
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลพนางตุง หน้า 1 
 

ส่วนท่ี  ๑ 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ            
มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่น เพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัย ที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าทีต่้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลพนางตุง จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลพนางตุงต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

วิสยัทัศน์         
“เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยการมีส่วนร่วม 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ย่ังยืน” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

  เทศบาลต าบลพนางตุง จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างาน ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส 

พันธกิจ (Mission)          

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพ่ือให้ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 

  ค าอธิบายพันธกิจ 

  การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างาน
แบบบูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในด ารงชีวิต ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การท างานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
และมีกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชน
สามารถเป็นผู้ปกปูองผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.
2564 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมืองข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนท่ี  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  

(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. การสร้างสงัคมทีไ่ม่ทน 1.1 สร้างจิตส านึก และความ 1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  -  -  -  -

ต่อการทจุริต ตระหนักแกบุ่คลากรท้ังข้าราชการ 1.1.1 (๒) โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 300,000 300,000 300,000 300,000

การเมอืงฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และศึกษาดูงาน
ฝ่ายการเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น 1.1.๒ (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวล  -  -  -  -

และฝ่ายประจ าขององค์กร จริยธรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 สร้างจิตส านึก และความ 1.๒.๒ (1) โครงการเยาวชนอนุรักษพ์ลังงาน และส่ิงแวดล้อม 50,000 50,000 50,000 50,000

ตระหนักแกป่ระชาชนทุกภาคส่วน 1.๒.๒ (๒) โครงการรวมพลคนรักษเ์ล เพือ่ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 20,000 20,000 20,000 20,000

ในท้องถิ่น 1.๒.๒ (๓) โครงการจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย 20,000 20,000 20,000 20,000

1.๒.๒ (๔) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ รักษพ์ืน้ท่ีสีเขียว 5,000 5,000 5,000 5,000

1.๒.๒ (๕) โครงการจัดท าแนวเขตและอนุรักษพ์นัธุ์สัตวน์้ าจืด       53,200 5,000 5,000 5,000

1.๒.๒ (๖) โครงการขยายพนัธุ์สัตวน์้ าจืดในแหล่งน้ าสาธารณะ 5,000 5,000 5,000 5,000

1.๒.๓ (๑) โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000

1.๒.๓ (๒) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 20,000 20,000 20,000 20,000

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมิติมิติ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.3 สร้างจิตส านึกและความ 1.๓.1 (1) โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 1.๓.1 (๒) โครงการทะเลน้อย ทยอยย้ิม 30,000 30,000 30,000 30,000

1.๓.1 (๓) โครงการทอล์คโชวธ์รรมะ      75,000      75,000      75,000      75,000
มิติที ่๑ รวม  ๑ มาตรการ ๑๓ โครงการ 648,200 600,000 600,000 600,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. การบริหารราชการ 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมอืงใน กจิกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  -  -  -  -

เพ่ือป้องกันการทจุริต การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลต าบลพนางตุง

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน 2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน  -  -  -  -

การปฏิบัติราชการ บุคคล
2.2.1 (๒) มาตรการ “การออกค าส่ัง มอบหมายของนายก  -  -  -  -

เทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล
ต าบลพนางตุง
2.2.1 (๓) กจิกรรมสร้างความโปร่งใสในการพจิารณาเล่ือน  -  -  -  -

ขั้นเงินเดือน
2.2.๒ (๑) กจิกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ  -  -  -  -

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”
2.2.๒ (๒) กจิกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจัดหา  -  -  -  -

พสัดุ”
2.2.๒ (3) กจิกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน  -  -  -  -

งบประมาณ”
2.2.๒ (4) กจิกรรม“การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-  -  -  -  -

จัดจ้าง”

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.2.๓ (๑) กจิกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการอ านวย  -  -  -  -

ความสะดวกแกป่ระชาชน เพือ่ให้เกดิความพงึพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบัติ”
2.2.3 (๒) มาตรการ จัดให้มคู่ีมอือ านวยความสะดวกแก่  -  -  -  -

ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและ 2.3.1 (๑) กจิกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  -  -  -  -

ใช้อ านาจหน้าท่ี ให้เป็นไปตามหลัก 2.3.2 (1) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมติั อนุญาต ส่ังการ  -  -  -  -

การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”
2.3.2 (๒) มาตรการ ออกค าส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี  -  -  -  -

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2.4 การเชิดชูเกยีรติแกห่น่วยงาน/ 2.4.2 (๑) กจิกรรม ยกย่องและเชิดชูเกยีรติ แก ่บุคคล หน่วย  -  -  -  -

บุคคลในการด าเนินกจิการ การ งาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกจิกรรม
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี ของเทศบาลต าบลพนางตุง
ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการในกรณี ได้ 2.๕.๑ (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  -  -  -  -

ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 2.5.2 (๑) มาตรการ "แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ เกีย่วกบัเร่ือง  -  -  -  -

พบการทุจริต ร้องเรียน"
มิติที ่๒ รวม ๙ กิจกรรม ๗ มาตรการ  -  -  -  -

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3. การสง่เสริมบทบาท 3.1 จัดให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าว ๓.๑.๑ (1) กจิกรรม “การจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ  -  -  -  -

และการมีสว่นร่วมของ สารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวย เทศบาลต าบลพนางตุง"
ภาคประชาชน ความสะดวกแกป่ระชาชน ได้มส่ีวน 3.1.๒ (๑) โครงการ จัดท าเวบ็ไซต์ของเทศบาลต าบลพนางตุง 12,000 12,000 12,000 12,000

ร่วมตรวจสอบการปฎิบัติราชการ 3.1.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มชี่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมลู  -  -  -  -

ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท.ได้ทุก ข่าวสารของต าบลพนางตุง
ขั้นตอน
3.2 การรับฟงัความคิดเห็น การรับ ๓.๒.๑ (๑) โครงการ จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น/แผนชุมชน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้อง ๓.๒.๑ (๒) กจิกรรม“การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  -  -  -  -

ทุกข์ของประชาชน เทศบาลต าบลพนางตุง"
๓.๒.๒ (๑) โครงการ เทศบาลพบประชาชน  - ๒๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐
3.2.3 (1) มาตรการ แกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ  -  -  -  -

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
3.2.3 (2) กจิกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้  -  -  -  -

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวน ๓.๓.๑ (1) มาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา  -  -  -  -

ร่วมบริหารกจิการขององค์กร เทศบาลต าบลพนางตุง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๓.๑ (๒) โครงการ จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น/แผนชุมชน  -  -  -  -

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓.๓.๒ (1) มาตรการ แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น  -  -  -  -

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๓.๓.๑ (1) กจิกรรม การประเมนิผลการปฏิบัติราชการของ  -  -  -  -

เทศบาลต าบลพนางตุง
มิติที ่๓ รวม ๔ กิจกรรม ๔ โครงการ ๔ มาตรการ 82,000 282,000 82,000 282,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. การเสริมสร้าง และ 4.1 มกีารจัดวางระบบ และ 4.1.1 (๑) กจิกรรม การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  -  -  -  -

ปรับปรุงกลไกในการ รายงานการควบคุมภายใน ตามท่ี 4.1.2 (๒) กจิกรรม ติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน  -  -  -  -

ตรวจสอบการปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ราชการขององค์กร ก าหนด
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 4.2 การสนบัสนนุให้ภาคประชาชน ๔.๒.๒ (1) กจิกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้  -  -  -  -

มส่ีวนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ ประชาชนได้รับทราบ
หรือการบริหารราชการ ตาม ๔.๒.๒ (2) กจิกรรม การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตรวจ  -  -  -  -

ช่องทาง ท่ีสามารถด าเนินการได้ สอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลพนางตุง
๔.๒.๓ (1) กจิกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  -  -  -  -

จากตัวแทนหมูบ่้าน
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ ๔.๓.๑ (1) กจิกรรม การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิก  -  -  -  -

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการมส่ีวนร่วมของ ๔.๔.๑ (1) มาตรการ เฝ้าระวงัการคอร์รัปชั่นโดยภาค  -  -  -  -

ชุมชน (Community) และ ประชาชน
บูรณาการทุกภาคส่วน เพือ่ต่อต้าน ๔.๔.๒ (๑) มาตรการการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายด้านการ  -  -  -  -

การทุจริต ป้องกนัการทุจริต
มิติที ่๔ รวม 6 กิจกรรม 2 มาตรการ  -  -  -  -

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุข  แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

2. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงาน จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  

จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของ
ประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้อง
ตรงกันว่า การที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลง และหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับ
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทาง ที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรร
มาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก ให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว  

ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือก น าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้  เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบ
เปูาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบ
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บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป เทศบาลต าบลพนางตุง จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล นี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพนางตุง    

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
  6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
  10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้ 
  10.4 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(โครงการที่ ๒) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นราชการบริหารงาน
ของรัฐ ที่ยึดหลักการกระจายอ านาจ ซึ่งรัฐหรือส่วนกลางได้มอบอ านาจการปกครองบางส่วน เช่น การบริหาร
กิจการสาธารณะ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น การบริหารการคลังท้องถิ่น การบริหารบุคลากรท้องถิ่น ให้ แก่
หน่วยงานไปด าเนินการกันเอง หน่วยการบริหารส่วนกลาง มีหน้าที่เพียงให้การสนับสนุนและการก ากับดูแล ให้
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเท่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็น
กลไกหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่มีบทบาท ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากในภาวการณ์ปัจจุบัน 
เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู้ถึงสภาพปัญหา ความต้องการ การพัฒนาเพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการได้อย่างฉับไว เป็นที่พ่ึงพิงของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี แต่การที่จะพัฒนา
ให้เป็นองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ดีได้นั้น จะต้อง
อาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนองคาพยพของการพัฒนา 
เป็นหลักส าคัญ  
  การจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้ความรู้ ทั้งหลักทฤษฎี แนวคิด หลักข้อกฎหมาย ตลอด
จนถึงวิธีการปฏิบัติงาน ให้แก่ทรัพยากรบุคคล ทั้งฝุายประจ า และฝุายการเมืองของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ส าคัญที่
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นสิ่งเสริมสร้างเร่งเร้าให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปูาประสงค์หลักขององค์กร คือ”เป็นองค์กรเพ่ือการพัฒนา และสร้างความ
กินดี อยู่ดีของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

3. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝุายประจ าและฝุาย
การเมือง ผ่านการเรียนรู้เป็นทีม 
                   ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เชิงปริมาณ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ทั้งหลักทฤษฎี แนวคดิ หลักข้อกฎหมาย ตลอดจนถึง

วิธีการปฏิบัติงาน ให้แก่ทรัพยากรบุคคลทั้งฝุายประจ า และฝุายการเมือง จ านวน ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานของฝุายประจ าและฝุายการเมืองดีขึ้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   จัดอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  ๔.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          ๔.๒ จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ 
          ๔.๓ ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 
          ๔.๔ ขออนุญาตน าบุคลากรขององค์กรเดินทางไปราชการ (ฝึกอบรมนอกสถานที่) 
 ๔.๕ ด าเนินงานตามโปรแกรมการเดินทาง เช่น จัดเตรียมยานพาหนะ เอกสาร และอุปกรณ์

ประกอบการฝึกอบรม แจ้งข้อปฏิบัติระหว่างฝึกอบรมให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 
          ๔.๖ ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการ

ด าเนินโครงการฯให้หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพนางตุง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ๑๐.๑ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝุายประจ า และฝุายการเมือง 
เพ่ิมข้ึน 
                   ๑๐.๒ สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรของหน่วยงานดีขึ้น 
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1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลพนางตุง ไดป้ระกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห๋งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
,มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เทศบาลต าบลพนางตุง ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลพนางตุงไดจ้ัดปรับปรุงและทบทวนประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝุายประจ าและฝุาย
การเมือง ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมก่ระท าการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของขา้ราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
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  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลพนางตุงเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและตอ่สังคมตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพนางตุงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นขอ้มูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล 
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1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชน อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนภาคการศึกษาให้โรงเรียนทั่วประเทศมีพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียน 
เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ และสามารถนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจาวันซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
มาตรฐานด้านการเรียนรู้และมาตรฐานของการดาเนินชีวิตควบคู่ไปพร้อมกัน ประกอบกับสถานการณ์การใช้
พลังงานในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการ ใช้พลังงานของ
ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคครัวเรือน จากภาวะวิกฤตทางด้านพลังงานนี้ ส่งผลถึงการตระหนักหาพลังงานใหม่ๆ 
มาใช้ทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าพลังงานทดแทน 

การจัดโครงการเยาวชน อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จัดเป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของ ประเภทของพลังงานทดแทนต่างๆ หลักการทางานของกระบวนการผลิต อีกทั้งการ
ปลูกจิตสานึกเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ปรับเปลี่ยนนิสัยในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา 
และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เข้ามาศึกษาได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพลั งงานทดแทน และตระหนักถึง
ผลกระทบของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใกล้จะหมดไป โดยสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ได้จริงซึ่งจะนาไปสู่
การประหยัดในครัวเรือน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
  ผู้เข้าร่วมฝึกกิจกรรมสามารถ 

๓.๑ น าเสนอการพัฒนาองค์ความรู้สู่แนวทางในการปูองกันปัญหาด้านพลังงานที่ชุมชนที่
ตนเองอาศัยได้ 

๓.2 สรุปและน าเสนอองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
3.๓ น าเสนอข้อดีของพลังงานทดแทนได้ 
๓.4 น าเสนอคุณค่าและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมเดินปุาศึกษา

ธรรมชาติได้ 
๓.5 น าเสนอผลงานจากการมีส่วนร่วมฝึกและปฏิบัติจากกิจกรรมฝึกอาชีพตามภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 
๓.6 เพ่ือฝึกฝนให้เกิดการปรับตัว เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและผู้อ่ืน 
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๓.7 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน  เกี่ยวกับพลังงานทดแทนใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓.8 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของโรงเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ปีที่ ๖ จ านวน ๕๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง   

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
  6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.1 เยาวชนมีความรู้เรื่องของพลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนที่
มีอยู่ 

๑๐.2 เยาวชนมีนิสัยในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
๑๐.3 เยาวชนมีความตื่นตัวในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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(โครงการที่ ๒) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรวมพลคนรักษ์เล เพ่ือชุมชนสะอาด บ้านเรือนน่าอยู่ 

2. หลักการและเหตุผล 
ทะเลน้อย เป็นพ้ืนที่หัวใจของการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง อันอุดมไปด้วยทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นที่มีความโดดเด่น ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้ง
จากภายในประเทศ และต่างประเทศมาเยี่ยมเยือนเป็นจ านวนมาก ภายใต้สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
ได้เกิดผลกระทบกับภาคธุรกิจการค้า และบริการ สืบเนื่องจากสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ที่เกิดจาก
กลไกของธรรมชาติเอง และเกิดจากน้ ามือของมนุษย์ เช่น ปัญหาขยะ น้ าเสีย ปัญหาวัชพืช สภาพการตื้นเขิน
ของแหล่งน้ า ซึ่งท าให้ความหลากหลายในระบบนิเวศ และทัศนียภาพที่สวยงามทางกายภาพของพ้ืนที่ลด
น้อยลง เสื่อมถอยลง อีกทั้งยังส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหาร ทางเดินหายใจ มีข้อมูลบ่งชี้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข ว่าประชาชนในพ้ืนที่เจ็บไข้ได้ปุวย มีอัตราที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ถือเป็นปัญหาหลักของคนในชุมชนทะเลน้อย ปัญหาขยะและน้ าเสีย เป็นผลมาจากการปล่อย
ทิ้งเศษขยะ และน้ าเสียจากสถานประกอบร้านค้าและอาหาร รวมถึงครัวเรือนที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด 
ซึ่งเศษกระจูดที่เหลือประชาชนก็มักจะทิ้งกระจัดกระจาย ไม่มีการจัดเก็บหรือท าลาย หรือน าไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกวิธี ยิ่งเป็นกระจูดที่มีการมัดย้อมสีเคมี เวลาฝนตกน้ าก็ชะล้างสารเคมีลงสู่แหล่งน้ า จึงเป็นสิ่งที่อันตราย
มากจากการน าสารพิษเข้าไปในร่างกายจากการบริโภค ปลา พืชผักต่างๆที่อยู่รายรอบชุมชน 

เทศบาลต าบลพนางตุง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้
ชุมชนสะอาด บ้านเรือนน่าอยู่ และสร้างจิตส านึกสาธารณะในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง และเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ พร้อมส าหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ มาเยี่ยม
เยือนชุมชนทะเลน้อยอย่างประทับใจ และประการที่ส าคัญ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหล่าพสกนิกร ผู้อยู่ใต้ร่มธง
ไทย ได้ท าดีเพ่ือสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นที่รัก
ยิ่งของปวงชนชาวไทยอีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือจัดกิจกรรม ให้เหล่าพสกนิกร ผู้อยู่ใต้ร่มธงไทย ได้ท าดีเพ่ือสังคม ถวายเป็นพระราช

กุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๓.๒ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะ และน้ าเสียในชุมชน 
๓.๓ เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์เชิงพ้ืนที่ ให้มีทัศนียภาพ สะอาด สวยงาม พร้อมส าหรับการเป็น

เส้นทางถนนคนเดิน ทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ จัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณอาคารบ้านเรือน ในชุมชนทะเลน้อย  

พ้ืนที่ หมู่ที่ ๑,๒,๑๓ ต าบลพนางตุง 
๔.๒ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร

ก านัน พนักงานเทศบาล บุคลากรของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ บุคลากรของเขตห้ามล่า
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สัตว์ปุาทะเลน้อย บุคลากรของสวนพฤกษศาสตร์พนางตุง บุคลากรของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุา    
ทะเลน้อย เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลน้อย โรงเรียนบ้านควนพนางตุง โรงเรียนพนางตุง และประชาชนทั่วไป 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ชุมชนทะเลน้อย หมู่ที่ ๑,๒,๑๓ ต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ 
                 ๖.๒ จัดท าโครงการ/ก าหนดกิจกรรม/เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
                  ๖.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
                   ๖.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 
  ๖.๕ รายงานผลการด าเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

 8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ ๒๐,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ท าดีเพ่ือสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๑๐.๒ ปัญหาขยะ และน้ าเสียในชุมชนลดลง 
๑๐.๓ ภูมิทัศน์เชิงพ้ืนที่ มีทัศนียภาพ สะอาด สวยงาม พร้อมส าหรับการเป็นเส้นทางถนนคน

เดิน ทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
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(โครงการที่ ๓) 

1. ชื่อโครงการ ; โครงการจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย 

 2. หลักการและเหตุผล 
  ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (ลุ่ม
น้ าย่อยทะเลน้อย) ทะเลสาบเป็นทั้งแหล่งท ามาหากินของคนในชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวล่องเรือ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดูนก และชมทุ่งดอกบัว อาชีพหลักของคนในชุมชน ได้แก่ การแปรรูปปลา เช่น  ปลาตาก
แห้ง ปลาดุกร้า และปลาส้ม เป็นต้น การท าผลิตภัณฑ์กระจูด การเปิดร้านขายอาหารและของที่ระลึกเป็นต้น 
การประกอบอาชีพดังกล่าวล้วนก่อให้เกิดน้ าเสียที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันทั้งน้ าเสียจากครัวเรือน
และจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชนจะถูกปล่อยทิ้งโดยไม่มีการบ าบัดแต่อย่างใด ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ของเสียจะถูกปล่อยลงสู่พ้ืนดิน ร่องน้ า 
ล าคลอง และไหลลงสู่ทะเลน้อยในที่สุด ส่งผลให้คุณภาพน้ าในทะเลน้อยเสื่อมโทรมลง กระทบต่อแหล่งท ามา
หากินของคนในชุมชน และกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ในอนาคต  

  การจัดท าระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพนางตุงยังท าได้ยาก 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่น้ าท่วมถึง ไม่มีพ้ืนที่ว่างในการก่อสร้างระบบฯ และต้องใช้งบประมาณสูง อย่างไรก็ตาม 
เทศบาลต าบลพนางตุง ยังคงตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการปัญหาน้ าเสียและฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในทะเล
น้อย จึงได้จัดท าโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในทะเลน้อยด้วยจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการจัดท าน้ าหมักจุลินทรีย์ และ
ก้อนจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในการย่อยสลายของเสียในทะเลน้อย โดยจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชน สถาบันการศึกษา 
และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการใช้จุลินทรีย์ฟื้นฟูคุณภาพน้ า 

3. วัตถุประสงค์ 
  ๓.1 เพ่ือจัดท าก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงคุณภาพน้ าในทะเลน้อย 

๓.2 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลต าบลพนางตุง ประชาชน สถาบันการศึกษา 
นักท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ าทะเลน้อยด้วยจุลินทรีย์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงคุณภาพน้ าทะเลน้อย จ านวน 500 
ก้อน และจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลพนางตุง คนในชุมชน สถาบันการศึกษา และ
นักท่องเที่ยวในการโยนก้อนจุลินทรีย์ฟื้นฟูคุณภาพน้ าทะเลน้อย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในทะเลน้อย ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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6. วิธีด าเนินงาน 
  ๖.1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้น้ าหมัก    
จุลินทรีย์และก้อนจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ าในทะเลน้อย 
  ๖.2 เทศบาลร่วมกับคนในชุมชน และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ในการจัดท าน้ าหมัก          
จุลินทรีย์และก้อนจุลินทรีย์เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ าในทะเลน้อย 

๖ .3 จัดกิจกรรมสร้ างการมีส่ วนร่ วมระหว่าง เทศบาลต าบลพ นางตุ ง  ประชาชน 
สถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ าทะเลน้อยด้วยจุลินทรีย์ 

๖.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ าในทะเลน้อยก่อนและหลังใช้จุลินทรีย์ฟื้นฟูคุณภาพน้ า 
  ๖.5 จัดตั้งจุดโยนก้อนจุลินทรีย์ เพ่ือให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันโ ยนก้อน           
จุลินทรีย์ลงในทะเลน้อย โดยการซื้อก้อนจุลินทรีย์ตามความศรัทธา เพ่ือน าเงินที่ได้รับไปใช้ผลิตก้อน          
จุลินทรีย์ส าหรับฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าทะเลน้อยอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.6 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าทะเลน้อยด้วยก้อนจุลินทรี ย์
ให้แก่คนในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาคุณภาพน้ าใน
ทะเลน้อย  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ ๒0,000 บาท 

9. ผุ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลพนางตุง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คุณภาพน้ าในทะเลน้อยได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้น 

10.2 คนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันดูแลรักษาทะเลน้อย 
10.3 กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ทะเลน้อย 
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(โครงการที่ ๔) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 

2. หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานพระราชด าริเป็นอเนก

ประการ ในการท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรปุาไม้ของประเทศ  ทรงพระราชทานพระราชด าริ        
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการ ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่
พสกนิกรมากที่สุด ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยปัญหาปุาไม้ที่ถูกบุกรุก
ท าลาย ทรงให้หามาตรการยับยั้งการท าลายปุา และเร่งฟ้ืนฟู ปุา สภาพต้นน้ า ล าธาร  เทศบาลต าบลพนางตุง 
ได้น้อมอัญเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้ เพ่ือให้สภาพปุาที่เสื่อมโทรมได้กลับคืนสภาพโดยรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะได้ร่วมกันปลูกปุาชุมชน ปุาเสื่อมโทรม ทดแทน เพราะ
ข้อมูลทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีสถิติที่ลดน้อยถอยลงตามล าดับ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีพของประชาชน ต่อสภาวะสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ ความแห้ง
แล้ง และอุทกภัยบ่อยครั้ง ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ ซึ่งนับว่าจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ปุาไม้จึงถือเป็นหัวใจของธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล เป็นแหล่งรวบรวม
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ส าคัญที่สุด เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตยารักษาโรค และสารเคมีตามธรรมชาติ ช่วย
รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  

 เทศบาลต าบลพนางตุง ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือสนองแนวพระราชด าริในการท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน    

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในระบบนิเวศน์พ้ืนที่ปุาชุมชนและทดแทนปุาที่ถูกบุกรุกท าลาย
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในชุมชนอย่างมีจิตส านึกในการอนุรักษ์หวงแหน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง พันธุ์ไม้สวยงาม พันธุ์ไม้มงคล จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น บนถนนเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ครู เด็กนักเรียนในสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๓๐๐  คน   

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง   
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6. วิธีด าเนินงาน  
  ๖.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๖.๒ จัดท าโครงการ/ก าหนดกิจกรรม/เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
                     ๖.๓ ประสานงานขอสนับสนุนพันธุไม้  
                     ๖.๔ ด าเนินการตามโครงการ 
                     ๖.๕ ติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ ๕,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ท าประโยชน์สนองแนวพระราชด าริในการท านุบ ารุง

สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน    
๑๐.๒ ระบบนิเวศน์พ้ืนที่ปุาชุมชน มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น มี พ้ืนที่ปุาเพ่ิมขึ้นด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในชุมชน อย่างมีจิตส านึกในการอนุรักษ์หวงแหน 
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(โครงการที่ ๕) 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าแนวเขตอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืด

2. หลักการและเหตุผล 
  ท่ามกลางสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ในภาวการณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งอยู่ในยุคบริโภคนิยม มีกลไกการตลาดที่ตอบสนองต่อ อุปสงค์ อุปทาน ด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนน ามาซึ่งการใช้ การช่วงชิง เพ่ือสูบเอาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดไปใช้ประโยชน์อย่างฟุุมเฟือยและไม่รู้ค่า ขาดสามัญส านึกในการอนุรักษ์หวงแหนไว้ให้คนชั้นหลังได้ใช้
ประโยชน์ต่อ ทรัพยากรสัตว์น้ าจืดก็เช่นเดียวกัน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะ
มนุษย์ซึ่งจับสัตว์น้ ามาใช้ประโยชน์และบริโภคในแต่ละวัน เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีการจับ
ปริมาณสัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งจากแหล่งน้ าจืดและทะเล เป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การท าประมงเกิน
ศักยภาพการผลิตในระบบห่วงโซ่อาหาร มีการท าการประมงที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดการท าลายพันธุ์สัตว์น้ า
เกินควร ไม่ว่าจะเป็นประเภทเครื่องมือท าการประมง และระยะเวลา หรือการจับสัตว์น้ าด้วยเครื่องมือที่ผิด
กฎหมาย ท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรสัตว์น้ า และเป็นการจับสัตว์น้ ามาใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า  ซึ่ง
ปริมาณสัตว์น้ าจืด หรือชนิด ที่จับได้ในแต่ละปีนั้น มีสถิติที่ลดลงอย่างน่าใจหาย ซึ่งบางสายพันธุ์อาจสุ่มเสี่ยงที่
จะสูญพันธุ์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าหากยังขาดการอนุรักษ์ หรือการปล่อยขยายพันธุ์ทดแทนในส่วนที่ถูกใช้ไป
ในระบบนิเวศ ซึ่งก็จะเป็นการยากส าหรับการด ารงอยู่ของสัตว์น้ าจืด ที่มีความหลากหลายได้เหมือนดั่งเก่า  

เทศบาลต าบลพนางตุง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าจืด จึงได้
จัดท าโครงการ จัดท าแนวเขตอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืด ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปูาประสงค์หลักในการรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ าจืด
สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดองค์ความรู้ ความช านาญ
ในด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ าจืดได้อีกประการหนึ่งด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึนให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 
๑๖ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ข้อ ๖. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ข้อ ๒๔. การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ข้อ (๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

๓.วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืด ให้มีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น 

๓.๒ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท ากระชัง และอนุบาลพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ๒ กระชัง 

ส าหรับการอนุบาลให้แข็งแรงก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  บ้านชายคลอง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ ๕ ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

6.  วิธีด าเนินงาน 
  ๖.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดโครงการฯ 
                   ๖.๒ เสนอขออนุมัติโครงการ 
        ๖.๓ ด าเนินการตามโครงการ  
                   ๖.๔ ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีแรก ๕๓,๒๐๐ บาท ปีต่อไป ๕,000 บาท 

9. ผุ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ สัตว์น้ าจืด มีปริมาณและชนิดที่เพ่ิมมากข้ึน 

๑๐.๒ ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน 
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(โครงการที่ ๖) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืด 

 2. หลักการและเหตุผล 
  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอยู่อย่างจ ากัด เป็นปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นในภาวการณ์ปัจจุบัน 
ทรัพยากรสัตว์น้ าจืดก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่คนเรานั้น มีความต้องการบริโภคเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ปริมาณสัตว์น้ าจืด ที่จับได้ในแต่ละปีนั้นมีสถิติที่ลดลงอย่างน่าใจหาย ซึ่งบางสายพันธุ์อาจสุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์
ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งถ้าหากขาดการอนุรักษ์ หรือการปล่อยขยายพันธุ์ทดแทนในส่วนที่ถูกใช้ไปในระบบ
ห่วงโซ่อาหาร ก็จะเป็นการยากส าหรับการด ารงอยู่ของสัตว์น้ าจืด ที่มีความหลากหลายในระบบนิเวศน์ได้ดังเก่า  

เทศบาลต าบลพนางตุง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าจืด
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเปูาประสงค์หลักในการรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ า
จืด ให้เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดองค์ความรู้ ความช านาญใน
ด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ าจืด หรือเป็นอาหารส าหรับการบริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนได้ในอีกแนวทางหนึ่ง 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเพ่ิมปริมาณ และชนิดพันธุ์สัตว์น้ าจืด ให้ด ารงอยู่ในแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่ง

น้ าสาธารณะในชุมชน 
๓.๒ เพ่ือใช้ส าหรับการบริโภค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าจืด (พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง) จ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพ่ือปล่อยลงใน

ทะเลน้อย ขนาดพ้ืนที่ ๑๗,๕๐๐ ไร่  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
           ๖.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                   ๖.๒ จัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
        ๖.๓ ด าเนินการตามโครงการ  
                    ๖.๔ รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาการจัดการ/ปรับปรุงแก้ไข/บริหารจัดการตามห้วงระยะเวลา 
                   ๖.๕ ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ ๕,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ปริมาณและชนิดพันธุ์สัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าสาธารณะใน

ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
๑๐.๒ ประชาชนมีสัตว์น้ าจืดส าหรับการบริโภค คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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1.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา 
๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล (๕) บ ารุงและส่งเสริมการ
ท ามาหากินของราษฎร ตามข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ได้ให้อ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพของราษฎรไว้เป็นหลักเบื้องต้น ที่ถือเป็นหลักการส าคัญ ในการที่จะช่วย สร้างงาน สร้างอาชีพอัน
ก่อให้เกิดรายได้ สร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพของประชาชน จ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องส่งเสริม สนับสนุน 
ให้เกิดองค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพต่างๆให้เหมาะสมกับช่วงวัยประชากร เพ่ือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตได้ในอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ควร
น้อมน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่อยู่ในช่วงข้าว
ยากหมากแพง ผลิตผลทางการเกษตรก็ราคาตกต่ า การหามาตรการรัดเข้มขัดด้านการใช้จ่ายของประชาชน 
ต้องควบคู่ไปกับการหารายได้เสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านค้าขายของกิน ของฝาก และเยาวชน ก็เช่นกัน การเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายจึงถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ ใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับพ้ืนที่เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงวัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ก็คือทะเลน้อย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมเยือนไม่ต่ า
กว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ คน ท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากมาย 
การฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น รองรับภาคการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบการ
ร้านค้าขายของกิน ของฝาก และเยาวชน จากการท าบรรจุภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค และจัดท าผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก โดยใช้วัสดุที่มีในพ้ืนถิ่นไว้บริการนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ ให้กั บ
คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี เทศบาลต าบลพนางตุง จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระดาษท ามือ
จากเศษกระจูด และการท าผ้ามัดย้อมสีจากพ้ืนที่ปุาพรุเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือฝึกอบรมการจัดท าบรรจุภัณฑ์ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และจัดท าผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึกโดยใช้วัสดุพื้นถิ่น 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าท่ีสูงขึ้น 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระดาษท ามือจากเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
และการท าผ้ามัดย้อมสีจากพ้ืนที่ปุาพรุ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าขายของกิน ของฝาก และเยาวชน 
จ านวน ๕๐ คน 
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5. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ ประชุมหารือ ผู้ที่เก่ียวข้อง จัดท าข้อเสนอประกอบโครงการ/กิจกรรม 

๕.๒ จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม 
๕.๓ ด าเนินงานตามโครงการ 
๕.๔ ติดตามประเมินผลโครงการตามรูปแบบที่ก าหนดพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศาลาการเคหะ (ศาลาเขียว)  หมู่ที่ ๒ ต าบลพนางตุง   
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ผู้ประกอบการร้านค้าขายของกิน ของฝาก และเยาวชน ได้บรรจุภัณฑ์ เพื่อสุขภาพของ

ผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไว้จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 
๑๐.๒ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าที่สูงขึ้น 
๑๐.๓ ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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(โครงการที่ ๒) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกมีการน าพลังงานมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ท าให้แต่ละประเทศเกิดการแข่งขันในการท าธุรกิจและยิ่งกว่านั้น ยังมี
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นับวันเจริญอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด แต่ตรงข้ามกับปริมาณของพลังงานที่ทุก
คนใช้กัน นับวันยิ่งจะลดน้อยลงไปโดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟูา และพลังงานอ่ืน ๆ ซึ่งมีการ
คาดการณ์กันว่าในอนาคตข้างหน้าหลายประเทศทั่วโลกจะประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ซึ่งบาง
ประเทศไม่มีแหล่งพลังงานเป็นของตนเองจึงจ าเป็นต้องน าเข้าพลังงานจากประเทศอ่ืน และประเทศไทยก็เป็น
ประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องพลังงานอยู่ในขณะนี้ ท าให้การพัฒนาของประเทศหยุดชะงักและประชาชน
เดือดร้อนส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ หากไม่มีการใช้พลังงานกันอย่างประหยัดและคุ้มค้าแล้ว คงอีกไม่นาน
พลังงานคงหมดในเวลาอันใกล้นี้ 

เทศบาลต าบลพนางตุง ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนนี้ขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้และมีจิตส านึกของการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้ประโยชน์ที่สมดุล ให้คนในชุมชนได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนตาม

แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนสามารถผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน 
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนรู้จักและใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและรู้คุณค่า 
๓.๔ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานและลดภาวะปัญหาโลกร้อน 

4. เป้าหมาย 
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านพลังงานให้กับครัวเรือนในชุมชน ฝึกปฏิบัติการท าเทคโนโลยีพลังงาน
เพ่ือใช้ในครัวเรือนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น จ านวน ๕๐ คน 

5. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ ประชุมหารือ ผู้ที่เก่ียวข้อง จัดท าข้อเสนอประกอบโครงการ/กิจกรรม 

๕.๒ จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม 
๕.๓ ด าเนินงานตามโครงการ 
๕.๔ ติดตามประเมินผลโครงการตามรูปแบบที่ก าหนดพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ต าบลพนางตุง   
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7. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ประชาชนมีจิตส านึกในการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน

ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.๒ ประชาชนสามารถผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน 
๑๐.๓ ประชาชนรู้จักและใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและรู้คุณค่า 
๑๐.๔ ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานและลดภาวะปัญหาโลกร้อน 
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๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในปัจจุบัน สถาบันครอบครัวอัน
เป็นสถาบันพ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพและด าเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ได้เกิดความคลอนแคลน
ไม่เข้มแข็งโดยสภาวะปัญหาที่ต้องเผชิญในระบบทุนนิยม ที่บรรดา พ่อแม่ ลูก ปูุย่าตายาย ต่างไม่มีเวลาเติม
ความสุข เติมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มุ่งหาแต่เงิน และงาน อยู่บนโลกส่วนตัวที่ต่างตั้งสมมุติฐานเรื่องไม่มีเวลา
เป็นข้ออ้าง จนท าให้คุณภาพชีวิตทางร่างกายและจิตใจไม่ดีเหมือนดั่งเก่า ที่แม้จะล าบากกาย แต่สบายใจ ซึ่งใน
ข้อเท็จจริง เมื่อครอบครัวมีความสุขอบอุ่น สุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งสอดรับกับแนวความคิดเรื่อง
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness, GNH) ที่ถือเป็นการมองการพัฒนาที่ไม่ได้เน้น
ตัวเลขในการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product, GDP) แต่เน้นมุมมองเรื่อง �ความสุข� ที่แท้จริง

ของสังคมเป็นหลัก ที่เราควรน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ในระดับสถาบันครอบครัวก็เช่นกัน คนใน
ครอบครัวอย่างน้อยสามช่วงวัยอันได้แก่ ปูุ ย่า ตา ยาย/พ่อ แม่/ลูก จะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดที่เป็นวันของ
ครอบครัว ได้มานั่งกันร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในการด าเนินชีวิตกับช่วงที่เปลี่ยนผ่าน รับรู้ปัญหา รับรู้
ความต้องการ ลดภาวะช่องว่างระหว่างวัยโดยการจัดท ากิจกรรมร่วมกัน อาจเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตัวเอง ต่อสังคม หรือต่อประเทศชาติกิจกรรมนันทนาการทางเลือกต่างๆ ท าให้คนในครอบครั วรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภัยและมีความสุข น าไปสู่การมีจิตใจเข้มแข็ง ร่างกายแข็งแรง สามารถปรับตัวให้รู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงบนวิถีโลก ที่ก้าวไปอย่างก้าวกระโดดในโลกของวัตถุนิยม ที่ส าคัญคือ คนมีภูมิต้านทานในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอ่ืนๆในชุมชนท้องถิ่นได้ เด็กจะไม่ก้าวร้าว 
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ความรุนแรงที่ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งก็แปรเปลี่ยนมาสู่การพูดคุย
ปรับความเข้าใจกันได้เหล่านี้เป็นต้น 

  เทศบาลต าบลพนางตุง ตระหนักถึงความส าคัญของแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
สถาบันครอบครัว โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมนันทนาการและการสาธารณประโยชน์ รวมถึงการให้ความรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหน้าที่โดยตรงในการเฝูาระวังและปูองกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถาบันครอบครัว             
ให้บรรลุผลตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเฝูาระวังและปูองกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถาบันครอบครัว         
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  3.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย ๒ ช่วงวัยได้จัดท า
กิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฝูา
ระวังด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ และพัฒนา 
  3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 
  3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 
  3.5 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  3.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ส านึกดีตอ่บุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผุ้สมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย ๒ ช่วงวัย หรือหมู่บ้านละ ๒ ครอบครัว จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน 
จ านวน ๔๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดกิจกรรมกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ การละเล่นและนันทนาการพ้ืนบ้าน การเล่าเรื่อง เล

น้อยแตแรก ของกลุ่มช่วงวัยปูุ ย่า ตา ยาย การเล่าเรื่องอาชีพของฉันของกลุ่มช่วงวัย พ่อ แม่ การเล่าเรื่อง
อนาคตกับสิ่งที่ฉันคาดหวังของกลุ่มช่วงวัยลูก เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิทยากรกระบวนการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ           
  ๖.๒ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด จ านวน ๒๐,๐๐๐ ตัว    
  ๖.๓ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จ านวน ๑๕๐ ต้น    
  ๖.๔ กิจกรรมเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ และพัฒนา สัมผัสวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนทะเลน้อย สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ ร่วมวิพากษ์ความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์พัฒนา โดย
วิทยากรกระบวนการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๒0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สถาบันครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
  10.2 สมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย ๒ ช่วงวัยได้จัดท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
ประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฝูาระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ และพัฒนา 
  10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หนา้ที่ของตนเอง 
  10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
  10.5 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
  10.6 เพ่ือใหผู้เขา้ร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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(โครงการที่ ๒) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการทะเลน้อย ทยอยย้ิม 

2. หลักการและเหตุผล 

  ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในปัจจุบัน สถาบันครอบครัวอัน
เป็นสถาบันพ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพและด าเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ได้เกิดความคลอนแคลน
ไม่เข้มแข็งโดยสภาวะปัญหาที่ต้องเผชิญในระบบทุนนิยม ที่บรรดา พ่อแม่ ลูก ปูุย่าตายาย ต่างไม่มีเวลาเติม
ความสุข เติมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มุ่งหาแต่เงิน และงาน อยู่บนโลกส่วนตัวที่ต่างตั้งสมมุติฐานเรื่องไม่มีเวลา
เป็นข้ออ้าง จนท าให้คุณภาพชีวิตทางร่างกายและจิตใจไม่ดีเหมือนดั่งเก่า ที่แม้จะล าบากกาย แต่สบายใจ ซึ่งใน
ข้อเท็จจริง เมื่อครอบครัวมีความสุขอบอุ่น สุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งสอดรับกับแนวความคิดเรื่อง
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness, GNH) ที่ถือเป็นการมองการพัฒนาที่ไม่ได้เน้น

ตัวเลขในการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product, GDP) แต่เน้นมุมมองเรื่อง �ความสุข� ที่แท้จริง

ของสังคมเป็นหลัก ที่เราควรน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พัฒนา “คน” 
เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท างาน และวัยชรา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็ก เป็นวัยที่จะต้องได้รับการปลูกฝังสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าของ
ผู้อ่ืนในการอยู่ร่วมกัน โดยให้ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ  สามารถปรับตัวให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบนวิถีโลก ที่ก้าวไปอย่างก้าวกระโดดในโลกของวัตถุนิยม ที่ส าคัญคือ จะท าให้เป็นคน
มีภูมิต้านทานในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนอ่ืนๆในชุมชน
ท้องถิ่นได้ เทศบาลต าบลพนางตุง ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดท าโครงการทะเลน้อยทยอยยิ้ม นี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้ท ากิจกรรมที่พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
การเข้าสังคม         
  3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีค่านิยมรักษ์บ้านเกิด หวงแหนบ้านเกิด 
  3.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 
  3.๔ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชน ในชุมชนท้องถิ่น จ านวน ๒๐๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 
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6. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ ประชุมหารือ ผู้ที่เก่ียวข้อง จัดท าข้อเสนอประกอบโครงการ/กิจกรรม 

๕.๒ จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม 
๕.๓ ด าเนินงานตามโครงการ 
๕.๔ ติดตามประเมินผลโครงการตามรูปแบบที่ก าหนดพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้ท ากิจกรรมที่พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และการเข้าสังคม         
  10.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีค่านิยมรักษ์บ้านเกิด หวงแหนบ้านเกิด 
  10.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการ
มีส่วนร่วม 
  10.๔ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
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(โครงการที่ ๓) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการทอล์คโชว์ธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล 
  คนเราเกิดมาจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ หรือที่เรียกว่ามนุษย์ผู้ถือเป็นสัตว์ประเสริฐได้นั้นก็
เพราะมีคุณธรรม จริยธรรมก ากับภายในจิตใจเป็นประการส าคัญ โลกสมัยใหม่พัฒนาก้าวไกลก็เพียงแต่ด้าน
วัตถุ ความเจริญเทคโนโลยี หาได้สร้างความสุขจริงแท้ เฉกเช่นการเข้าถึงหลักธรรมและวิธีปฏิบัติของทาง
ศาสนาที่แต่ละคนนับถือไม่ ปัจจุบันเราจะปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่า ผู้คนล้วนเกิดวิกฤตศรัทธาในการด าเนินชีวิต 
ท่ามกลางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มัวลุ่มหลงในกิเลสตัณหาเรื่องทางโลกจนมากเกินไป 
หรือเกินวิสัยปุถุชนธรรมดาหาความพอดีไม่ได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนน ามาซึ่งความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ท าให้การ
ด าเนินชีวิตไม่เป็นปกติสุข การสร้างความม่ันคงทางจิตใจมีหลากหลายช่องทางในการเข้าถึงแก่นธรรม กิจกรรม
ทอล์คโชว์ธรรมะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกระแสหลักของการเผยแพร่หลักธรรมแนวใหม่ ที่สามารถ
เข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้ทุกกลุ่มช่วงวัย และเป็นที่นิยมชมชอบกันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ก็ด้วยถือเป็น      
กุศโลบายอันแยบยลของบรรดาปราชญ์เมธีทางศาสนา ที่น ามาปรับใช้ในการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระ
พุทธองค์ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์โลก มีความเพลิดเพลิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตื่นตัว ตื่นรู้ สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากยิ่งขึ้น ท าให้การเสวนาพาทีเรื่องธรรมะกลายเป็นเรื่องสนุกและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 
คุณูปการของสิ่งนี้ จะท าให้คนเข้าถึงหลักธรรมและแนววิธีการปฏิบัติที่เข้าใจ เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น สังคมจะดีและ
เข้มแข็งได้นั้น ก็ด้วยเพราะพลเมืองมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นประการส าคัญ 

  เทศบาลต าบลพนางตุง ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของประชาชน จึงได้จัดท าโครงการทอล์คโชว์ธรรมะ ปฏิบัติธรรมน าใจ นี้ขึ้น  

 3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผุ้สมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย ๒ ช่วงวัย หรือหมู่บ้านละ ๒ ครอบครัว จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน 
จ านวน ๔๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าโครงการ 
                 6.๒ จัดท าโครงการ/ก าหนดกิจกรรม/เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
                  6.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
                   6.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ 75,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คนมีคุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลพนางตุง 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หนา้ที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตขอรต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพนางตุง เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปดิเผยขอ้มูลขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเขา้มาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลพนางตุง 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3  

- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได ้
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(โครงการที่ 2) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกค าสั่ง มอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนด ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที ่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้นเทศบาลต าบลพนางตุง จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การออกค าสั่ง มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุ่งยากนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ของ
เทศบาลต าบลพนางตุง จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  

(1) นายกเทศมนตรี มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 
(2) นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
(3) ปลัดเทศบาล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต  

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
-ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
-ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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(โครงการที่ 3) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการห้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป9นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลพนางตุง 
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

ต าบลพนางตุง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลต าบลพนางตุง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลพนางตุง 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลพนางตุง พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลพนางตุงเสนอมา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงมีกิจกรรมควบคุม ให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลพนางตุง จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด า เนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลพนางตุง 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง เทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลพนางตุง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
  



แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลพนางตุง หน้า 53 
 

(โครงการที่ 2) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
  4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ
จ านวนงบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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(โครงการที่ 3) 

1. ชื่อโครงการ : สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2558 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
  10.2 มีการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้
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(โครงการที่ 4) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลพนางตุง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนราวมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาล
มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ - จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้
สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
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  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(โครงการที่ 1) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพนางตุง บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพนางตุง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลพนางตุง ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ
บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ
รับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้ เทศบาลต าบลพนางตุง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
เป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกกอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกกอง/ฝุาย เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การ
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกกอง/ฝุาย เทศบาลต าบลพนางตุง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  10.2 ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วจากการบริการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
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(โครงการที่ 2) 

1. ชื่อโครงการ : จัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพนางตุงบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของ
เทศบาลต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่รวดเร็ว มีขั้นตอนการด าเนินงาน ทั้งในด้านเอกสาร 
การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

  เทศบาลต าบลพนางตุงจึงจัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น ขึ้นโดยปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบล ในแต่ละขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกกอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกกอง/ฝุาย เทศบาลต าบลพนางตุง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการจัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วน
ท้องถิ่น 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกกอง/ฝุาย เทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  10.2 ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วจากการบริการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้นเพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลพนางตุง จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลพนางตุงให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลพนางตุง 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพนางตุง 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง   
 



แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลพนางตุง หน้า 64 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลพนางตุง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(โครงการที่ 1) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องคก์รนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานซึง่เปน็หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบล ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(โครงการที่ 2) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48 (2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ไดร้ับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 
4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง 

2. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี 

  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลพนางตุง  ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลพนางตุง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล ที่ควรไดร้ับการยกย่องชมเชย 
และเปน็บุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต
เทศบาลต าบลพนางตุง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแกผู่้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล มี
ค่านิยมยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย 
  - ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลพนางตุง 
  - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องคก์รดีเดน่ 
  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องคก์รท าความด ีเพ่ือให้เป็นแบบอยา่ง 
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  6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
รว่มในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพนางตุง 
  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลพนางตุง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณคา่ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่

  ดังนั้น เทศบาลต าบลพนางตุง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบเกีย่วกบัเรื่องร้องเรยีน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลพนางตุง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดย เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค ารอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนป์นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดแ้ตง่ตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
เทศบาลต าบลพนางตุง รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพนางตุงขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพนางตุง 
  6.3 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลพนางตุงให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หนjวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์ จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลพนางตุง ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพนางตุง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
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มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน      
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

(โครงการที ่๑)  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลพนางตุง 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
3.2.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.2.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.2.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 

4.2 แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

6.2 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลพนางตุง   
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพนางตุง 

10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 

10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

 (โครงการที่ ๑)  
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพนางตุง 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญกา้วหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และนา่สนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อ Social network ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพนางตุงเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที ่
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทาง สื่อ 
Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพนางตุง 
  3.2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 
  3.3 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย 
  เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

 6. วิธีด าเนินการ 
  มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการ
และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ 1๒,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์ 
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3.1.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลพนางตุง 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลพนางตุง จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบล
พนางตุงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลพนางตุง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลพนางตุงตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพนางตุง 



แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลพนางตุง หน้า 80 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

(โครงการที่ ๑) 

1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ยึดหลักการกระจายอ านาจ         
มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่น มีภารกิจ
ครอบคลุมหลายๆด้าน ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะท้องถิ่น            
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู้ ถึงสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนถึงประเด็น
การพัฒนา ซึ่งจะน าไปสู่การสนองตอบต่อปัญหา ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจ าเป็นต้องใช้การ
วางแผนเป็นเครื่องมือ เพราะการวางแผนคือ การก าหนดสภาพหรือสถานภาพที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะท าให้การด าเนินงานมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กัน มีการจัดกิจกรรมรวมกัน เป็นล าดับขั้นตอนก่อนหลัง มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนแน่นอน เพ่ือมุ่งให้
บรรลุวัตถุประสงค์ภายในก าหนดเวลาและใช้ทรัพยากรการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
ดังนั้น เทศบาลต าบลพนางตุง จึงให้ความส าคัญของกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆระดับ โดยการ 
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในชุมชนท้องถิ่น การจัดท าประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับทราบ ปัญหา ความต้องการ 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล หรือจัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.๑ เพ่ือจัดท าประชาคมท้องถิ่น ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบ 
ปัญหา ความต้องการของประชาคม และบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน 
  3.๒ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี/แผนชุมชน/แผนการด าเนินงานประจ าปี/การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

4. เป้าหมาย 
  -จัดท าประชาคมท้องถิ่น ในระดับต าบล ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
ของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้าน หรือร้อยละ๕ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในเทศบาล (ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ๗,๕๓๙ คน) โดยถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ 

-จัดประชุมคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผน ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๔.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 ๔.๒ จัดท าโครงการ/ก าหนดกิจกรรม/เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
                  ๔.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
                   ๔.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ 70,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ ประชาคมท้องถิ่น ทราบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ร่วมกันเสนอ
ข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาคมท้องถิ่น และบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน 

10.๒ เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี/แผนการด าเนินงานประจ าปี/การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา/แผนชุมชน ไว้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
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(โครงการที่ 2) 

1. ชื่อโครงการ :  การด าเนนิงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลพนางตุง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลพนางตุงจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือ
ไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกขจ์ากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
พนางตุง 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งดว่น 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข/์รอ้งเรียน ดังนี้ 
  6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลพนางตุง 
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  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-685240 ทางโทรสารหมายเลข 074-685240 ต่อ 
๑๐๑ 
  6.3 ทางเว็บไซต ์phanangtung.go.th 
  6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนางตุง 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรอ้งทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ :  เทศบาลพบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงาน

ราชการแผ่นดินของไทย ที่ยึดหลักการกระจายอ านาจ มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ บุคลากร และ
อ านาจหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะตามกฎหมายได้เอง ภายใต้การตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานของรัฐ 
ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชนในภาวการณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะท้องถิ่นนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู้ ถึงสภาพปัญหา 
ความต้องการ ตลอดจนถึงประเด็นการพัฒนา ซึ่งจะน าไปสู่การสนองตอบต่อปัญหา ความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม การขับเคลื่อนองคาพยพการพัฒนาตามภารกิจ จ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ มีส่วนร่วม และรับทราบถึงภารกิจของเทศบาลในการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นแนวทางหนึ่งของการตรวจสอบภาคประชาชนต่อองค์กรได้อย่างโปร่งใส และ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

เทศบาลต าบลพนางตุง ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน นี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม ในส่วนของการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจขององค์กร 
การร่วมติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การให้บริการสาธารณะนอกสถานที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และการรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน อันจะ
น าไปสู่การก าหนดนโยบาย เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
           ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจขององค์กรให้กับประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ประชาชนรับทราบ 
  ๓.๓ เพ่ือการให้บริการสาธารณะประชาชนนอกสถานที่ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน  
  ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เชิงคุณภาพ 
  จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจขององค์กร การรายงานผลการเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา การให้บริการสาธารณะนอกสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
เวทีรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน  

 

  เชิงปริมาณ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนางตุง เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๔.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง รูปแบบการจัดท าโครงการ 
                 ๔.๒ ก าหนดกิจกรรม/ประสานงาน/จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
                  ๔.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
                   ๔.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ปี 62  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี 64  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจขององค์กรเพ่ิมขึ้น 
  10.๒ ประชาชนรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
  10.๓ ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะนอกสถานที่ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน  
  10.๔ ปัญหา ความต้องการของประชาชน ได้รับการแก้ไขหรือการพัฒนา 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุง่เน้นการบริการให้ประชาชนอยูใ่นสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญัหาไดอ้ย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลพนางตุง 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขเ์ทศบาลต าบลพนางตุง 
  5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น 
  5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข/์รอ้งเรียน ไดแ้ก่ 1) ไปรษณีย ์2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพนางตุง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข/์รอ้งเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนราวมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าลบลพนางตุง 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
รอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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(โครงการที่ 2) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
รอ้งทุกขเ์สร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้รอ้งเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพนางตุง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 - ข้อ 12 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลพนางตุง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพนางตุง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่เทศบาลต าบลพนางตุงก าหนดไว้ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย 
  4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5. วิธีด าเนินการ 
  คัดเลือกผู้แทนประชาคมเพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการในแต่ละคณะ ตามแนวทางที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพนางตุง ท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของเทศบาลต าบลพนางตุง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
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(โครงการที่ 2) 

1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพนางตุง เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ยึดหลักการกระจายอ านาจ         
มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่น มีภารกิจ
ครอบคลุมหลายๆด้าน ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะท้องถิ่น            
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู้ ถึงสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนถึงประเด็น
การพัฒนา ซึ่งจะน าไปสู่การสนองตอบต่อปัญหา ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจ าเป็นต้องใช้การ
วางแผนเป็นเครื่องมือ เพราะการวางแผนคือ การก าหนดสภาพหรือสถานภาพที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะท าให้การด าเนินงานมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กัน มีการจัดกิจกรรมรวมกัน เป็นล าดับขั้นตอนก่อนหลัง มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนแน่นอน เพ่ือมุ่งให้
บรรลุวัตถุประสงค์ภายในก าหนดเวลาและใช้ทรัพยากรการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
ดังนั้น เทศบาลต าบลพนางตุง จึงให้ความส าคัญของกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆระดับ โดยการ 
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในชุมชนท้องถิ่น การจัดท าประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับทราบ ปัญหา ความต้องการ 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล หรือจัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.๑ เพ่ือจัดท าประชาคมท้องถิ่น ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบ 
ปัญหา ความต้องการของประชาคม และบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน 
  3.๒ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี/แผนชุมชน/แผนการด าเนินงานประจ าปี/การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

4. เป้าหมาย 
  -จัดท าประชาคมท้องถิ่น ในระดับต าบล ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
ของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้าน หรือร้อยละ๕ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในเทศบาล (ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ๗,๕๓๙ คน) โดยถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ 

-จัดประชุมคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผน ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 
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6. วิธีด าเนินการ 
  ๔.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 ๔.๒ จัดท าโครงการ/ก าหนดกิจกรรม/เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
                  ๔.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
                   ๔.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีละ 70,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ ประชาคมท้องถิ่น ทราบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ร่วมกันเสนอ
ข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาคมท้องถิ่น และบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน 

10.๒ เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี/แผนการด าเนินงานประจ าปี/การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา/แผนชุมชน ไว้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
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3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

(โครงการที่ 1) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่เทศบาลต าบลพนางตุง ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน เทศบาลต าบล  
พนางตุง 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนางตุง ปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน 

5. วิธีก ารด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล

พนางตุง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลพนางตุง ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลพนางตุง ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา 
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 ฝึกอบรมตัวแทนประชาคมหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลพนางตุง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลพนางตุง 
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9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(โครงการที่ 1) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพนางตุง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลต าบลพนางตุงในฐานะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล เพ่ือนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ต่อไป 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพนางตุง มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด จึงได้
จัดท ากิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพนางตุง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลต าบลพนางตุง และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบล
พนางตุง 

3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล

พนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าคาสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพนางตุง 
6.2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
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6.3 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.4 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.5 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ของ

เทศบาลต าบลพนางตุง 
6.6 การติดตามและประเมินผล 
6.7 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

เพ่ือปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพนางตุง อยู่ในระดับที่ดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมา  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลพนางตุง จึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ของเทศบาลต าบลพนางตุง 
  3.2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบ
ที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3.3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร 
  6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย.2 
  6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานแผนงานและงบประมาณ เทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเปน็ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้ มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการดา้นอื่นๆ 

  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานไดร้ะบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลต าบลพนางตุงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้
องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบล ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้าการเงินหรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับตา่งๆ ของหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลพนางตุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไดซ้ึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง/4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลพนางตุง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
  9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
  9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่วางไว้ 
  9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้ าเนินการแกไ้ข 
  10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข่องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้มูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได ้
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพนางตุงภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลังเทศบาลต าบลพนางตุง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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(โครงการที ่2) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลพนางตุง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ า นาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึง
จ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง 
เทศบาลต าบลพนางตุง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงิน ของเทศบาลต าบลพนางตุง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

5.2 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ 

5.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
5.4 สรุปผลการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบลพนางตุง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลังเทศบาลต าบลพนางตุง 

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  9.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  9.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ                                      

1. ชื่อโครงการ : การจัดหาคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพนางตุง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) เทศบาลต าบลพนางตุง จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม โดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลพนางตุง ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก
การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลต าบลพนางตุง สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
สาคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลต าบลพนางตุง 

3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลพนางตุง ให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
ผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลพนางตุง ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนหมู่บ้านไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
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6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบพนางตุง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปญัหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งทีเ่ทศบาลต าบลพนางตุงได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น เทศบาลต าบลพนางตุง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ตามโครงการที่จัดฝึกอบรม 

 6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/
กองงานที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลพนางตุง 
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6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลพนางตุงทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

(โครงการที่ ๑) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามี
การกระท าคอร์รัปชัน การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ   
คอร์รัปชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชัน
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได ้
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ 
คอร์รัปชันในระดับเทศบาล 
  



แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลพนางตุง หน้า 111 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ก าหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลพนางตุง ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  

ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมี
องค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือ
กันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ ายร่วมกับ
เทศบาลต าบลพนางตุง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ
เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต 

3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลพนางตุง 

4. เป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลพนางตุง
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลพนางตุง 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลพนางตุง 
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 6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริตต าบลพนางตุง 

6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบล
พนางตุง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลพนางตุงกับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 

10. ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลพนางตุง  
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลพนางตุงที่ 108 /2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลพนางตุง 
******************************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1   ค าสั่งเทศบาลต าบลพนางตุงที่ 108 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  1.2   หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 004/ว0019 เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1   .................................................................................................................  
  2.2   .................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1  พิจารณาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.261-2564)                         
ของเทศบาลต าบลพนางตุง 
3.2  พิจารณาให้คะแนนตามแบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง   
(Self Assessment Report : SAR) 
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ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืน ๆ 

4.1 .................................................................................................  
4.2 .................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ........ 
ที.่................................................................วันที.่....................................................................... 
เรื่อง…............................................................................................................................. ............... 
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

   เรื่องเดิม 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -
2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และ
นโยบายของรัฐบาล   ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ รัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น  

ข้อเท็จจริง 

ส านักปลัด   เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
         พท  55401/   230                           7    เมษายน  2560 

 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลปรางหมู่    



แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลพนางตุง หน้า 115 
 

 ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลพนางตุง จึง
ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลพนางตุงต่อไป   จึง
เห็นควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลพนางตุง   โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่    ประธานคณะท างาน 
2. ประธานสภาเทศบาลต าบลพนางตุง   รองประธานคณะท างาน  
3. ปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง    คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    คณะท างาน 
7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    คณะท างาน 
8. นิติกร                         คณะท างาน/เลขานุการ 
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

         / 
ข้อพิจารณา… 

     - 2 - 

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ 

  ส านักปลัดเทศบาล เห็นควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ของ
เทศบาลต าบลพนางตุง พร้อมนี้ได้ร่างค าสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 

 
                   ( นางสาวศรศศิรัตน์  ชาวกัณหา ) 

                                       นิติกรช านาญการ 
 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล............................................................................................ ..... 
............................................................................................................................. ................................      

            
             ( นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ ) 

                                  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
ความเห็นของปลัดเทศบาล........................................................................................................ ............. 
…................................................................................................... .........................................................        
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              ( นายจตุพร   เหมือนจันทร์ ) 

                                   ปลัดเทศบาลต าบลพนางตุง 
 

 
ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี.....................................................................................................................  
…............................................................................................................................. ...............................        

            
       ( นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง ) 

                               รองนายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 
 
 
 

พิจารณาแล้ว 
                              เห็นชอบ 
                              ไม่เห็นชอบ     เพราะ............................................................   
       
                                                                               ( นายอวยพร  หนูแก้ว ) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

 
 
 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ........ 
ที.่................................................................ วันที.่....................................................................... 
เรื่อง…......................................................................................................... ................................... 
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

   เรื่องเดิม 

 ตามที่เทศบาลต าบลพนางตุงได้มีค าสั่งเทศบาลต าบลพนางตุงที่ 108/2560 ลงวันที่             
7  เมษายน พ.ศ.2560 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพ่ือวางแผน จัดท า 
ทบทวน พัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต และจัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาล
ต าบลพนางตุง นั้น  

ส านักปลัด   เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

         พท  55401/                                        พฤษภาคม  2560 
 แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและเชิญประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
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ข้อเท็จจริง 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท า และพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงเห็นควรแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ฯ และขอเชิญเข้าร่วมประชุม จัดท า
แผนและพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลพนางตุง    

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ 

  เห็นควรแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ฯ และเชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือจีดท าและพัฒนา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในวันที่ 19  พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลพนางตุง     
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 

 
                   ( นางสาวศรศศิรัตน์  ชาวกัณหา ) 

                                       นิติกรช านาญการ 
             คณะท างาน/เลขานุการ 
       
 
 
 
                                                                               ( นายอวยพร  หนูแก้ว ) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

                                                      ประธานคณะท างาน 
 
 
 


