แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
( พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖5 )

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
( พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ )
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๑
คานา
การจั ดท าแผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริต ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ของเทศบาลต าบล
หาดเจ้าสาราญ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต และยกมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของเทศบาล
ตาบลหาดเจ้าสาราญด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติก ารป้องกันการทุ จริต ซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้ม กันการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และไม่ทาให้ประชาชน
เกิดความคลางแคลงใจในการทางานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกัน
ไม่ให้มีการใช้อานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่ง
สาหรับกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ ได้พัฒนา
ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ) และกรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ย งานภาครั ฐ
( Integrity and Transparency Assessment ; ITA ) ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การสร้างเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันการทุจริต และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญแสดงเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

๒
ส่วนที่ ๑
บทนา
การป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องสาคัญเพราะเป็นการดับปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริต
เกิ ดขึ้ น ก็จ ะสร้างปั ญ หาความเสี ยหายแก่ สั ง คมและประเทศชาติ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญได้จั ด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกั นการทุจริต เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖0 จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง มุ่งสู่การเป็นท้องถิ่นที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชน การบริหารงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้ าสาราญ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจ จุบั น ไม่ ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ ในทางทุ จ ริต ประพฤติมิ ชอบ โดยได้ก าหนดยุ ทธศาสตร์ ในการดาเนิ นงาน
ออกเป็น ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การสร้างเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจอานาจจากส่วนกลางลง
สู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
จัดทาบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งนาไปสู่การพัฒ นาประเทศ หากเทศบาลต าบลหาดเจ้าสาราญปราศจากการทุจริต และพัฒ นา
ท้องถิ่นของตนเอง ก็จะเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริง

๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญมีพื้นที่บางส่วนติดชายทะเล และมีชายหาดเจ้าสาราญซึ่งเป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยว ทาให้มีจานวนเงินในการใช้จ่ายเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร สร้างรายได้
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ประกอบเทศบาลต าบลหาดเจ้ า ส าราญเป็ น พื้ น ที่ ก าลั ง พั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวหาดเจ้าสาราญในอนาคต จึงต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เป็นจานวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย จึงเป็นการเปิดช่องทาง
ให้มกี ารทุจริตมากขึ้น
แนวโน้มที่จะมีการทุจริตของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓. ช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย
๔. การขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕. เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพล
สาเหตุและปัจจัยที่จะนาไปสู่การทุจริตของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑. โอกาส แม้จะมีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายัง
มีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสการทุจริต ซึ่งเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
๒. สิ่งจูงใจ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่จะสร้างความร่ารวย จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น
๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ งใส การทุ จ ริ ตในปั จ จุ บั น มี รูป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย
๔. การผูกขาด ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การผูกขาดโครงการก่อสร้าง และโครงการพื้นฐานต่างๆ
๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพ ฤติกรรมการทุ จริต เพราะต้องการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้ าที่
แสวงหาช่องทางเพื่อ เพิ่มรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว

๔
๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในปัจจุบันนี้ประชาชนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
๗. มี ค่านิ ย มที่ ผิ ด เนื่ องจากสังคมไทยได้เปลี่ย นจากการยกย่อ งคนดี คนที่ มีค วามซื่ อสั ตย์ สุจริ ต
เป็นการยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง
หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ถื อ เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบในวงกว้ า ง ขั ด ขวางการพั ฒ นาประเทศ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มักถูกมองว่าเป็นองค์กรที่
เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตจากสื่อต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อการกระจาย
อานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต บั ง เกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม และเป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๔๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
เทศบาลต าบลหาดเจ้ าส าราญจึ งได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริห ารจัด การที่ มี ค วามโปร่ง ใส
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสูการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภ าพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมือ งในการต่อ ต้านการทุจริต ของผู้บริห ารเทศบาลตาบลหาด
เจ้าสาราญ
๒) เพื่ อยกระดั บจิ ตสานึ กรั บผิ ดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้ าราชการฝ่ ายการเมือ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อการบริหารราชการของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว ม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๕
๕) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
เป้าหมาย
๑) ข้ าราชการฝ่ ายการเมื อ ง ข้ าราชการฝ่ ายบริห าร บุค ลากรของเทศบาลต าบลหาดเจ้ าสาราญ
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการของเทศบาลตาบลหาด
เจ้าสาราญที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุ ณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต

๖
๔) สามารถพั ฒ นาระบบกลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติร าชการ
ของเทศบาลต าบลหาดเจ้า ส าราญทั้ งจากภายในและภายนอกองค์ ก รที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการเฝ้ า ระวั ง
การทุจริต
๕) เทศบาลต าบลหาดเจ้ าส าราญมี แ นวทางการบริ ห ารราชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ น แบบ ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต อั น จะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๗
ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑ . การ
ส ร้ า ง
สั ง ค ม
ที่ ไม่ ท น
ต่ อ ก า ร
ทุจริต

๑.๑ การสร้ า ง
จิ ต ส านึ ก แล ะ
ความตระหนั ก
แ ก่ บุ ค ล า ก ร
ทั้ ง ข้ า ราชก าร
ก ารเมื อ งฝ่ าย
บริหาร
ข้ า ร า ช ก า ร
ก ารเมื อ งฝ่ าย
ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น
และฝ่ายประจา
ข อ ง เท ศ บ า ล
ต าบลหาดเจ้ า
สาราญ
๑.๒ การสร้ า ง
จิ ต ส านึ ก แล ะ
ความตระหนั ก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
ปี
ปี
ปี
หมาย
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท
๑. โครงการสร้ า งเสริ ม ความ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ซื่อ สั ต ย์สุ จ ริต เพื่ อ ต่ อต้ านการ
ทุจริต
๒. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
จริยธรรม
๓. โครงการให้ความรู้ เรื่อง
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของเทศบาลตาบลหาด
เจ้าสาราญ

๑. โครงการปล่อยสัตว์กลับบ้าน ๕๐,๐๐๐
๒. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
พื้นที่สีเขียว
๓. โครงการปลูกผักริมรั้ว
๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘
มิติ

มิติที่ ๑

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๓ การสร้ า ง
จิ ต ส านึ ก แล ะ
ความตระหนั ก
แ ก่ เด็ ก แ ล ะ
เยาวชน

๑. โครงการพาน้องท่องธรรมะ
๒. โครงการ “โตไปไม่โกง”
๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รวม

จานวน ๙ โครงการ

ปี
ปี
ปี
ปี
หมาย
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๙
มิติ

๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒ .๑ แ ส ด ง กิจกรรมประกาศเจตจานง
เจต จ าน งท าง ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
การเมืองในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ปี
ปี
ปี
ปี
หมาย
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท
-

๑. โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
๒. โครงการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
๓. มาตรการในการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
๔. กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑. กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
๒. มาตรการการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐
มิติ

มิติที ๒

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
ปี
ปี
ปี
หมาย
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

๑. โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น
๒. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน บุคคล ที่ทา
ประโยชน์ ให้กับตาบลหาดเจ้า
สาราญ
๓. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒.๕ มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

๑. มาตรการจัดทาข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ
๒. มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

-

-

-

-

-

-

รวม

๓ โครงการ ๔ มาตรการ
๕ กิจกรรม

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๑๑
มิติ

๓ . การ
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาท
และการมี
ส่ ว น ร่ ว ม
ของภ าค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
ปี
ปี
ปี
หมาย
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๓.๑. จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจ
หน้าที่ของ
เทศบาลตาบล
หาดเจ้าสาราญ
ได้ทุกขั้นตอน

๑. มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพ
๒. กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ๓๐,๐๐๐
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓. มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ ๑๐,๐๐๐
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร
๔. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ๔๐,๐๐๐

๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน

๑. โครงการจัดประชาคมแผน ๒๐,๐๐๐
ชุมชุน
๒. โครงการเทศบาลตาบล
๒๐,๐๐๐
หาดเจ้าสาราญเคลื่อนที่
๓. มาตรการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้รับทราบ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

๑๒
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๓ การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ
เทศบาลตาบล
หาดเจ้าสาราญ

มิติที่ ๓

รวม

ปี
ปี
ปี
ปี
หมาย
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท
-

๑. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. มาตรการแต่งตั้งตัวแทน ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง
๓. กิจกรรมประชุมประชาคม ๑๐,๐๐๐
หมู่บ้านและประชาคมตาบล
ประจาปี

๓ โครงการ ๕ มาตรการ
๒ กิจกรรม

๑๕๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๓
มิติ

๔. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
ปี
ปี
ปี
หมาย
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๔.๑ มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

๑. โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
๒. โครงการจัดทารายงานการ ๕,๐๐๐
ควบคุมภายใน
๓. กิจกรรมประเมินผลการ ควบคุมภายใน

๔.๒ การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

๑. กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ
๒. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๔
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔.๓ การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

มิติที่ ๔

ปี
ปี
ปี
ปี
หมาย
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๑. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
๑๐,๐๐๐
สภาเทศบาลตาบลหาดเจ้า
สาราญให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
๓. กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน ๑๐,๐๐๐
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลหาดเจ้า
สาราญ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๔.๔ เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community )
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต

๑. มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
๒. กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็น
การทุจริต
๓. มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

รวม

๒ โครงการ ๒ มาตรการ
๗ กิจกรรม

๑๔๕,๐๐๐

๑๔๕,๐๐๐

๑๔๕,๐๐๐

๑๔๕,๐๐๐

-

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิต ส านึ ก และความตระหนั ก แก่บุ คลากร ทั้ งข้ า ราชการการเมื อ ง ฝ่ ายบริห าร
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีปัญหามากมาย อาทิ ธุรกิจนอกกฎหมาย การคอรัปชั่น ฯลฯ เหตุเกิดเพราะ
ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้าและประชาชน ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นตอ และ
รากเหง้าของปัญหาหลาย ๆ อย่าง ถ้าคนเราเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาหลายอย่างจะไม่เกิด
ดังนั้ น การจะเสริ มสร้า งความซื่ อสั ต ย์สุ จ ริต เพื่ อ ต่อ ต้ านการทุ จ ริต ต้ อ งร่ว มมื อ กั น ทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงต้องปลูกฝัง
ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อจะได้เป็นกาลังสาคัญในอนาคตของประเทศชาติต่อไป
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญจึงเห็นความสาคัญ ในการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่ อต่อต้านการทุ จริตให้แก่ข้าราชการทุกคน เพื่ อตระหนักถึง การสร้างจิตสานึก และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้า
สาราญ
๒. เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ พั ฒ นาจิ ต ใจ และพั ฒ นาตนเอง ประพฤติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี
สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
๓. เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
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๔. จัดทากาหนดและหัวข้ออบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ทาให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
๓. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
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๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพั ฒ นาประเทศให้ ก้ าวหน้ าประชาชนมี ค วามสู ข อย่ างยั่ ง ยื น และสามารถก้ าวพ้ น ทุ ก ข์ วิก ฤติ
ของโลกที่ ม ากั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ มี ร ากฐานส าคั ญ จากการพั ฒ นาบุ ค คลในประเทศนั้ น ๆ ให้ เป็ น คนดี
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่รัฐ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญจึง เห็นความสาคัญ ในการพัฒ นา
บุคคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณ ธรรม จริยธรรม และปฏิ บัติง านด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มรจิตสานึกที่ดีในการทางาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทา
โครงการเสริม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านและประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เสริม สร้ างจิ ต ส านึ ก ให้ พ นั ก งาน เจ้า หน้ าที่ ของเทศบาลต าบลหาดเจ้ าส าราญมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตส่วนตัว
๒. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง ให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
สานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห้งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการ
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม
๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดและหัวข้ออบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
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๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว
๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง ให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึก
ร่วมในการเสริม สร้างสังคมแห้ งคุ ณ ธรรมและสมานฉั น ท์ สร้ างประโยชน์ แก่ ค รอบครั ว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบาเพ็ญ สาธารณะประโยชน์
ส่วนรวม
๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
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๑. ชื่อโครงการ โครงการให้ความรู้ เรื่อ ง ผลประโยชน์ ทับซ้อน ให้กับบุคลากรของเทศบาลตาบลหาด
เจ้าสาราญ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้อง
เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนาไปสู่การทุจริต
ดังนั้ น เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐจึ งต้อ งมีจิ ตส านึ กในการปฏิ บั ติราชการ โดยค านึ ง ถึง ประโยชน์ ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญจึงเห็นความสาคัญ ในการให้ความรู้
แก่บุคคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึก ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทาโครงการให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญคานึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๒. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน
๔. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดและหัวข้ออบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
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๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญจะปฏิบัติงานโดยคานึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน
๔. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
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๑. ชื่อโครงการ โครงการปล่อยสัตว์กลับบ้าน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสัตว์น้าอุดมสมบูรณ์ มาก และสัตว์น้าก็เป็นอาหารโปรตีน
หลักที่สาคัญของประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนมีคาพูดหรือวลีที่ติดปากคนไทยมา ตั้งแต่ในอดีต
ว่ า "ในน้ ามี ป ลา ในนามี ข้ า ว" หรื อ "กิ น ข้ า วกิ น ปลา" เป็ น ต้ น แต่ ต่ อ มาบ้ า นเมื อ งเจริ ญ ขึ้ น อั ต ราการ
เจริญ เติบโตของประชากรเพิ่มมากขึ้นโดยลาดับ ทรัพยากรสัตว์น้าที่มีอยู่ถูกน าขึ้นมาใช้อย่างเสรีขาดการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าถูกนาขึ้นมาใช้มากจนเกินกว่าศักย์การผลิต ผลที่ตามมาคือ
ทรัพยากรสัตว์น้าอยู่ในสภาพลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็ว
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญเห็นความสาคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการปล่อยสัตว์กลับ
บ้าน เพื่อให้คนไทยมีสัตว์น้ารับประทานจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าชายฝั่งในแหล่งน้าธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้า
๓. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้าที่อยู่บริเวณชุมชนชายฝั่ง
๔. เพื่อให้ประชาชนได้มีสัตว์น้าไว้บริโภคและสร้างรายได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ และประชาชน
ทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ชายหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. จัดหาพันธุสัตว์
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ )
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๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทรัพยากรสัตว์น้าชายฝั่งในแหล่งน้าธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
๓. ประชาชนมีจิตสานึกที่เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้าที่อยู่บริเวณชุมชนชายฝั่ง
๔. ประชาชนได้มีสัตว์น้าไว้บริโภคและสร้างรายได้

9
๑. ชื่อโครงการ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ ยิ่งของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่งแวดล้อม
แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ทาให้มีความต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกทาลายป่าอย่างรุนแรง ทาให้พื้นที่
ป่าไม้ลดลงเป็นจานวนมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการขาดแคลน
ไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็น
ปัญ หาที่ นานาประเทศตระหนั กและมีการรณรงค์ อย่างกว้างขวาง ดั งนั้ น จึงจ าเป็นต้ องฟื้น ฟู ความอุด ม
สมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมาดังเดิม
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา
๒. เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ และประชาชน
ทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. จัดหาพันธุ์ไม้
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท
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๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๒. ลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๓. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
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๑. ชื่อโครงการ โครงการปลูกผักริมรั้ว
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันปัญ หาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับ
บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลมี จ านวนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และอั ต ราการป่ ว ย จากโรคที่ ไ ม่ ติ ด ต่ อ
เพิ่ มสูง ขึ้น โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาล
จะต้องเสียงบประมาณในการดาเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญ หาที่ปลายเหตุ เนื่องจากต้นเหตุ
ของปัญ หาสุขภาพ ที่สาคัญ มีสาเหตุ มาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปน
สารเคมี หรื อ ผั ก -ผลไม้ ที่ ไม่ ป ลอดสารพิ ษ เพราะเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ใช้ ส ารก าจั ด ศั ต รูพื ช อย่ า งไม่ ถู ก วิ ธี
เพื่ อ เหตุผ ลทางการค้ า และพาณิ ช ย์ ท าให้ ส ารเคมี ที่ เป็ น โทษเหล่ านั้ น ตกอยู่ กั บ ผู้ บ ริโภคอย่า งยากที่ จ ะ
หลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุ แบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน
และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทาง
หนึ่งที่จะช่วยใช้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์อย่างแท้จริง แต่กระนั้น สาหรับประชาชนที่ไม่เคย
ปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการปลูกผักริมรั้ว
เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเอง
๒. เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
๓. เพื่อยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน ผู้นาชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดและหัวข้อบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
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๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเอง
๒. ลดรายจ่ายในครัวเรือน
๓. ประชาชนได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
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๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑. ชื่อโครงการ โครงการพาน้องท่องธรรมะ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ชีวิตมนุษย์มีศาสนาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและมีผลต่อความเชื่อ และการปฏิบัติตัวของมนุษย์ไม่ว่า
มนุษย์จะอยู่ ในภาวะปกติหรือเจ็บป่วย จะต้องมีการปรับตัวทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม
การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา จะมีผลต่อการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้เป็นอย่างมาก
ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยัง
ส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาด
ความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สาหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญ หาการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท ปั ญ หาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปั ญ หาการมีเพศสัม พัน ธ์ในวัยเรียน ปั ญ หาการติ ด
เกมส์ สาหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ปัญหาการทางานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพาน้องท่อง
ธรรมะเพื่อให้เยาวชนมีภูมิต้านทานทางสังคมมากยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑ . เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทางาน เกิดทักษะในการทางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดและหัวข้ออบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
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๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑ . เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
๒. ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เกิดทักษะในการ
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
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๑. ชื่อโครงการ โครงการ โตไปไม่โกง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุ จริต คอร์ รัป ชั่น เป็ น ปั ญ หาที่ ท าลายสัง คมอย่างรุ น แรงและฝั ง รากลึ ก เป็ น ปั ญ หาที่ สะท้ อ น
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึง ได้จัดทาโครงการ โตไปไม่โกง
เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
๓. วัตถุประสงค์
๑ . เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดี
๓. เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นกาลังสาคัญของชาติ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดและหัวข้อบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
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๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑ . เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
๒. เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดี
๓. เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

๑๗
มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจาเป็นทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานาน จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จิ ต คอร์ รั ป ชั่ นอย่ า งจริ ง จั ง
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้อง
ตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับ
ใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้ านภัยการทุจริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
เทศบาลต าบลหาดเจ้ าส าราญได้เห็ น ความส าคั ญ ในเรื่ องดัง กล่ าว จึ ง ได้ จัด ท ากิจ กรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารงานเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๒. เพื่อให้ผู้บริหารประกาศเจตจานงในการบริหารราชการ
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทาประกาศการแสดงเจตจานงของผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )

๑๘
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๒. ผู้บริหารได้ประกาศเจตจานงในการบริหารราชการ
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

๑๙
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๑. ชื่อโครงการ โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ (Public procurement) นั บ เป็ น กระบวนการส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อ นงบประมาณรายจ่ายเพื่ อพัฒ นาประเทศ แม้ว่าการจัดซื้อจัด จ้างจะมีขั้น ตอนและกลไกควบคุ ม
ตรวจสอบที่รัดกุมอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Corruption in public
procurement) ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
๓. วัตถุประสงค์
๑. การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร พนักงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )

๒๐
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๑
๑. ชื่อโครงการ โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ความพึ งพอใจ เป็ น ปัจ จัยที่ ส าคัญ ประการหนึ่ง ที่ ช่ว ยให้ป ระสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ ผู้บริหารควรจะต้องให้ความสาคัญ ในเรื่องความพึงพอใจแก่พนักงาน
ในองค์กร เพื่อที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการมี
ปัจจัยสาคัญประการแรก ที่เป็นตัวบ่งชี้ คือ จานวนผู้มาใช้บริการดังนั้น ผู้บริการที่ชาญฉลาดจึง ควรอย่างยิ่งที่
จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะเกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ
เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น หน่วยงานที่
ให้บริการจึงต้องคานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ และจาเป็นต้องมีการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการทั้งในด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ตลอดจน
ความต้ อ งการในการใช้ บ ริ ก าร เพื่ อ น ามาใช้ ในการวางแผนและก าหนดนโยบายในการให้ บ ริ ก ารต่ างๆ
ให้ส อดคล้ องกับความต้องการและความเหมาะสมของผู้ ใช้บ ริการ ซึ่ง ถือ เป็น หัวใจสาคัญ ที่ จะสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ สารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อจะได้นารายละเอียดมาวางแผนการให้บริการในครั้งต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. เพื่ อน าปัญ หาและข้ อเสนอแนะของผู้ใช้ บ ริการมาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง
การจัดการให้บริการของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญต่อไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้มาใช้บริการของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๒๒
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. จัดทาใบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ได้รู้ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. นาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญต่อไป

๒๓
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
สังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความสาคัญของความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการสาคัญที่จะช่วยป้องกัน
การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานและผู้ ป ฎิ บั ติ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และมี ก ารปฏิ บั ติ ง านหรื อ มี ก าร
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง
ดัง นั้นจึงมีความจาเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใส ให้เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทามาตรการในการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
๒. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
๒. รายงานผลการพิจารณา และทาความเห็นเสนอผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี

๒๔
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
๒. การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส

๒๕
๑. ชื่อมาตร มาตรการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ มีหน้าที่หลักในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซึ่ง เปิด
ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้มาติดต่องาน
ราชการเป็นจานวนมาก บางครั้งหากมีประชาชนมาติดต่อราชการพร้อมกัน มักจะเกิดปัญหาในการแย่งการ
บริการ ทาให้เกิดความไม่สบายใจในระหว่างผู้มาติดต่อราชการด้วยกัน และการบริการก็จะล่าช้า ภาพลักษณ์
องค์กรก็มีความสาคัญในปัจจุบัน การทาให้องค์กรมีความน่ าเชื่อถือ ก็เป็นปัจจัยหลักในการให้บริการดังนั้น
การนาระบบคิวเข้าไปช่วยในการให้บริการ ย่อมทาให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย แสดงถึง ความ
เป็นเป็นมืออาชีพในการจัดการระบบการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทามาตรการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
๒. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบของผู้มาติดต่อราชการ
๓. เพื่อลดปัญหาในการแซงคิว
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้มาติดต่อราชการทุกคน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรรมดาเนินการจัดทาบัตรคิว
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ

๒๖
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สร้างความเป็นระเบียบต่อผู้มาติดต่อราชการ
๓. ไม่มีปัญหาเรื่องการแซงคิว

๒๗
๒.๓ มาตรการการดุลพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลั ก การบริหารจัด การบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจน
จัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทามาตรการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว
๒. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในงานบริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ของแต่ละงาน โดยปิดไว้โดยเปิดเผย
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

๒๘
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว
๒. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกในการบริการ
๓. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในงานบริการ

๒๙
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปสูยุคของโลกไรพรมแดน อันเนื่องมาจากความเจริญของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันไดอย่างรวดเร็วทั่วโลก ดังนั้น ระบบราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐในฐานะเป็นไกของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายให้ไปสู การปฏิบัติ จึงมีความจาเป็น
อย่ า งที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นบทบาทการท างานให้ มี ค วามทั น สมั ย มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริการของรัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็น ความสาคัญ ในเรื่องดัง กล่าว จึง ได้จัด ทามาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว
๒. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในงานบริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
ผู้บริหารทาคาสั่งมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ บางเรื่อง เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี

๓๐
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว
๒. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกในการบริการ
๓. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในงานบริการ

๓๑
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๑. ชื่ อ โครงการ โครงการยกย่ อ งเชิ ดชู เกี ยรติห น่ วยงาน / บุ คคลที่ มี ค วามชื่ อ สั ตย์ สุ จ ริต มี คุณ ธรรม
จริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยกาลังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตในสังคม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้า งจิต ส านึ ก ด้า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม โดยเฉพาะภาครัฐ ผู้ ซึ่ง มีบ ทบาทสาคั ญ ในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ตาม
นโยบาย ของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีเครื่องมือในการ สร้างจิตสานึกที่จะนาไปสู่
คุณธรรม จริยธรรม
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน / บุคคลที่มีความชื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับผู้ที่มีความชื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
๓. ประชุมวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
๔. ดาเนินการคัดเลือก
๕. ส่งผลการคัดเลือกให้ผู้ที่แต่ตั้งทราบ
๖. มอบใบเชิดชูเกียรติ
๗. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

๓๒
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เป็นขวัญและกาลังใจให้กับผู้ที่มีความชื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่น

๓๓
๑. ชื่ อ โครงการ โครงการยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ ห น่ ว ยงาน บุ ค คล ที่ ท าประโยชน์ ใ ห้ กั บ ต าบลหาด
เจ้าสาราญ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ ใ นสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งของโลก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิ จมีความเชื่อมโยงสลับซับ ซ้ อนยิ่ง ขึ้น การคาดการณ์ และ
วางแผนล่วงหน้าทาได้ยากกว่าในอดีต ประเทศไทยจึงได้ริเริ่มกระบวนการวางแผนพัฒนา ประเทศในแนวใหม่
ตั้ง แต่ก ารจัด ท าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 ที่ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนจากทุ ก
ภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนด้ วย และในที่สุดก็ได้นาไปสู่การปรับแนวคิดการ
พัฒนาประเทศใหม่ที่ไม่มองการพัฒนาประเทศแบบแยกส่วน โดยเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็น ศูนย์กลางของ
การพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะต้ อง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลากหลายมิติ
เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญเป็ น หน่ ว ยงานราชการมีห น้ าที่ จั ด ทาบริก ารสาธารณะเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคล ที่ทาประโยชน์ให้กับตาบล
หาดเจ้าสาราญ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับผู้ที่ทาประโยชน์ให้กับตาบลหาดเจ้าสาราญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับผู้ที่ทาประโยชน์ให้กับตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่น
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๓๔
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
๓. ประชุมวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
๔. ดาเนินการคัดเลือก
๕. ส่งผลการคัดเลือกให้ผู้ที่แต่ตั้งทราบ
๖. มอบใบเชิดชูเกียรติ
๗. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เป็นขวัญและกาลังใจให้กับผู้ที่ทาประโยชน์ให้กับตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่น
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน

๓๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันการดารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป มีการแข่ง ขันกันอยู่ตลอดเวลา ทาให้ทุกคนต้อง
ปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อความอยู่รอดในสังคม ส่งผลให้การดาเนินชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ต้อง
สวนทางกับแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งดีๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่เน้นความพอดี บางคนเรียกว่าปรัช ญาเศรษฐกิจแบบมัชฌิมา คือ
ยึดทางสายกลาง ทั้งนี้ ถ้าทุกคนตระหนักถึงความสาคัญ ของแนวคิดดังกล่าว และน้อมรับนาไปปฏิบัติตาม
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ได้มีพระราชดารัสไว้ สังคมไทยก็จะมีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีอาชีพเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองและสามารถยกระดับ
คุณ ภาพความเป็นอยู่ได้ โดยการดาเนิ นชีวิตในแบบเรียบง่าย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒ น์ ตลอดจน ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติได้กล่าวกับประเทศต่าง ๆ ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นตัวอย่างที่ควรปฏิบัติตาม เพราะเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ที่มีความพอเพียง ซึ่งหมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและความระมัดระวัง ในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้เพื่อวางแผนและดาเนินการ นอกจากนี้ ต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจของคน
ในชาติ ให้มีจิตสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุล
และเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทากิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการดาเนินชีวิต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยากและเลี้ยงตนเอง
๒. เพื่อให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง
๓. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๓๖
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
๓. ประชุมวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
๔. ดาเนินการคัดเลือก
๕. ส่งผลการคัดเลือกให้ผู้ที่แต่ตั้งทราบ
๖. มอบใบเชิดชูเกียรติ
๗. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนพออยู่ พ อกิ น สมควรแก่ อั ต ภาพในระดั บ ที่ ป ระหยั ด ไม่ อ ดอยากและเลี้ ย งตนเอง
๒. เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง
๓. ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน

๓๗
๒.๕ มาตรการจัดการในการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรืตรวจสอบ พบการทุจริต
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
“การทุจริต” เป็นภั ยร้ายแรงสาคัญ ที่ ทาลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึง มีนโยบายว่าจะสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนา
ความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจของประชาชนด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญ กับการทุจริต จึง ได้มีมาตรการจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการทุจริต
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
๓. เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น
๔. เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

๓๘
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการทุจริต
๒. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
๓. มีหลักประกันเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น
๔. ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓๙
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
หาดเจ้าสาราญ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ
สินบนทั้ง ที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญ กับการทุจริต จึงได้มีมาตรการร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบการทุจริต
๒. เพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดความเป็นธรรม ถูกต้อง และรวดเร็ว
๓. เพื่อตรวจสอบการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ผู้ บริ หารมีค าสั่งให้ เจ้ าหน้าที่ ข องเทศบาลตาบลหาดเจ้ าสาราญทุ ก คนให้ค วามร่วมมื อในการ
ตรวจสอบของหน่วยงานอื่น
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

๔๐
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบการทุจริต
๒. การแก้ปัญหาเกิดความเป็นธรรม ถูกต้อง และรวดเร็ว
๓. การทุจริตได้หมดไปจากสังคมไทย

๔๑
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุจริต (Corruption) หมายถึ ง การใช้ อานาจที่ ได้ มาหรือ การใช้ ทรัพ ย์สิน ที่มี อยู่ในทางมิชอบ
เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการ
รับ สิ น บนทั้ ง ที่ เป็ น เงิ น และสิ่ งของ การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น การฟอกเงิ น การยั ก ยอก การปกปิ ด
ข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญกับการทุจริต จึงได้มีมาตรการลงโทษผู้กระทาผิดการ
ทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการลงโทษผู้กระทาผิดทุจริตอย่างเท่าเทียมกัน
๒. เพื่อสร้างกระบวนการในการลงโทษผู้กระทาผิด
๓. เพื่อปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. กาหนดกระบวนการในการสอบสวน
๓. กาหนดโทษ ที่จะลงแก่ผู้กระทาผิดการทุจริต
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )

๔๒
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สร้างบรรทัดฐานในการลงโทษผู้กระทาผิดทุจริตอย่างเท่าเทียมกัน
๒. สร้างกระบวนการในการลงโทษผู้กระทาผิด
๓. ปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย

๔๓
มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ทุกขั้นตอน
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับได้มี
ประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บ
ข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่หน่วยงานของรัฐรวบรวมข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้เอง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รับ ความสะดวกในการเข้าถึ ง ข้อ มู ลข่ าวสารของราชการ
โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จึงได้มีมาตรการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. เพื่อเป็น สถานที่ จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชน เข้า
ตรวจดู
๓. เพื่อให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทุกคน

๔๔
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดทา
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
๓. การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๔๕
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ด้วยปัจจุบันพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติตลอดจนหลักการคุ้มครองสิทธิอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน การส่งเสริมและพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจสาระสาคัญ และแนวปฏิบัติราชการ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบัติราชการ โดยยึดมั่นการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ
ในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญ กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
จึงได้มีการจัดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวาสารแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๒. เพื่อให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
๓. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ เช่นเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ

๔๖
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ
๒. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๓. ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

๔๗
๑. ชื่อโครงการ โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ มี
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ให้ความหมายของ ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้
เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดย
ผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ ท าไว้ในรูป แบบของเอกสาร แฟ้ มภาพ หนัง สื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด
ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพและเสียง การบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาที่
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กาหนดไว้ จึง ได้ มีการจัด ท าโครงการสื่อประชาสัมพัน ธ์
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง
๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๓. เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ

๔๘
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน
ให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญ
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้ทราบถึงข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของเทศบาลตาบลหาดเจ้า
สาราญ
๓. หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

๔๙
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน พร้อมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถทาได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือทาโดยการสอน
การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่ม
คุ ณ ค่ า ทุ น ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของคนในชุ ม ชน ภายใต้ ร ะบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนในชุ ม ชน
เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชน
จึงต้องร่วมกัน “สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือ
การกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมู ล สถานการณ์ของชุมชน แล้วนามาร่วมกัน
ตัดสินใจวางแผนดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระทากิจกรรมของชุมชน
ร่วมกัน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๒. เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมาย
๓. เพื่อให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
๔. เพื่อให้คนในชุมชนสามารถกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
๕. เพื่อให้คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ

๕๐
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการประชาคม พร้อมกับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของชาวบ้าน
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๒. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย
๓. คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
๔. คนในชุมชนสามารถกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
๕. คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้

๕๑
๑. ชื่อโครงการ โครงการเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญเคลื่อนที่
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การบริการประชาชน เป็นภารกิจหลักของเทศบาล โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารตลอด
จนถึงผู้ปฏิบัติทุกคน ต้องทาหน้าที่ให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นที่
ประทับใจและให้ประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุด และเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด ซึ่ งเทศบาลเป็น หน่วยงานที่ ทางานใกล้ชิดกับ ประชาชนอยู่เสมอ จึง ต้องทางานให้ เกิดความรวดเร็ว
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทางาน เน้น การบริการที่ดีต่อประชาชน และแก้ไขปัญ หาสัง คม และความ
ยากจนเชิงบูรนาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักบุคลากรระดับผู้นาหมู่บ้าน ผู้นาชุมชนและประชาชนเป็นหลัก
พร้อมกับประสานงานหน่วยงาน / องค์กร / ส่วน ราชการ / องค์กรเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการบูรนาการใน
การทางานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน
และชุมชน และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการ บาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน การรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญจึง จัดทาโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๒. เพื่อเป็นการออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลทุกชุมชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงเพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล
๓. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
กับประชาชนในเขตเทศบาล
๔. เพื่ออานวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การชาระภาษี
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การ ตรวจสุขภาพ
การคัดกรองสุขภาพ
๕. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆที่ควรรู้แก่ประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและในการ
ไปติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๕๒
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน
ให้ประชาชนทราบ
๓. นาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๒. ได้พบปะประชาชนในเขตเทศบาลทุกชุมชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงเพื่อเสริมสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อ
เทศบาล
๓. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กับประชาชน
ในเขตเทศบาล
๔. อานวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การชาระภาษี
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การ ตรวจสุขภาพ
การคัดกรองสุขภาพ
๕. ได้เผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆที่ควรรู้แก่ประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและในการ
ไปติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง

๕๓
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การสอบข้อเท็จจริง หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร
และพยานวัตถุ เพื่อ จะทราบความจริงในเรื่องนั้ นๆ และพิสูจ น์ค วามจริง ว่าเรื่องใดเป็ นเรื่อ จริง หรือ เป็ น
เรื่องเท็จ และชี้มูลความจริงว่าเป็นประการใด
เมื่อมีการร้องเรียนเกิดขึ้น จึงจาเป็นที่ต้องดาเนินการตรวจสอบว่าข้อร้องเรียนนั้น เป็ นความจริงหรือ
เป็นความเท็จ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนเบื้องต้น ที่จะนาไปสู่ในขั้นตอนต่อๆไป
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้เห็นความสาคัญในการสอบข้อเท็จจริง จึงได้มีการจัดทามาตรการใน
การตรวจสอบข้อร้องเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยแต่ง ตั้ง จากผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้ นๆ เพื่ อให้
ผู้ร้องเรียนได้รับความเป็นธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
๒. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เมื่อมีข้อร้องเรียน จะเสนอเรื่องไปยังผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมสอบข้อเท็จจริง
๒. กาหนดระยะเวลาในการสอบต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หากไม่เสร็จภายในระยะเวลาต้องแจ้งเหตุ
ดังกล่าวแก่ผู้บริหาร
๓. แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการให้ผู้บริหารพิจารณา
๔. แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ

๕๔
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
๒. เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต

๕๕
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหาด
เจ้าสาราญ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมี ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งประชาธิ ป ไตยอย่ า งยั่ ง ยื น และส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการ
ตรวจสอบการทางานของผู้บริหาร และทาให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันนั กการเมืองจากการกาหนดนโยบายที่ไม่ เหมาะสมกับสัง คมนั้ น ๆ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้ง ความต้องการหรือความ
ปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง
สาหรับความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เป็นเงื่อนไขหลักของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้ว ยังจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาและโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ลดความขัดแย้งในสังคมและบังเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้ง แก่ชุมชนและประเทศชาติ ทาให้คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนทาให้ใช้
ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีเป้าหมายสาคัญ คือ นาค่านิยม ความ
คิดเห็ นของสาธารณชนเข้าสู่การตัดสินใจ เพื่อรับปรุงคุณ ภาพของการตัดสิน ใจที่สาคัญ แก้ปัญ หาความ
ขัดแย้งจากความต้องการที่เหมือนกัน การสร้างความเชื่อมั่น และให้การศึกษาและให้ข้อมูลแก่สาธารณชน
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญ ในการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มี มาตรการ
แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง
๒. เพื่อได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น

๕๖
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน
ให้ประชาชนทราบ
๓. แต่งตั้งตัวแทนชาวบ้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาแผน
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น

๕๗
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมี ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งประชาธิ ป ไตยอย่ า งยั่ ง ยื น และส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการ
ตรวจสอบการทางานของผู้บริหาร และทาให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันนั กการเมืองจากการกาหนดนโยบายที่ไม่ เหมาะสมกับสัง คมนั้ น ๆ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้ง ความต้องการหรือความ
ปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง
สาหรับความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เป็นเงื่อนไขหลักของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้ว ยังจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาและโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ลดความขัดแย้งในสังคมและบังเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้ง แก่ชุมชนและประเทศชาติ ทาให้คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนทาให้ใช้
ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีเป้าหมายสาคัญ คือ นาค่านิยม ความ
คิดเห็ นของสาธารณชนเข้าสู่การตัดสินใจ เพื่อรับปรุงคุณ ภาพของการตัดสิน ใจที่สาคัญ แก้ปัญ หาความ
ขัดแย้งจากความต้องการที่เหมือนกัน การสร้างความเชื่อมั่น และให้การศึกษาและให้ข้อมูลแก่สาธารณชน
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญ ในการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มี มาตรการ
แต่งตั้ งตัวแทนประชาชมเพื่อเป็ นผู้สังเกตุก ารณ์ ในการจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นการส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง
๒. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๕๘
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ให้ผู้นาชุมชนคัดเลือกประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน
๓. แต่งตั้งตัวแทนชาวบ้านร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง
๒. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น

๕๙
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการแต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนา
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ด้ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 ได้ กาหนดให้ องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น จั ด ท าแผนพั ฒ นา เพื่ อ เป็ น เครื่ องมื อ ในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งจะต้องมีการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งถือ
ว่าเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น จึ งได้ มี ก ารจั ด ท ามาตรการแต่ ง ตั้ ง ประชาชนเป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
๒. เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบการทางานของภาคประชาชน
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน ผู้นาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ

๖๐
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ให้ผู้นาชุมชนคัดเลือกประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน
๓. แต่ งตั้ งตัว แทนจากประชาชนเป็ น คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนพัฒนา
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
๒. ส่งเสริมการตรวจสอบการทางานของภาคประชาชน
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๖๑
มิ ติที่ ๔. การเสริม สร้า งและปรับ ปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ราชการขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ตามคาจากัดความของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ดังนั้น การควบคุมภายในจึงไม่ใช่สิ่งที่จะเลือกว่าองค์กรควรทาหรือไม่ควรทา แต่เป็นสิ่งที่จาเป็น ต้องพิจารณา
ว่าทาอย่างไร จึงจะทาให้การควบคุมภายในมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งในวันนี้และวันหน้า
โปรดสั ง เกตว่ า การควบคุ ม ภายในสามารถสร้ า งความมั่ น ใจต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ ใ นระดั บ ที่
สมเหตุสมผลเท่านั้น สาเหตุที่ให้ความมั่นใจเต็ม 100% ไม่ได้ เพราะกระบวนการปฏิบัติงานบางอย่างนั้ น
ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน บางอย่างถ้าจะควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้เต็มที่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ก็เลยต้องทาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ และที่สาคัญ ที่สุด
การควบคุมภายในจะไม่ช่วยให้การดาเนินงานขององค์การบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ หากผู้บริหารไม่ให้
ความสาคัญกับการควบคุมภายใน และพยายามจะละเลยขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ อยู่เสมอ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
๓. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๖๒
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ทารายงานการควบคุมภายใน
๓. เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๖๓
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุม ภายในจึงต้อ งมีการพัฒ นาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้
หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีก
ด้วย
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญ ในการประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
๓. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทาการประเมิน
๓. ทาการประเมินการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
๔. เสนอให้ผู้แต่งตั้งทราบ

๖๔
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. ข้อมูลทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

๖๕
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมี ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งประชาธิ ป ไตยอย่ า งยั่ ง ยื น และส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการ
ตรวจสอบการทางานของผู้บริหาร และทาให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันนั กการเมืองจากการกาหนดนโยบายที่ไม่ เหมาะสมกับสัง คมนั้ น ๆ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้ง ความต้องการหรือความ
ปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น จึงได้มีการจัดทามาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน ผู้นาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ

๖๖
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ให้ผู้นาชุมชนคัดเลือกประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน
๓. แต่งตั้งตัวแทนจากประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหาด
เจ้าสาราญ
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เกิดความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๖๗
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ เป็ น หลั ก การปกครองที่ น าไปสู่ การเมื อ งการปกครองที่ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และมีความสุจริต เนื่องจากการใช้อานาจรัฐของฝ่ายบริหารแม้จะมีกฎหมายคอยกากับควบคุม
แต่ก็มักจะใช้อานาจเกินเลย จนเกิดความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือการปฏิบัติง านที่ใช้
อานาจไปในทางที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยมิชอบ ดังนั้น การตรวจสอบอานาจรัฐจึงเป็นถ่วงดุล
อานาจ ไม่ให้ทาอะไรตามอาเภอใจ เพื่อให้ประเทศได้เดินไปข้างหน้าอย่างถูกทิศถูกทาง
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญในการถ่วงดุลในการใช้อานาจรัฐ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงได้จัดทามาตรการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๒. เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของภาครัฐ
๓. เพื่อให้ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และเป็นธรรม
๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. รายงานการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยติดไว้ที่บอร์ด
เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบและทราบถึงค่าใช้จ่ายต่างๆของเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

๖๘
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เป็นการคุ้มครอง ส่งเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๒. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของภาครัฐ
๓. ทาให้ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และเป็นธรรมยิ่งขึ้น
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ

๖๙
๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมี ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งประชาธิ ป ไตยอย่ า งยั่ ง ยื น และส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการ
ตรวจสอบการทางานของผู้บริหาร และทาให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันนั กการเมืองจากการกาหนดนโยบายที่ไม่ เหมาะสมกับสัง คมนั้ น ๆ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้ง ความต้องการหรือความ
ปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง
สาหรับความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เป็นเงื่อนไขหลักของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้ว ยังจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาและโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ลดความขัดแย้งในสังคมและบังเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้ง แก่ชุมชนและประเทศชาติ ทาให้คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนทาให้ใช้
ต้นทุ นน้อ ยและลดความล่าช้าลง การมี ส่วนร่วมของประชาชนจึง มีเป้ าหมายสาคัญ น าความคิดเห็ นของ
สาธารณชนเข้าสู่การตัดสิน ใจ เพื่อรับปรุงคุณ ภาพของการตัดสิน ใจที่สาคัญ แก้ปัญ หาความขั ดแย้งจาก
ความต้องการที่เหมือนกัน การสร้างความเชื่อมั่น และให้การศึกษาและให้ข้อมูลแก่สาธารณชน
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรม
การให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง
๒. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลหาดเจ้าสาราญ

๗๐
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทากิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ให้ ผู้นาชุมชนคัดเลือกประชาชนของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมสัง เกตุการณ์ ในการจัดหาพัสดุของ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๓. ปิดประกาศการดาเนินการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง
๒. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น

๗๑
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลหาดเจ้าสาราญ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
กลจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการ พัฒนาตลอดจนมีการบริหารงาน
ที่ มีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ ประจา สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน ที่ ผ่านมาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มุ่งเน้นที่การพัฒนาเฉพาะผู้บริหารและ ข้าราชการเป็น
สาคัญ แต่ในส่วน “สมาชิกสภาท้องถิ่น” มักจะถูกละเลยและไม่ ให้ความสาคัญมากนัก ทั้งที่เป็นกลจักรที่มี
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับ ข้าราชการ ผู้บริห าร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติและเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ทางปกครอง
๓. เพื่ อส่ งเสริม ให้ บุ คลากรขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นได้เพิ่ม ศัก ยภาพขีด ความสามารถใน
การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและครองใจประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๗๒
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กาหนดหัวข้อ และระยะเวลาที่อบรม
๓. จัดหาวิทยากรจากหน่ายงานต่างๆ
๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ข้าราชการ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และประสบการณ์การทางานเพิ่มขึ้น
๒. ข้าราชการ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
๓. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ ขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้องและครองใจประชาชน

๗๓
๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดาเนินงานบริการสาธารณะ บางครั้งทาให้การปฏิบัติงานมี
ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ บกพร่ อ งอาจส่ ง ผลให้ ก ระทบต่ อ สถานภาพ แห่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนได้
จากสภาพความเป็นจริงองค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันมีบุคลากรเข้ามาทางานเป็นจานวนมาก ทั้ง ที่มี
สถานะเป็นข้าราชการฝ่ายประจาและข้าราชการการเมือง โดยเฉพาะข้าราชการการเมือง ซึ่งเป็น บุคลากร
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ทาให้มี
ความแตกต่างกัน ทั้งแนวคิด ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทางาน การบริหารจัดการองค์กร
และชุมชน การเพิ่มศักยภาพโดยการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทาให้บุคคลากรของท้องถิ่ น
มีความรู้มี ประสบการณ์และได้แนวความคิด ใหม่ๆที่จะทาให้การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นอันจะช่วยลดปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทาให้การพัฒนางานและการประสานงานที่ดีขึ้นเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินงานขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญ แก่สภาเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ และเพื่อความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ ง และตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน
๓. เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๗๔
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทากิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยตรวจสอบการทางานของผู้บริหาร
๒. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง
๓. ประโยชน์อันสูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น

๗๕
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community ) และบูรนาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุจริตคอร์รัปชั่นนับเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะใช้กลไก
ของภาครัฐในรูป แบบต่างๆ เพื่ อขจัด สิ่งเลวร้ายดัง กล่ าว ไม่ ว่าในรูป แบบของการออกกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด จรรยาบรรณ หรือในรูปแบบอื่นๆ การสร้างองค์กรต่างๆ ขึ้นมาปราบปรามไม่ว่าจะอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของข้าราชการฝ่ายประจา หรือฝ่ายการเมือง หรือแม้แต่การกาหนดให้อยู่ในรูปแบบของ
องค์กรอิสระ จะเห็นได้ว่ามีความมุ่งหมายที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ แต่ยัง ไม่
ได้ผลเท่าที่ควร ในขณะที่การทุจริตประพฤติมิชอบนั้นได้มีก ารพัฒนาทั้งวิธีการ เทคนิค รูปแบบไปมากมาย
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของชาติแต่ละครั้งนับเป็นจานวนเงินมหาศาล สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับ
คือ สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ ทั้งระบบราชการไทยเป็นระบบบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจึงมีอิทธิพลสูงใน
การให้ความดีความชอบ อีกทั้งข้าราชการไทยถือเอาตาแหน่งหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว
แนวคิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน
จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๗๖
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. เผยแพร่ช่องทางในการร้องเรียน เมื่อพบกรณีการทุจริต
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เป็นการป้องกันการคอร์รัปชั่นในเบื้องต้น
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางาน
๓. เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

๗๗
๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุจริตคอร์รัปชั่นนับเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะใช้กลไก
ของภาครัฐในรูป แบบต่างๆ เพื่ อขจัด สิ่งเลวร้ายดัง กล่ าว ไม่ ว่าในรูป แบบของการออกกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด จรรยาบรรณ หรือในรูปแบบอื่นๆ การสร้างองค์กรต่างๆ ขึ้นมาปราบปรามไม่ว่าจะอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของข้าราชการฝ่ายประจา หรือฝ่ายการเมือง หรือแม้แต่การกาหนดให้อยู่ในรูปแบบของ
องค์กรอิสระ จะเห็นได้ว่ามีความมุ่งหมายที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ แต่ยัง ไม่
ได้ผลเท่าที่ควร ในขณะที่การทุจริตประพฤติมิชอบนั้นได้มีการพัฒนาทั้งวิธีการ เทคนิค รูปแบบไปมากมาย
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของชาติแต่ละครั้งนับเป็นจานวนเงินมหาศาล สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับ
คือ สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ ทั้งระบบราชการไทยเป็นระบบบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจึงมีอิทธิพลสูงใน
การให้ความดีความชอบ อีกทั้งข้าราชการไทยถือเอาตาแหน่งหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว
เทศบาลต าบลหาดเจ้ า ส าราญได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ กรณี พบเห็นการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหาดเจ้าสาราญ

๗๘
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณี พบเห็นการทุจริต พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของเทศบาลตาบลหาดเจ้า
สาราญ หากมีการพบเห็นการทุจริตให้มาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์มาร้องเรียนก็ได้
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เป็นการป้องกันการทุจริตในเบื้องต้น
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

๗๙
๑. ชื่อมาตรการ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ประเทศที่
พั ฒ นาแล้ ว ประเทศที่ ก าลั ง พั ฒ นา หรื อ ประเทศที่ ด้ อ ยพั ฒ นา การคอร์ รั ป ชั่ น ได้ ก ลายเป็ น ปั ญ หาที่ มี
ความสาคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรง
และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่
มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และ
ภาค ประชาชน ที่ต่างเห็นพ้ องกัน ว่าการคอร์รัปชั่นเป็ นปัญ หาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุ ปสรรคที่
ขัดขวางการ พัฒนาอย่างแท้จริง สาหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นเป็น
ปัญหาที่สาคัญ ลาดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหานี้ เกิดขึ้นมาช้านานจน
ฝังรากลึกและพบ ในทุกกลุ่มอาชีพเกี่ยวกันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒ นธรรมไทยไปแล้ ว เมื่ อปั ญ หาดั งกล่าวผูกพั น ในสั ง คมไทย จึง ท าให้ คนไทยบางส่ วนมองว่าการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติและ ยอมรับได้โดยมักจะใช้แนวคิดว่าผู้มีอานาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่าย ซึ่ง “หากใคร
โกงแล้วทางานเก่งก็ถือว่าพอรับ ได้” จึงทาให้คนยินยอมที่จะเสียเงินเพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัด
ความราคาญแม้กระทั่งเกิดความคิด สีเทาประเภทกินตามน้า
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญได้ให้ความสาคัญกับปัญหาการทุ จริต จึงได้จัดมาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลหาดเจ้าสาราญ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

๘๐
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. แต่งตั้งเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยร่วมกับทุกภาคส่วน
๓. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เป็นการป้องกันการทุจริตในเบื้องต้น
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางาน
๓. เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

