
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี
 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ชองภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่า
ของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการ
บริหารราชการจากปัญหาดังกล่าว 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติ  มิชอบ ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมชองภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และ
ให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อำนาจ พร้อมกับ พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทำแผน เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบล
หาดเสี ้ยว ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  รวมทั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียนการทุจริตและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) ขึ ้นโดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร      1 

หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)    1 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน         1 
 เป้าหมาย           2 
 ประโยชน์ของการจัดทำแผน         2 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         3 
           โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 4 ปี  
 (พ.ศ. 2561 – 2564) แยกตาม 4 มิติ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 บทนำ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
ด้วยคณะกรรมการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้ 

เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เน้นให้
ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) มีการจัดทำแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ดังนั ้นองค์การบริหารส่วนตำบลหาดเสี ้ยวจึงได้จัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริต 4 ปี                    
(พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธกิจโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว 
หลักการและเหตุผล 

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแกไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื ่อวันที ่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที ่มี          
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กร ภาคราชการให้มี
ความโปร่งใส่ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้
การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการบริหารและปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้ เทศบาลตำบลหาดเสี ้ยวมีระบบการทำงานที่เข้มแข็ง และ 
ข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค 
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือ เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
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3. เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส่วนราชการ 

4. เพื ่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลตำบลหาดเสี ้ยว ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก                  
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

6.เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 เพื ่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติงาน เพื ่อประโยชน์ของประชาชนและการลดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2562) 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจ
ตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การ
สร้าง
จิตสำนึก
และความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น 
และฝ่าย
ประจำของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 
 
1.2 การ
สร้าง
จิตสำนึก
และความ
ตระหนักแก่
ประชาชน
ทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
1.3 การ
สร้าง
จิตสำนึก
และความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 
 

1.1.1(1)บันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร
กับพนกังานส่วนท้องถิน่  
1.1.2(1)เทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว ได้มีการดำเนินการจัดทำ
ประกาศกำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกีย่วกับจรยิธรรมของ
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจำและพนกังานจ้าง  
เพื่อให้เพือ่ยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่อง
กำกับความประพฤติพนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่  ลกูจ้างประจำ  
และพนกังานจ้างของเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว 
1.1.3(1)ประชุมชี้แจงขอ้มูล
การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
ของรฐัเพือ่มิให้ดำเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต 

1.2.2(1) แผนพัฒนา
ประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได ้
1.2.3(1) โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 
 
 
 
1.3.1(1) โครงการอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม นักเรยีน 
เยาวชน ประชาชนและ 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

60,000 

 

 

 

 

 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

60,000 

 

 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

60,000 

 

 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

60,000 

 

 

 



4 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจ
ตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.3 การ
สร้าง
จิตสำนึก
และความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 
 

1.3.1(2) แผนการจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั  
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 6  สาระการจัด
ประสบการณ์ที่  1  เรื่องราว
เกีย่วกับตัวเดก็หนว่ยการจัด
ประสบการณ์  เป็นเดก็ดีมวีินยั 
หน่วยการจัดประสบการณ์ยอ่ย 
ปฏิบัติตามกฎของห้องเรยีน 
1.3.2(1) โครงการอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม นักเรยีน 
เยาวชน ประชาชนและ 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 
1.3.2(2) แผนการจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั  
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สัปดาห์ที่  21 วันที่  1  สาระ
การจัดประสบการณ์ที่  2  
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก หนว่ยการ
จัดประสบการณ์ ชื่นชมอาชีพ 
หน่วยประสบการณย์่อย ความ
ฝันของหน ู
1.3.3(1) โครงการสรา้งฝาย
ชะลอน้ำถวายพ่อของแผ่นดนิ
ตามแนวพระราชดำริ เพือ่ปวง
ประชาเป็นสขุ 
1.3.3(2) โครงการรกัน้ำ รกั
ป่า รักษาแผน่ดนิ 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,520 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,520 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,520 
 
 

0 
 

 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,520 
 
 

0 

 

 รวม 6 กิจกรรม  4  โครงการ 79,520 79,520 79,520 79,520  
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มิต ิ

 
ภารกิจ
ตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองใน
การตอ่ต้าน
การทุจริต
ของผู้บริหาร 
2.2มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี
 
 
 
 

2.1(1)รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
ของเทศบาลตำบลหาดเสีย้ว 
 
 
2.2.1(1) เรื่องของการ
ประกาศรับโอน (ย้าย) ทั้งใน
ส่วนของพนกังานเทศบาลสาย
งานบริหาร  สายงานวิชาการ
และสายงานทั่วไป   
2.2.1(2) เรื่องการบรรจุ
แต่งตั้งเลือ่นระดับตำแหน่ง/
เงินเดอืนนัน้  ได้มกีาร
ตรวจสอบขอ้มูลตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง  พร้อมดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดำเนนิการทั้งการเลื่อนระดับ
ตำแหน่ง/เงินเดือน 
2.2.1(3) เรื่องมอบหมายงาน  
ได้มีการออกคำส่ังแบ่งงานและ
การมอบหมายหน้าที่ภายในแต่
ละส่วนราชการ  และของ
เทศบาล 
2.2.2(1) กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
2.2.2(2) กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสด ุ
2.2.2(3) กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
2.2.3(1) การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
2.3.1(1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงขัน้ตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2(1) เทศบาลตำบลหาด
เสี้ยวได้มกีารออกคำส่ังปฏิบัติ
ราชการแทน  ทั้งการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี  และการ
แต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนของ
หัวหน้าส่วนราชการภายใน
เทศบาล  

0 
 
 
 
 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 
 
 
 
 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 
 
 
 
 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 
 
 
 
 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 
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มิต ิ

 
ภารกิจ
ตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิด
ชูเกยีรตแิก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนนิกจิการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ์ 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้
ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบ
พบการ
ทุจริต 

2.4.1(1) โครงการเชดิชูเกียรติ
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยวผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัตริาชการและ
ให้บริการประชาชนดีเดน่ 
2.4.2(1) โครงการเชดิชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลอืกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
2.4.3(1) โครงการเชดิชูเกียรติ
บุคคลที่ดำรงตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพยีง 

2.5.1(1) เทศบาลตำบลหาด
เสี้ยวได้มกีารจัดทำประกาศ
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนกังานเทศบาล  
ลูกจ้างประจำและพนกังานจ้าง  
เพื่อประกาศ  และบนัทกึแจ้ง
เวียนให้กับพนกังานเทศบาล 
และพนกังานจ้างยึดถอืเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัติ  และ
เป็นเครือ่งกำกับความประพฤต ิ
2.5.2(1) แผนการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตของ
เทศบาลตำบลหาดเสีย้ว 
2.5.3(1) ในกรณีมีเรื่อง
ร้องเรยีนเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยวนั้น  ได้มกีารแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง
ดำเนนิการสอบสวนพิจารณา
ตามระเบียบฯ  เพื่อให้เกิด
ความยุตธิรรมและโปร่งใส 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

0 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

0 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

0 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

0 

 

 รวม 13 กิจกรรม  3  โครงการ 
 

0 0 0 0  
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
แลเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบตัิ
ราชการตาม
อำนาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.1.1(1) จัดตั้งศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร 
3.1.2(1) กิจกรรม การ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
การคลัง และรับเรือ่ง
ร้องเรยีนร้องทุกข์เกี่ยวกับ
งานด้านการคลัง 
3.1.3(1) ประชาสัมพันธ์
ประกาศการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสีย้ว 
 
 
 
 
 

  
3.2.1(1)โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ           
3.2.1(2) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของกอง
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 
3.2.2(1) คู่มือปฏิบัติการ
เพื่อการร้องเรยีน/ร้องทกุข์ 
3.2.3(1) มาตรการแก้ไข
เหตุเดือดรอ้นรำคาญ ด้าน
การสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม 
3.2.3(2) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
3.3.1(1) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ  
3.3.1(2) กิจกรรม
ประชาคมสนับสนุนให้
หมู่บ้าน/ชุมชนเกิด
กระบวนการเรยีนรู้ ร่วมกนั
คิดที่จะพฒันาและสามารถ
ร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของ
ตนเองได้อย่างถกูต้อง มี
คุณภาพ 
 

0 
 

0 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 
 
 

20,000 

 

 

0 
 

 
 

0 
 

0 

 
 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

20,000 

 

0 

 

 

0 
 

0 
 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 
20,000 

 

0 

0 
 

0 

 
 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 
20,000 

 

0 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมแต่ละ
หมู่บ้านร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับการ
จ้าง 
3.3.3(1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสีย้ว 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

 

 รวม 8  กิจกรรม  3  โครงการ 
1  มาตรการ 

20,000 20,000 20,000 20,000  

4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
กำหนด 
 
 
4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรอื
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.1(1) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ  
4.1.1(2) โครงการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมนิผลการควบคุม
ภายใน 
4.1.2(2) มาตรการติดตาม
ประเมนิผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว 
4.2.1(1) เทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  ได้มกีารประกาศ
รับโอน (ย้าย) และ
ประชาสัมพนัธ์ให้แก่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลทกุแห่ง  
พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางวทิยุชมุชนคลืน่ ๑๐6.
๗๕ MHz 
4.2.2(1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ
จัดหาพัสด ุ   
4.2.2(2) จัดทำประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ 
4.2.2(3) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงนิให้
ประชาชนรับทราบ 
4.2.3(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมแต่ละ
หมู่บ้านร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับการ
จ้าง 
 
 

 

0 
 

0 

0 

0 
 
 

0 

 

 

 

 

0 
 
 

0 
 

0 

 

0 

 

 

 
 

0 
 

0 

0 

0 
 
 

0 

 

 

 

 

0 
 
 

0 
 

0 

 

0 

0 
 

0 

0 

0 
 
 

0 

 

 

 

 

0 
 
 

0 
 

0 

 

0 

0 
 

0 

0 

0 
 
 

0 

 

 

 

 

0 
 
 

0 
 

0 

 

0 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริม
พลังการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณา
การทุกภาค
ส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.3.1(1)เทศบาลตำบลหาด
เสี้ยวได้ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกท้องถ่ินโดย
การส่งตัวเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งได้จัด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นำ
หมู่บ้าน  พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  เป็นประจำปี 
4.3.2(1) จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานการประชุมสภา
ท้องถิ่นให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหาดเสีย้วทุก
ท่าน 
4.4.1(1) อบรมป้องกนัการ
ทุจรติของเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว 
4.4.2(1) แผนการปฏิบัติ
และปราบปรามการทจุริต
ของเทศบาลตำบลหาดเสีย้ว 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
30,000 

 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 

 
30,000 

 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
30,000 

 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

30,000 
 
 
 

0 

 

 รวม 9  กิจกรรม  2  โครงการ 
2  มาตรการ 

0 0 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่1 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและการบริหารงานของผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีความ
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีความซื่อสัตย์
สุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และแสดงความรับผิดชอบ กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ 
จึงควรจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
 3.2 เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ถูกกฎหมาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีต่ำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณให้พนักงานเทศบาลทุกคนจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้ออกประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  11  
มิถุนายน พ.ศ. 2556    
3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ 
และเป็นทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      เป็นหลักการ  แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
     ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
แจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  รับทราบและถือปฏิบัติ   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ทุกปีงบประมาณ        
8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   ปฏิบัติงานโดยไม่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม  ที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่3 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ประชุมชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือมิให้ดำเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือ
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม   

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้รวบรวม
หลักการและแนวคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เ จ้าหน้าที่ของรัฐ มี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว 
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆด้วย  

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน มิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ทราบข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานและให้การปฏิบัติงาน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และจัดทำคู่มือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ชี้แจงข้อมูลพร้อมการประชุมประจำเดือน 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ไม่มีเรื่องการทุจริตในหน่วยงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่4 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เพ่ือใช้ในการ 
บริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชกา รและ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และ
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ทางราชการและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีนโยบายในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและ
เป็นธรรมโดยคำนึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการ
จัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชำระภาษีของประชาชนในเขตพื้นรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและ
เป็นไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงได้จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
จดัเก็บรายได้ขึ้น   
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรมแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาตำบลหาดเสี้ยวได้มากขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีรายได้เพ่ิมข้ึน   
 3.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับ เทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-3 ของปีงบประมาณ 
นั้น 
 4.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้และพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 4.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ขั้นเตรียมการ 
 - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดทำคำสั่ง จัดทำประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎระเบียบ  โดย
ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีจากงบประมาณนั้น 
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6.2 ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

 - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
 - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 
 - ออกพ้ืนที่สำรวจภาษี 
 - ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และรับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

6.3 ขั้นหลังดำเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณนั้น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กันยายน  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการมาตรการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้)  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวสามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน 
 10.2 ทำให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีรายได้เพ่ิมข้ึน  สามารถนำไปจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ตำบลหาดเสี้ยวให้เจริญยิ่งขึ้น 
 10.3 ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 10.4 ทำให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 10.5 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่5 

 
1. ชื่อโครงการ      โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยสภาพปัญหาเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันประชาชนมีการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น มีรายได้น้อยกว่า
รายจ่าย มีการใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อข้าวของเครื่องใช้และเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยราคาค่อนข้างสูงและทำให้เกิดภาวะ
ของการเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบมากมาย การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนสามารถทำได้ง่ายๆ คือการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้
ประชาชนในทุกระดับปฏิบัติตาม ตั้งแต่ตนเอง ครอบครัวชุมชนจนถึงระดับรัฐบาล ให้ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง 
พอประมาณ บนทางสายกลาง อย่างมีเหตุมีผล  มีความรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ตนเองและครอบครัว 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ  ไม่
ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน  ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั ้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื ้นฐานจิตใจให้
ประชาชนมีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ เห็นความสำคัญในการสร้าง
แนวคิด แนวทางการปฏิบัติตน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในตำบลหาดเสี ้ยว 
เพื่อให้ประชาชนมีปัญหาทางเศรษฐกิจลดน้อยลง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดปัญหาหนี้สิน ใช้ชีวิตในวิถีที่
พอเพียง โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขในระดับครอบครัวเป็นหลัก อันจะส่งผลโดยรวมให้ชุมชนและ
ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
  3.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
4. เป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหาดเสี้ยวทุกหมู่บ้าน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  หมู่ที่ 1. วัดหาดเสี้ยว 
  หมู่ที่ ๒. วัดหาดเสี้ยว 
  หมู่ที่ ๓. ศาลากตัญญูวัดหาดสูง 
  หมู่ที่ ๔. โรงเรียนบ้านใหม่ 
  หมู่ที่ ๕. โรงเรียนบ้านใหม่ 
   
6. วิธีดำเนินการ 
  6.๑ ประชุม วางแผน หาข้อมูลและแนวทางเพ่ือเตรียมการดำเนินงานตามโครงการในพ้ืนที่  
                           ตำบลหาดเสี้ยว 
  6.๒ ประสานพัฒนาการตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วนำเสนอ 
                           กิจกรรมตามโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
  6.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยผ่านผู้นำชุมชน  และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  6.๔ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
        6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        6.4.2 สอนวิธีบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจ่าย 
        6.4.3 ให้แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
  6.5 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนพฤษภาคม   
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนเห็นความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับใช้ในชีวิต 
        ประจำวันได้อย่างมีความสุข 

   10.2 ประชาชนเห็นประโยชน์ของการบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจ่าย  
 10.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 6 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน ประชาชนและ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี ่ยงเบน ขาด
ระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคง    จนเกิด
ปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์  สำหรับ ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล จะประสบกับปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น การ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่จะต้องให้ ความสำคัญเป็น
อันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม ให้
สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรม ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว 
ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด  โรงเรียน ตลอดจนสถาบัน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและความเห็น
ให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ ทุกขณะด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน พนักงานเทศบาล เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ความสำคัญของสถาบันศาสนา 
 3.2 เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.3 ปลูกจิตสำนึก เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้ทำความดี
ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวร่วมมือและบูรณาการร่วมกับวัดหาดเสี้ยว และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลหาด
เสี้ยวในการจัดกิจกรรมอบรม และได้รับความอนุเคราะห์พระครูวิทยากรจากวัดในอำเภอศรีสัชนาลัย 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน     
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8. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณ - บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เด็กและเยาวชน และพนักงานเทศบาล ได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เล็งเห็นความสำคัญ

ของสถาบันศาสนา 
2. เกิดสุขภาวะทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3. เด็ก เยาวชน และพนักงานเทศบาลเกิดจิตสำนึกในการทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่ง
เสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่  7 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 6 สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยการจัดประสบการณ์ เป็นเด็กดีมีวินัย 
หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที ่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้างรากฐานชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546           
  ในห้องเรียนที่เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำ เด็กจะได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ คน แนวคิด  และเหตุการณ์
สำคัญต่างๆ อย่างหลากหลาย สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ  
และการที่เด็กมีประสบการณ์สำคัญซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นนี้ก็จะช่วยให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองใน
ที่สุด การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการทำงาน
ของสมอง และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ เมื่อเด็กลงมือปฏิบัติ  เด็กจะได้ใช้ผัสสะ
ในการรับรู้ข้อมูลทั้งในรูปของภาพ เสียง สัมผัส ทั้งยังประกอบด้วยประสบการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆ การใช้
วงจรของเซลล์สมองพร้อมๆ กันมากเท่าใด เสถียรภาพความเชื่อมโยงของวงจรก็เกิดได้เร็วเท่านั้น  (สถาบัน
ส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้, 2550) จึงสามารถกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ
ถือเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 จัดการเรียนรู้โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสมองเกิด
จากความสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.2 จัดการเรียนรู้โดยตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติในการค้นหาความหมายด้วย
การให้เด็กได้สำรวจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
 3.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆ ต่อเติมแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ 
จนกระท่ังเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นโดยที่ตระหนักในสิ่งที่กำลังเรียนรู้ และไม่ได้
ตระหนักว่าเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้อาจไม่ได้เกิดข้ึนอย่างทันทีแต่ต้องใช้เวลาที่ค่อยๆเกิดขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     เด็กปฐมวัย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
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6. วิธีดำเนินการ 
      การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ 
เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้างรากฐานชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

สัปดาห์ที่   6  ตามแผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. เด็กเรียนรู้โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสมองเกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
  2. เด็กเรียนรู้โดยตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติในการค้นหาความหมายด้วยการให้
เด็กได้สำรวจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
   3. เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 9 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำถวายพ่อของแผ่นดินตามแนวพระราชดำริ เพ่ือปวงประชาเป็นสุข  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การจัดทำฝาย (CHECK DAM) เป็นแนวพระราชดำริ เพ่ือแก้ปัญหาสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตก 
ตามฤดูกาล และพื้นที่ต้นน้ำลำธารไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เหมือนเช่นเดิม  โดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟู           
ป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื ้ออำนวยสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จากปัญหาดังกล่าว                 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงเห็นความสำคัญ และ ความจำเป็นในการเพิ่มปริมาณฝายต้นน้ำลำธาร (CHECK 
DAM) ตามแนวพระราชดำริ เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ และเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ภายใต้บังคับแหล่งกฎหมายเทศบาลมีหน้าที่ต้องทำใน
เขตเทศบาล ตาม มาตรา 67 (7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การดำเนินโครงการสร้างฝายต้นน้ำลำธารถวายในหลวง  ในพื้นที่ป่าบริเวณ หมู่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว 
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยดำเนินการในลักษณะประชาอาสา ร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว และชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง และสร้าง
ความชุ่มชื้น พร้อมทั้งคืนธรรมชาติให้แก่แผ่นดิน รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากปัญหาน้ำไหลบ่าท่วมใน
พ้ืนที่ตอนล่างซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลง
มากับน้ำในลำธารบนพ้ืนที่ต้นน้ำลำธาร และลดปัญหาน้ำไหลบ่าท่วมในพ้ืนที่ตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และท่ีอยู่อาศัยของชุมชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนตำบลหาดเสี้ยวมีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนตำบลหาดเสี้ยวได้มีส่วนร่วมในการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ สร้าง
จิตสำนึกและตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนตำบลหาดเสี้ยว  จำนวน  200  คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 หมู่ 5 บ้านป่าไผ่ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
6. วิธีดำเนินการ 
 4.1  ประชุมผู้นำชุมชนร่วมกับเทศบาลเพ่ือกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการ       

4.2  อบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
ตำบลหาดเสี้ยว 
 4.3  ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฝายจากร้านค้าและประชาชนทั่วไป  เช่นปูนซีเมนต์ 
กระสอบปุ๋ย เป็นต้น 
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4.4  ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 3 ห้วย ๆ ละ 3 ฝาย  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน พฤศจิกายน  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ 19,520.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จัง หวัดสุโขทัย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีฝายชะลอน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งปี  
 2.ประชาชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 10 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื ่องด้วยในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate  
Change)  ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว 
และหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดต้นไม้ทำลายป่าของมนุษย์  
ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีว ิตของประชาชนทั ้งในระดับภูมิภาคและระดับภูมิประเทศ การเพิ ่มพื ้นที ่ส ีเขียว              
จึงเป็นหนทางหนึ ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื ่องจากต้นไม้เป็นทั ้งแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ  และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่             
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงได้จัดทำโครงการ รักน้ำ 
รักป่า รักษาแผ่นดิน ขึ้น                 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
3.2 สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นท่ี  ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากร 

       ป่าไม ้
3.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน   

       โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในตำบลหาดเสี้ยว 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนตำบลหาดเสี้ยว 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.2  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับการสนับสนุนกล้าไม้ 
 6.3  จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 

6.4  ประชาสัมพันธ์ประชาชนเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 
6.5 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนมิถุนายน 2559 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จัง หวัดสุโขทัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนตำบลหาดเสี ้ยวร่วมปลูกต้นไม้ เพื ่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเกิดจิตสำนึกที่ดีและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ตำบลหาดเสี้ยว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 11 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552) มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
และมาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  

3. วัตถุประสงค์ 
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 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 12 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การบริหารงานบุคคลเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   
          -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พ.ศ. 2558  ลงวันที่  30  ธันวาคม  
2558 

-  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนัก
เทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เพ่ิมเติม) ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2548 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  ตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่งการ
ในเรื่องของงานบริหารงานบุคคล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน  เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในคุณภาพ
ของบุคลากร  และผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
     - ประกาศรับโอน (ย้าย) ทั้งในส่วนของพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร  สายงานวิชาการและสายงาน
ทั่วไป  พร้อมรายงานผลต่อประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย   
     - เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง  เลื่อนระดับตำแหน่ง/เงินเดือนนั้น  ได้มีการตรวจสอบข้อมูลตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการทั้งการเลื่อนระดับตำแหน่ง/เงินเดือน  พร้อมทั้ง
ออกคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนระดับตำแหน่ง  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  พร้อมรายงานผลให้ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย
และประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ทุกปีงบประมาณ         
8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินมาตรการ        
9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ผลจากการดำเนินงานเรื่องของการรับโอน (ย้าย)  โยกย้าย  โอน  เลื่อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน   โดยบุคลากรได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน  
โดยส่งผลให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 13 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มี
ประสิทธิภาพ และการรับรู้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจำเป็น โดย
ดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่อง
สำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ  
3. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
           2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่
มีประสิทธิภาพและการรับรู้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจำเป็น ที่
อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว                          
5. พื้นที่ดำเนินการ 
           กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว                                 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ      
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ                                
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว                     
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
          2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
          3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ เหมาะสม ไม่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มาก 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 14 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ   
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การดำเนินการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
           2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
           3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
           4. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้เป็นแนวทางเดียวกันในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
           5. เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว                          
5. พื้นที่ดำเนินการ 
           กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว                                 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
           2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
           3. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ                                
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว                     
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          1. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
          2. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
          3. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 15 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างและสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายงบประมาณ   
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีหน้าที่ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงาน
ต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างและสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ  
           2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
           3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
           4. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของ
ตนและพวกพ้อง 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ ทางเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น                         
5. พื้นที่ดำเนินการ 
           เขตตำบลหาดเสี้ยว                                 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
           2. ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง 
           3. ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
           4. มีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ      
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ                                
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          1. การดำเนินโครงการต่างๆ ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน
และพวกพ้อง 
          2. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ  
          3. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
          4. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 16 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีนโยบายที่จะบริหารราชการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งต้องการปรับปรุงการบริการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ให้สอดคล้องกับมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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 กำหนดมาตรการกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือ   
                ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 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 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  
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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 
ลำดับที ่ 17 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ด้วย  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีนโยบายที่จะบริหารราชการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งต้องการปรับปรุงการบริการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ให้สอดคล้องกับมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 สำรวจงานบริการที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวต้องปฏิบัติ 
3.2 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3.3 พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควรมองอำนาจการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการใด ๆ  ไปสู่ผู้ดำรง
ตำแหน่งอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 

6.6 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้และ    
จัดทำแผนปฏิบัติการ 

6.7 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประเมินความต้องการของประชาชน 
6.8 มอบหมายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ส่วนราชการเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ 
6.9 ส่วนราชการที่รับผิดชอบเปิดดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ 
6.10 จัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการเพ่ือติดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.11 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 10.2 การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า 
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ที่รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่  18 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  
๒๕๔๕    
3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ  กระจายอำนาจการตัดสินใจ  ตอบสนองต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 
    งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    การบริหารงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติและการปฏิบัติราชการแทน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 19 

 
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 เป็นผู้มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง      

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
3.2  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

2550 มาตรา 279 
3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

4.2  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวผู้ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  1  ครั้ง 
 4.3  จัดทำประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ   
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1  เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
6.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
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 ่ 20 

 
1. กิจกรรม   เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 
 ในพ้ืนทีต่ำบลหาดเสี้ยวมีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น เพ่ือ
ช่วยเหลือการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทั้งการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การ
ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ การร่วมมือเพ่ือพัฒนาโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ซ่ึง
ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  จึงสมควรได้รับการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ปรากฏในสังคมจึงได้จัดโครงการ
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
2.2 เพ่ือเผยแพร่เกียรติประวัติของหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

4.  เป้าหมาย 
หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

5.  พื้นที่ดำเนินการ   
 พ้ืนทีต่ำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีการดำเนินงาน 
 จัดทำประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ และนำเผยแพร่เชิดชูเกียรติในเว็ป
ไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือเป็นต้นแบบบุคคลตัวอย่างให้สังคมรับทราบต่อไป 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกครั้งที่มีการช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผูช้่วยเหลือกิจการสาธารณะมีความพึงพอใจ เป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีต่อไป 

10.2 ผูช้่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยกย่องให้ปรากฏในสังคมต่อไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 21 

 
1. กิจกรรม   เชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยวมีบุคคลตัวอย่างที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่กระทำความดีตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจนเป็นที ่ประจักษ์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เทศบาลตำบลหาดเสี ้ยวเห็นว่าบุคคลเหล่านี้                    
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในตำบลหาดเสี้ยวที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต จึงสมควรได้รับการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ปรากฏในสังคมจึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลที่
ดำรงตนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

2.2 เพ่ือเผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ดำรงตนตามหลัดเศรษฐกิจ 
4.  เป้าหมาย 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นท่ีตำบลหาดเสี้ยว ได้น้อมนำหลักปรัชญาการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับครอบครัว อันจะส่งผลให้ประชาชนไม่มีปัญหาทางสังคมและปัญหาหนี้สิน 
5.  พื้นที่ดำเนินการ   
 พ้ืนทีต่ำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีการดำเนินงาน 
 จัดทำประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง และนำเผยแพร่เชิดชูเกียรติ
ในเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือเป็นต้นแบบบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ   

เดือน พฤศจิกายน 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความพึงพอใจ เป็นขวัญและกำลังใจในการน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตต่อไป 

10.2 บุคคลที่ดำรงตนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยกย่องให้ปรากฏในสังคม
ต่อไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 22                                                             

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้ออกประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  11  
มิถุนายน พ.ศ. 2556    
3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  และเป็น
เครื่องกำกับความประพฤติของตน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      เป็นหลักการ  แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้างของเทศบาล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้มีการจัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  เพ่ือประกาศฯ และบันทึกแจ้งเวียนให้กับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติงาน   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ทุกปีงบประมาณ         
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ         
9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  มีข้อตกลงในการปฏิบัติงานโดยไม่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 23 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 
3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้การปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นไปด้วยความยุติธรรม  โปร่งใส  ถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบฯ  ข้อสั่งการ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
     กรณีเกิดเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนั้น  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามระเบียบฯ  เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ทุกปีงบประมาณ          
8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ        
9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  มีการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม  โปร่งใส   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 24 

 
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 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดไว้ให้หน่วยงานของ
รัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามท่ีกฎหมาย
กำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพ่ือให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้  
3.2 เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชน เข้า

ตรวจดู  
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 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

10.2 หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร  
10.3 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 25 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคลัง และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เกี่ยวกับงานด้านการคลัง         
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การดำเนินงานด้านการคลังของหน่วยงานเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การดำเนินการ
ด้านการคลังต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ต้องให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต และให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการบริหารงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคลังให้ประชนได้รับทราบ    
  3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคลัง              
           3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริต และให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการบริหารงบประมาณ   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการคลัง มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต        
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตตำบลหาดเสี้ยว             
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำประกาศ หนังสือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้าง การคำนวณ ราคา
กลาง  เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้าง รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับชำระภาษีต่างๆ และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการคลัง ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ      
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ                                
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว                     
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 26 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ประชาสัมพันธ์ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว  
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
กระตุ ้นให้ทั ้งผู ้บริหารท้องถิ ่น และผู ้ปฏิบัติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือ ที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินการติดตามแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

6.2 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

6.3 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน พร้อมติดประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองอ้อ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
10.3 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทั่วถึง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 28 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ .ศ. ๒๕๔๖               
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง                     
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั ้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น                    
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ จึงได้จัดทำจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/
ร้องทุกข ์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการรับเรื่องราว

ร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีข้ันตอน/กระบวนการและ

แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3.๓ เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 เพื ่อเผยแพร่ให้ก ับผู ้ร ับบร ิการและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียขององค์การบริหารส ่วนตำบล                 

หนองอ้อทราบกระบวนการ 
3.5 เพื ่อให้ม ั ่นใจว่าได้ม ีการปฏิบัต ิตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก ี ่ยวกับการจ ัดการ                     

ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื ่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื ่องปั ญหา                   
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องราวเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6.2  จัดทำคำสั่งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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  
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6.4  แจ้งผ ู ้ร ับผิดชอบตามคำสั ่ง เทศบาลตำบลหาดเสี ้ยวทราบเพื ่อความสะดวกในการ

ประสานงาน 
6.5 รายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ

เรื่อง 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 ่ 29 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  1. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 2. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน การร้องทุกข์จากราษฎรในพ้ืนที่ตำบล
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 ่ 30 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 แผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นมา  ซึ่งเป็นแผน
ที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความต้องการ
ของตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดยใช้
ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่แผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ 
ออกมาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี โดยมีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 17 
(1) ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี ่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จากความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และกำหนดกรอบการ
จัดทำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผล ลดการซ้ำซ้อนของ
โครงการ เกิดบูรณาการความคิด  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพื้นที่ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหาดเสี ้ยว             
จะดำเน ินการจ ัดทำโครงการส ่งเสร ิมสน ับสนุนการจ ัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่ อน                            
แผนชุมชนแบบบูรณาการ จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อมูล ความเห็น  ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพ่ือ
ดำเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพื่อสามารถนำไปจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ 
ร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ 

2. เพ่ือให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 
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3. เพ่ือให้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยง 
สอดคล้อง การพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด      
การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน 

4. เพ่ือประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาองค์การการบริหารส่วนตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 1 ครั้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 

1. จัดประชุมประชาคมตำบลเพ่ือทบทวนแผนชุมชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 

2. นำข้อมูลปัญหาและความต้องการจากแผนชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

จัดประชุมประชาคมตำบลเดือนตุลาคม  
8. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณ 13,560 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด 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. กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสอดคล้องประสาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 31 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมประชาคมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ                                                                                                                                            
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 แผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นมา  ซึ่งเป็นแผน
ที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความต้องการ
ของตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดยใช้
ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่  จึงจัดประชาคมในแต่
ละหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหา ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนร่วม แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชุมประชาคม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ทั้ง 5 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.  ประสานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เพ่ือกำหนดวันประชุมประชาคม พร้อมกับการประชุม
ประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้าน 

1. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
2. นำข้อมูลปัญหาและความต้องการจากแผนชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
2. ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
3. ได้กรอบและแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 4.  ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อเทศบาล 
 5.  การพัฒนาของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 32 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    แต่งตั้งตัวแทนประชาคมแต่ละหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ      
ตรวจรับการจ้าง                                                                                 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เห็นถึงประโยชน์ของการบริหารการดำเนินการจัดหาพัสดุตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ฯลฯ ในรอบปีงบประมาณ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  จึงได้
ดำเนินการส่งเสริมกลไกในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
จากตัวแทนประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ รับข้อมูลข่าวสาร แสดงความ
คิดเห็น เพื่อตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  
3. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือเป็นกลไกในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน) เปิดโอกาส ให้
ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุและได้รับทราบขั้นตอนผลการ
ดำเนินการโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กับมาตรการการป้องกันการทุจริต                                                                                    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน              
5. พื้นที่ดำเนินการ 
           โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว             
6. วิธีดำเนินการ 
 1. มีคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจ้าง    
งานโครงการสอบราคา, ประกวดราคา, ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในพ้ืนที่หมู่บ้านของตัวแทน
ประชาคมโครงการละ  2  คน 
          2. จัดให้มีการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการตรวจรับการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง                               . 
          3. จัดทำประกาศ หนังสือประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการโครงการให้ประชาชนได้ทราบ 
ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน, ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ      
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ                                
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการทีส่วน

ร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง มีความโปร่งใส และไม่เกิดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น              
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 33 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพ่ือคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประชาชนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการและร่วมแก้ไขปรับปรุงโครงการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่ 34 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ
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                
อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้น  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลกระทบก่อให้เกิดสถานการณ์
ใหม่  และความเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงาน  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทำให้ทราบว่า  ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม  ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และส่งผลให้
องค์กรประสบความสำเร็จในระดับท่ีคาดหวังไว้หรือไม่     
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปฏิบัติการ  ของหน่วยงานในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
โครงสร้าง   การควบคุมภายใน  โครงสร้างการรายงาน  รวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่
กำหนด  เพ่ือนำไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร     
 3.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   
ของหน่วยงาน            
 3.3 เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย    
6. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน  
    ของแต่ละหน่วยงานย่อย       
3. จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงานย่อย  
4. หน่วยงานย่อยจัดทำ    
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    - 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   รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ            
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่ 35 
 
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                
อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้น  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลกระทบก่อให้เกิดสถานการณ์
ใหม่  และความเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงาน  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทำให้ทราบว่า  ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม  ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และส่งผลให้
องค์กรประสบความสำเร็จในระดับท่ีคาดหวังไว้หรือไม่     
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปฏิบัติการ  ของหน่วยงานในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
โครงสร้าง   การควบคุมภายใน  โครงสร้างการรายงาน  รวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่
กำหนด  เพ่ือนำไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร     
 3.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   
ของหน่วยงาน            
 3.3 เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย    
6. วิธีดำเนินการ 

1. หน่วยงานย่อยจัดทำ          
    - แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
      ภายในประจำปี        
    - แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุม        
      ภายในประจำปี       
2. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ : ระดังองค์กร    
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     - แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน        
     - แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
      ภายในประจำปี        
    - แบบ ปอ.3 รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี           
3. จัดทำบันทึกการรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน    ประจำปีรายงานต่อ
ผู้บริหาร  
4. จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบประจำปี   รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ            
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
รวมถึงการจัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ
หน่วยงาน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 36 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อผู้กำกับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ  ภายใน  90  วัน  นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 
 เพ่ือให้การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ได้จัดทำข้ึน  โดยยึดถือ  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  แนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน  และการประเมินผลการควบคุมภายใน  ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งได้ปรับลดรูปแบบการ
จัดทำรายงานลง  รวมทั้งแนวทาง  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ  เป็นแนวทางในการดำเนินการ  ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการ
ดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย   
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปฏิบัติการ  ของหน่วยงานในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
โครงสร้าง   การควบคุมภายใน  โครงสร้างการรายงาน  รวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่
กำหนด  เพ่ือนำไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร     
 3.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   
ของหน่วยงาน            
 3.3 เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย    
6. วิธีดำเนินการ 

1. หน่วยงานย่อยจัดทำ          
    - แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
      ภายในประจำปี        
    - แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุม        
      ภายในประจำปี       
2. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ : ระดังองค์กร       
     - แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน        
     - แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
      ภายในประจำปี 
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    - แบบ ปอ.3 รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี           
3. จัดทำบันทึกการรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจำปีรายงานต่อ
ผู้บริหาร  
4. จดัทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบประจำปี   รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ            
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
  ทำให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  มีความถูก
ต้องครบถ้วน  เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  และลดข้อผิดพลาด  รวมถึงการจัดทำรายงานตามระเบียบฯ   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่ 37 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
  
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อผู้กำกับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ  ภายใน  90  วัน  นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 
 เพ่ือให้การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ได้จัดทำข้ึน  โดยยึดถือ  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  แนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน  และการประเมินผลการควบคุมภายใน  ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งได้ปรับลดรูปแบบการ
จัดทำรายงานลง  รวมทั้งแนวทาง  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ  เป็นแนวทางในการดำเนินการ  ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการ
ดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย   
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปฏิบัติการ  ของหน่วยงานในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
โครงสร้าง   การควบคุมภายใน  โครงสร้างการรายงาน  รวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่
กำหนด  เพ่ือนำไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร     
 3.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   
ของหน่วยงาน            
 3.3 เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย    
6. วิธีดำเนินการ 

1. หน่วยงานย่อยจัดทำ          
    - แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
      ภายในประจำปี        
    - แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุม        
      ภายในประจำปี       
2. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ : ระดังองค์กร       
     - แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน        
     - แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
      ภายในประจำปี        
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  - แบบ ปอ.3 รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี        
3. จัดทำบันทึกการรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน    ประจำปีรายงานต่อ
ผู้บริหาร  
4. จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบประจำปี   รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ            
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ           
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  รวมถึงการ
จัดวางระบบ  การประเมินด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในการลดโอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่ 38 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 
3. วัตถุประสงค์ 
     มีความประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน  เพ่ือ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ว่าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      เพ่ือบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ว่าง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้มีการประกาศรับโอน (ย้าย) และประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุกแห่ง  พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุชุมชนคลื่น ๑๐6.๗๕ MHz   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ทุกปีงบประมาณ         
8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ         
9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้มีการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 39 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ/จัดทำประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ /กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เห็นถึงประโยชน์ของการบริหารการดำเนินการจัดหาพัสดุตาม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ฯลฯ ในรอบ
ปีงบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริต และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
จึงได้ดำเนินการส่งเสริมกลไกในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับการ
จ้าง จากตัวแทนประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ รับข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความคิดเห็น เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ จึงจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ และจัดทำประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ เผยแพร่รายละเอียดงบประมาณ
การปฏิบัติงานแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ เป็นกลไกในการมีส่วนร่วมของภาค ให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยคัดเลือกจากตัวแทนภาคประชาชนใน
การประชุมประชาคม   

6.2 จัดทำประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ กรณีมีการดำเนินโครงการและ
ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยทำการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และ
ติดประกาศ ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว    
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 40 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 
3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งกระตุ้นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นเกิดความตื่นตัวในการพัฒนามีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น         
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      เพ่ือทำให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น  พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ  วิธีการ
ทำงานจากลักษณะเดิมที่คอยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ร่วม
คิด ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้ส่งตัวสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท้องถิ่น  
พร้อมทั้งได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นำหมู่บ้าน  
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ประจำทุกปี  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ทุกปีงบประมาณ         
8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ         
9. ผู้รับผิดชอบ 
    สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น  เกิดการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพและ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น     
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 42 

 
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 โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานชองบุคลากรชองภาครัฐมี
ความโปร่งใส และมีการ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการ
จัดระบบการตรวจสอบและ ประเมินผลสัมฤทธิ ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ ้มค่าของ
ทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี 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
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค 
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือ เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยวกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับ ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ 
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ข้อบังคับ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

3.3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ 
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เพ่ือป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ มีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เช้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประซาซนเกิดความ
มั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีต่ำบลหาดเสี้ยว 
6. วิธีดำเนินการ 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความ 
มั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนเมษายน  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ไม่มีการทุจริตในพ้ืนที่ตำบลหาดเสี้ยว 
 
 


