
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานชองบุคลากร ภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการ
บริหารราชการจากปัญหาดังกล่าว 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กร ภาคราชการให้มี
ความโปร่งใส่ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติ
ราชการ มีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้
การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เช้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประซาซนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององ
เทศบาลตำบลหาดเสี ้ยว รวมทั ้งตัวผู ้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง             
และพนักงานจ้าง 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค 
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือ เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยวกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 3.2 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับ ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ
ข้อบังคับ ที ่เอื ้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 3.3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริ ตให้เป็นระบบ    
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ มีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เช้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลหาดเสี้ยว 

6. วิธีดำเนินการ 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความ 
มั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนเมษายน  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ไม่มีการทุจริตในพ้ืนที่ตำบลหาดเสี้ยว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 

พ.ศ.2552) มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
และมาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและ

ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
 3.2 เพ่ือรายงานการ รับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
 3.3  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทราบผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

6. วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ 
จากทุกส่วน/ทุกกอง    

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีนโยบายที่จะบริหารราชการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งต้องการปรับปรุงการบริการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ให้สอดคล้องกับมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ จึงได้จัดทำปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3.2 จัดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการบริการ 
 3.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.4  ลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 3.5 แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและลดระยะเวลาในการให้บริการ  
 4.2 ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการบริการ) 
 4.3 กำหนดมาตรการกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพื่อ  ป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  
 4.4 ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 4.5 ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของการให้บริการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้และ  
จัดทำแผนปฏิบัติการ 
 6.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประเมินความต้องการของประชาชน 

6.3 มอบหมายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ส่วนราชการเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ 
6.4 ส่วนราชการที่รับผิดชอบเปิดดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ 
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 10.2 การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่  4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของ
ผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุโขทัย เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาล  ลงวันที ่  ๒๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕    

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  ลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ  กระจายอำนาจการตัดสินใจ  ตอบสนองต่อการพัฒนาของ เทศบาลตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในกรณีหัวหน้าส่วน/กอง      
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

6. วิธีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้มีการออกคำสั่งปฏิบัติราชการแทน  ทั้งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี  และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนของหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาล  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ         

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติและการปฏิบัติราชการ
แทน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง    
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือ
เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง      

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
3.2 เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานเทศบาล 
3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

2550 มาตรา 279 
3.6 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี ้ยวผู ้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
4.2 คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวผู้ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  1  ครั้ง 
 4.3 จัดทำประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ   
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล  

หาดเสี้ยวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี ้ยวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น สิ้นเดือนพฤศจิกายน  

6.6 ดำเนินการตามโครงการ 
6.7 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
6.8 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน พฤศจิกายน  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีความภาคภูมิใจในการได้รับ
การเชิดชูเกียรติ 
 10.2 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ิมมากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ 
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)-(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
ตามบทบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดไว้ให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพ่ือให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้  
3.2 เพื ่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชน         

เข้าตรวจดู  
3.3 เพ่ือให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  

4.2 ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานข้อมูลข่าวสาร โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
- ตรวจสอบงานเอกสารเผยแพร่ หนังสือ วารสารต่างๆ ในศูนย์ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน  
- ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
- กำกับ ควบคุม ดูแล วินิจฉัย สั่งการ ให้คำแนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน  ปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

10.2 หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร  
10.3 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 7 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ .ศ. ๒๕๔๖               

ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศู นย์กลาง                     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น                    
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ จึงได้จัดทำจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/
ร้องทุกข ์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการรับเรื่องราว

ร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีขั้นตอน/กระบวนการและ

แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3.๓ เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 เพื ่อเผยแพร่ให้กับผู ้ร ับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียของ เทศบาลตำบลหาดเสี ้ยวทราบ

กระบวนการ 
3.5 เพื ่อให้ม ั ่นใจว่าได้ม ีการปฏิบัต ิตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการจัดการ                     

ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื ่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื ่องปัญหา                   

ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องราวเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6.2 จัดทำคำสั่งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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6.3 แจ้งช่องทางการการร้องเรียนผ่านทาง 
 - ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

- ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
- ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
- โทรศัพท์/โทรสาร 055-671122 
- www.Hadsiew.com 
- ร้องเรียนทาง Face book  

6.4 แจ้งผ ู ้ร ับผิดชอบตามคำสั ่ง เทศบาลตำบลหาดเสี ้ยวทราบเพื ่อความสะดวกในการ
ประสานงาน 

6.5 รายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 8 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 1. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 2. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน การร้องทุกข์จากราษฎรในพื้นที่ ตำบล
หาดเสี้ยว เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องทุกข์และได้รับ
ความเดือดร้อนรำคาญ  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญที่ราษฎรร้องทุกข์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
6.2 คณะกรรมการร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ 
6.3 แก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ให้ผู้เดือดร้อน 
6.3 รายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 9 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 แผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที ่เก ิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทำขึ ้นมา               
ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา 
ความต้องการของตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพา
ภายนอกโดยใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ ออกมาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี   
โดยมีเป้าหมายและตัวชี ้วัดความสำเร็จที ่ชัดเจน การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 17 (1) ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่เพ่ือนำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จากความ
เชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้
และกำหนดกรอบการจัดทำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผล ลด
การซ้ำซ้อนของโครงการ เกิดบูรณาการความคิด  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับชุมชนในพื้นที่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16 
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   จะดำเนินการ
จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน  แผนชุมชนแบบบูรณาการ 
จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อมูล  ความเห็น  ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อดำเนินการตามภารกิจอัน
เป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพื่อสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและ

สามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ 
2. เพื่อให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 
3. เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยง

สอดคล้อง การพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด        
การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน 

4. เพ่ือประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

6. วิธีดำเนินการ 
1. จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนชุมชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่น 
2. นำข้อมูลปัญหาและความต้องการจากแผนชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
จัดประชุมประชาคมตำบลเดือนตุลาคม  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ทุกหมู่บ้าน สามารถจัดทำแผนชุมชนของตนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ  
แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง เป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. หมู่บ้านมีแผนชุมชนที่ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภายใน และประสานงานด้านงบประมาณกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ  

3. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และใช้เป็นแนวทางการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน 

4. กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างชุมชนและเทศบาลตำบลมีความสอดคล้องประสานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 10 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมประชาคมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ                                                                                                                                            

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 แผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นมา  ซึ่งเป็น
แผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความ
ต้องการของตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก
โดยใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่ จึงจัดประชาคม
ในแต่ละหมู่บ้านเพื ่อรับทราบปัญหา ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ       
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนร่วม แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชุมประชาคม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ทั้ง 5 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.  ประสานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เพื่อกำหนดวันประชุมประชาคม พร้อมกับการประชุม
ประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้าน 

1. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
2. นำข้อมูลปัญหาและความต้องการจากแผนชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
2. ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
3. ได้กรอบและแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 4.  ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อเทศบาล 
 5.  การพัฒนาของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 11 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อผู้กำกับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ  ภายใน  90  วัน  นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 จากระเบียบดังกล่าวทำให้หน่วยงานภาครัฐ  ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  
ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และแม้หน่วยงานภาครัฐจะได้จัดทำระบบควบคุมภายในไว้ดี
แล้ว แต่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมต่างๆ  ที่ได้กำหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา  อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้น  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลกระทบก่อให้เกิดสถานการณ์
ใหม่  และความเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงาน  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทำให้ทราบว่า  ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม  ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และส่งผลให้
องค์กรประสบความสำเร็จในระดับที่คาดหวังไว้หรือไม่     

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพื่อให้ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปฏิบัติการ  ของหน่วยงานในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
โครงสร้าง   การควบคุมภายใน  โครงสร้างการรายงาน  รวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่
กำหนด  เพ่ือนำไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร     
 3.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   
ของหน่วยงาน            
 3.3 เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย    

 

 

 

 



- 25 - 

6. วิธีดำเนินการ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย       
3. จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงานย่อย  
4. หน่วยงานย่อยจัดทำ          
    - แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายในประจำปี    
    - แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุม ภายในประจำปี   
5. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ : ระดังองค์กร       
     - แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน        
     - แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
      ภายในประจำปี        
    - แบบ ปอ.3 รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี           
6. จัดทำบันทึกการรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีรายงานต่อ

ผู้บริหาร  
7. จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบประจำปี  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

และคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ            

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว     

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์                     
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 12 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อผู้กำกับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ  ภายใน  90  วัน  นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 จากระเบียบดังกล่าวทำให้หน่วยงานภาครัฐ  ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  
ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และแม้หน่วยงานภาครัฐจะได้จัดทำระบบควบคุมภายในไว้ดี
แล้ว แต่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมต่างๆ  ที่ได้กำหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา  อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้น  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลกระทบก่อให้เกิดสถานการณ์
ใหม่  และความเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงาน  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทำให้ทราบว่า  ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม  ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และส่งผลให้
องค์กรประสบความสำเร็จในระดับที่คาดหวังไว้หรือไม่     

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพื่อให้ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปฏิบัติการ  ของหน่วยงานในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
โครงสร้าง   การควบคุมภายใน  โครงสร้างการรายงาน  รวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่
กำหนด  เพ่ือนำไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร     
 3.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   
ของหน่วยงาน            
 3.3 เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน  

 
 
 
 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย    
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6. วิธีดำเนินการ 
1. หน่วยงานย่อยจัดทำ          
    - แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจำปี  
    - แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี   
2. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ : ระดังองค์กร    
     - แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน        
     - แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
      ภายในประจำปี        
    - แบบ ปอ.3 รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี           
3. จัดทำบันทึกการรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน   ประจำปีรายงาน           

ต่อผู้บริหาร  
4. จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบประจำปี  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

และคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ            

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 2 0.00

2 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 0.00

3 โครงการอบรมป้องกันการทุจริต 1 10,000.00

4 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00

5 1. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2.

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ

3 0.00

6 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏ

ิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

2 0.00

7 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 4 0.00

8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 2 0.00

9 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 3 0.00

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 3 0.00

11 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3 0.00

12 กิจกรรมประชาคมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ

3 0.00

รวมทั้งสิ้น 10,000.00 5 3 3 1



** ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นายอัศนัย นามกรณ์

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


