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ค าน า 
 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การ 
พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการทุจริตได้ทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม  
ระบบการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ 
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า   สามารถ 
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ จะต้องพิจารณาด าเนินการโดยเร่งด่วน  ด้วยการ
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจน
ค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดมาตรการ  หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ขึ้นได้  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลพังโคนจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๕ ปีขึ้น  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓  (พ.ศ. 2560 – 2564)  เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนของเทศบาล
ต าบลพังโคน  ให้บรรลุเปูาหมายโดยปราศจากการทุจริต  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีงามและความเชื่อม่ันต่อประชาชน 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร     ๑ 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   ๒ 
 วิสัยทัศน์          ๓ 
 พันธกิจ           ๔ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        ๔ 
 เปูาหมาย          ๕ 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน        ๕ 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      ๖ 
 มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต      ๗ 
 มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน    ๘ 
 มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการ   ๙ 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ๑) กิจกรรมจัดท า/แก้ไข/ปรับปรุง ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพังโคน  ๑๐ 
  ๒) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม ๑๑ 
       การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓) กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๒ 
  ๔) กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพังโคน ๑๔
  ๕) กิจกรรมประกวดเรียงความการปูองกันการทุจริตในวงราชการ   ๑๕ 
 
 มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
  ๑) เวทีแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอต้านการทุจริตประจ าปีของคณะผู้บริหาร ๑๖ 
      และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
  ๒) แผนผังก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ   ๑๗ 
  ๓) การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล    ๑๙ 
  ๔) การออกค าสั่งมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน     ๒๐ 
  ๕) การประชุมคณะผู้บริหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจ าสัปดาห์   ๒๒ 
  ๖) การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพื่อแจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ๒๓ 
      ราชการ และให้โอกาสแสดงความคิดเห็น 
  ๗) กิจกรรมยกย่องพนักงานเทศบาลดีเด่นประจ าปี     ๒๔ 
  ๘) กิจกรรมชื่นชมคนดีผู้มีจิตอาสา       ๒๕ 
  ๙) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย/ละเมิด   ๒๖ 



สารบัญ (ต่อ) 
            หน้า 
 มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๑) การลงประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์   ๒๘ 
      และเสียงตามสายของเทศบาลต าบลพังโคน 
  ๒) การเชิญผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ ๒๙ 
  ๓) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางเฟสบุ้คของเทศบาล โทรศัพท์ หนังสือร้องเรียน ๓๑ 
      ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลฯ 
  ๔) มาตรการ ๒๔-๗-๗        ๓๒ 
  ๕) การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล ๓๓ 
      และคณะกรรมการตลาดนัดโต้รุ่ง 
 
 มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการ 
  ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของเทศบาล และการรายงานผลตามรอบ ๓๕
      ระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๒) กิจกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี   ๓๖ 
  ๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล    ๓๗ 
  ๔) รายงานผลการบริหารของคณะผู้บริหารต่อสภาเทศบาลประจ าปี   ๓๘ 
  ๕) สายด่วนแจ้งเบาะแสการทุจริต       ๓๙ 
  ๖) กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของประชาชน (โพลส ารวจ)    ๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่า
โดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่น
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ  และขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบ จากภาคส่วนต่าง ๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้ 
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย  ที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
 
 



๒ 
 

  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษ  ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
 

 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 
 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย  ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  และส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน  และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่ องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์ รัปชันทั่ ว โลก   ที่ จั ด โดยองค์กรเ พ่ือความโปร่ งใสนานาชาติ 
(TransparencyInternational – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 
8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับ
ที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 

  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546  การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า 

 



๓ 
 
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่ง
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 วิสัยทัศน์ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
เทศบาลต าบลพังโคนจึงก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 

“เทศบาลต าบลพังโคน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโปร่งใสในทุกด้าน ทั้งการบริหาร 
การก าหนดนโยบาย และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา” 



๔ 
 
 พันธกิจ 
 

  ๑) การก าหนดนโยบายการพัฒนาและการก าหนดโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย  ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นไดใ้นทุกขั้นตอน 
  ๒) นโยบายและโครงการต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  ๓) มีมาตรการควบคุมและก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบรัดกุม 
  ๔) มีการวางแนวทางการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการอย่างชัดเจนในทุกเรื่อง และทุกขั้นตอน 
  ๕) เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษจากประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม 
  ๖) มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน 
  ๗) บุคลากรในทุกระดับชั้นสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือทักท้วงการปฏิบัติงานได้ 
ตามระเบียบวินัยของข้าราชการ 
  ๘) การให้บ าเหน็จรางวัลและการลงโทษบุคลากรในทุกระดับชั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๙) การจัดซื้อจัดจ้างยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ๑๐) การปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการมีเอกสารให้สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนในทุก
ขั้นตอน 
  ๑๑) ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน บูรณาการการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ราชการและประชาชน 
  ๑๒) มีช่องทางที่หลากหลายให้แก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ท้วงติง และ
วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงาน และน ามาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



๕ 
 เป้าหมาย 
 

  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติ หรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนใน
การลดโอกาสการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

 ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance)  มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กัน  เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลพังโคน 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนัก 
แก่บุคากร 
ท้ังข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนัก 
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

- จัดท า/แก้ไข/ปรับปรุง 
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลพังโคน 
- โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ใ ห้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และผลประ โยช น์ ทับ
ซ้อน 
 
 
 
 
 
- เวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
- กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพังโคน 
 - กิ จ ก ร ร มป ร ะ ก ว ด
เรียงความการปูองกัน
การทุจริตในวงราชการ 
 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน  ๕  โครงการ      

 
 
 
 
 
 



๗ 
 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

๒.๑แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองใน
การต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
๒.๒ มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
๒.๓ มาตรการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลัก 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 
๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

- เวทีแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการตอต้าน
การทุจริตประจ าปี ของ
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
- แผนผังก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การประกาศเผยแพร่
การจัด ซ้ือจัดจ้ างของ
เทศบาล 
 
- ก ารออกค าสั่ ง มอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทน 
- การประชุมคณะ
ผู้บริหารร่วมกับหัวหน้า
ส่ ว น ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า
สัปดาห ์
- การประชุมข้าราชการ 
ลูกจ้ า ง  พ นักงานจ้ า ง 
เพื่ อ แ จ้ ง ซั ก ซ้ อมแนว
ทางการปฏิบัติราชการ 
และให้โอกาสแสดงความ
คิดเห็น 
 
- กิ จ ก ร ร ม ย ก ย่ อ ง
พนักงานเทศบาลดีเด่น
ประจ าปี 
- กิจกรรมชื่นชมคนดีผู้มี
จิตอาสา 
 
 
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/
วินัย/ละเมิด 

- 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 รวม จ านวน  ๙  โครงการ      

 



๘ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท 
และการมี
ส่วนร่วม 
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ท่ีเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
 
 
 
๓.๓ การสง่เสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- การลงประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
และเสียงตามสายของ
เทศบาลฯ 
- ก าร เชิญผู้ น าชุ มชน 
ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน เข้า
ร่วมรับฟังการประชุม
สภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
- ช่ อ ง ท า ง รั บ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น  ผ่ า น ท า ง
เฟส บุ้ ค ขอ ง เ ทศบา ล 
โ ท ร ศั พ ท์  ห นั ง สื อ
ร้ อ ง เ รี ย น  ศูนย์ ด า ร ง
ธรรมเทศบาลฯ 
- มาตรการ ๒๔-๗-๗ 
 
- ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ
แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการ
ตลาดสดเทศบาล และ
คณะกรรมการตลาดนัด
โต้รุ่ง 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 รวม จ านวน  ๕  โครงการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบริหาราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการ
ได้ 
 
๔.๓ การส่งเสริม
การตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
๔.๔ เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 

- ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการควบคุม
ภายในของเทศบาล และ
การรายงานผลตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
- ก า ร เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ด้ า น ก า ร
บริหารงานบุคคล ด้าน
การงบประมาณ และ
ด้านการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินของเทศบาล 
 
 
 
- ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสามัญ
ประจ าสภาเทศบาล 
- รายงานผลการบริหาร
ของคณะผู้ บริหารต่ อ
สภาเทศบาลประจ าปี 
 
- สายด่วนแจ้งเบาะแส
การทุจริต 
- กิจกรรมส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 
(โพลส ารวจ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๕,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช่

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน ๖ โครงการ      

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่ ๑. การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดท า/แก้ไข/ปรับปรุง ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ วรรคสาม  บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”  ดังนั้นเทศบาลต าบลพังโคนจึงก าหนดให้มี
การจัดท า/แก้ไข/ปรับปรุงประมวลจริยธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว  โดยจะด าเนินการได้เมื่อมี
การประกาศก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐบังคับใช้แล้ว 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๓.๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์อันดีและความเชื่อม่ันแก่ประชาชนต่อเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพังโคนทุกคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ยกร่างประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพังโคน ตามประกาศมาตรฐานจริยธรรมของรัฐ 
 ๖.๒ เสนอนายกเทศมนตรีต าบลพังโคนเพ่ือพิจารณาลงนาม  ในส่วนของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
 ๖.๓ เสนอสภาเทศบาลต าบลพังโคนพิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
พังโคน 
 ๖.๔ ประกาศบังคับใช้  และเผยแพร่แก่ประชาชน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 การยกร่าง การเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา และการประกาศบังคับใช้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  
หลังจากประกาศก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมีผลบังคับใช้ 
 



๑๑ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีประกาศบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพังโคน  ครบถ้วนทั้งในส่วนของคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพังโคน  และในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลพังโคน  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๑๐.๒ มีการประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 จากการที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. 2560 – 
2564)  ได้ก าหนดให้การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นส่วนหนึ่งในมิติที่ ๑ การ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ซึ่งมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ดี  คือการสร้างองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ บุคลากร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับบริหารที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนั้นเทศบาล
ต าบลพังโคนจึงก าหนดโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
และผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพื่อให้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี ได้ผลตามเปูาประสงค์ต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการระดับบริหารของเทศบาลต าบลพังโคน  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  และเรื่องของผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีและการตระหนักรู้ถึงอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในตนเอง 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจจากการอบรมไปต่อยอดได้  ทั้งในด้านการ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติราชการ และในด้านการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ต่อไป 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการของเทศบาลต าบลพังโคนทุกคน 
 
 



๑๒ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดตั้งงบประมาณและขออนุมัติด าเนินการจากนายกเทศมนตรีต าบลพังโคน 
 ๖.๒ ติดต่อประสานงานกับส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดสกลนคร  เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
 ๖.๓ ด าเนินการโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการของเทศบาลต าบลพังโคน  เข้าร่วมการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนคนที่อยู่ในต าแหน่ง 
 ๑๐.๒ ผลการประเมินหรือทดสอบความรู้หลังการอบรม  ผู้เข้าอบรมทุกคนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ของเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
โดยในการจัดท าแผนดังกล่าวให้มีการประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย  โดยถือเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว  กับทั้งยัง
สามารถใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการปูองกันการทุจริต  เนื่องจากการก าหนดโครงการด้านการพัฒนาทั้งหมดต้อง
มาจากการลงมติประชาคม  จึงก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลพังโคน  ต้องมีการเชิญผู้น า
ชุมชน กลุ่มชุมชน และประชาชนที่มีส่วนได้เสียภายในชุมชนมาร่วมปรึกษาหารือ  และลงมติประชาคมด้วยทุก
ครั้งไป 
 
 



๑๓ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจและก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๓ เพ่ือให้การก าหนดนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพังโคนหรือสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลพังโคนทุกคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดการประชุมประชาคมตามห้วงเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนด 
 ๖.๒ เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทุกคนผ่านช่องทางต่าง ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ให้
มาร่วมให้มากท่ีสุด 
 ๖.๓ เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
 ๖.๔ มีการลงมติประชาคมด้วยเสียงข้างมาก  และถือเอามตินั้นมาก าหนดลงในแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลพังโคนอย่างเคร่งครัดเข้มงวด 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ทุกโครงการด้านการพัฒนาที่บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพังโคน  มาจากการ
ลงมติประชาคมแล้วเท่านั้น 
 ๑๐.๒ กรณีมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการใด ๆ ต้องมีการลงมติประชาคมก่อนทุกครั้ง 
 
 
 
 



๑๔ 
ล าดับที่ ๔ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การจะปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามจะได้ผลดีย่อมต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  แล้วจึงพัฒนาค่านิยมนั้นให้กลายเป็น
นิสัยที่ติดตัวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป  ดังนั้นในหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพังโคน จึงควรมี
กิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังหรือส่งเสริมค่านิยมดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักท างานร่วมกัน ความเสียสละ ความ
อดทน ความมีวินัย การประหยัดอดออม และความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งสามารถสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดฝึกฝน อบรม บ่มเพาะนิสัย  และให้เกิดการเรียนรู้ค่านิยมที่ดีงามหลายประการไปพร้อมกันกับการ
พัฒนาด้านสติปัญญาหรือวิชาการ 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดการปลูกฝังและเรียนรู้ค่านิยมที่ดีงามในเด็กนักเรียน 
 ๓.๒ ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนครบทุกด้าน  ไม่เพียงเฉพาะด้านสติปัญญาหรือ
วิชาการ  แต่รวมถึงด้านความคิดจิตใจ และความส านึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย 
 ๓.๓ เพ่ิมมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพังโคน  ท าให้
ผู้ปกครองเกิดความเชื่อม่ันในระบบการศึกษา 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดกิจกรรมลงในหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพังโคน  เพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดีงาม  ประกอบไปด้วย ๕ ค่านิยมหลัก  ได้แก่ 
  - ค่านิยมการท างานร่วมกัน  โดยใช้กิจกรรมการต่อจิ๊กซอว์ 
  - ค่านิยมความเสียสละ  โดยใช้กิจกรรมการช่วยกันเก็บขยะรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
  - ค่านิยมความอดทนและความมีวินัย  โดยใช้กิจกรรมการเข้าแถว/การต่อคิว 
  - ค่านิยมการประหยัดอดออม  โดยใช้กิจกรรมธนาคารเหรียญบาท (การรับฝากเงินเหรียญ
บาทจากเด็กนักเรียน) 
  - ค่านิยมความอ่อนน้อมถ่อมตน  โดยใช้กิจกรรมการไหว้คุณครูและผู้ใหญ่ 
 ๖.๒ จัดประชุม/สัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในกิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๖.๓ ด าเนินกิจกรรมและประเมินผลทุกภาคเรียน 
 ๖.๔ ปรับปรุง แก้ไข หรือทบทวนกิจกรรมอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาประสงค์ 
 



๑๕ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพังโคน  
 ๑๐.๒ การประเมินทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการประกวดเรียงความการปูองกันการทุจริตในวงราชการ 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การจะปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์สุจริต  จะได้ผลดีย่อมต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  
แล้วจึงพัฒนาค่านิยมนั้นให้กลายเป็นนิสัยที่ติดตัวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป  ส าหรับเด็กโตที่ก าลังจะเริ่มเข้าสู่
ช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่  กิจกรรมที่เหมาะสมควรต้องเป็นกิจกรรมที่ใช้ความรู้ประกอบกับจินตนาการ  เช่นการ
เขียนเรียงความซึ่งจะช่วยให้กระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด สร้างจิตส านึก และอุดมการณ์  รู้สึกรังเกียจและปฏิเสธ
พฤติกรรมการทุจริต  จนเป็นนิสัยติดตัวน าไปใช้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่วัยท างานต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กนักเรียนรู้จักคิด มีจิตส านึก และปลูกฝังอุดมการณ์ที่ดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต  เด็กนักเรียนสามารถสร้างหรือ
น าเสนอนวัตกรรมทางความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตได้ 
 ๓.๓ หน่วยงานของรัฐอาจน าข้อเสนอหรือแนวคิดจากเรียงความที่ชนะการประกวด  ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได ้
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนประถมและมัธยมในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดตั้งงบประมาณ และขออนุมัติจากผู้บริหารในการด าเนินการ 



๑๖ 
 
 ๖.๒ ขอความร่วมมือจากโรงเรียนประถมและมัธยมในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพังโคน  ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้เด็กนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม 
 ๖.๓ คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตัดสิน 
 ๖.๔ รวบรวมผลงานเรียงความที่เด็กนักเรียนส่งเข้าประกวด คัดเลือก ตัดสิน ประกาศผล และมอบ
รางวัล  ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒  และรางวัลชมเชย 
๕ รางวัล 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีเด็กนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐ คน 
 ๑๐.๒ ผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศได้รับการประกาศเผยแพร่  และมีการน ามาประยุกต์ เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 
 

มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 เวทีแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอต้านการทุจริตประจ าปี ของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลพังโคน 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารราชการให้ได้ผลดีจ าเป็นต้องมีแนวทางการบริหารที่ก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้า  โดยประกาศ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  และจะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอทั้งจากตัวผู้บริหารเองและจาก
บุคคลภายนอก  การที่จะให้ทุกฝุายได้รับทราบและเข้าใจในแนวทางการบริหารและการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ตรงกัน  วิธีการหนึ่งที่จะได้ผลดีคือการแสดงเจตจ านงทางการเมือง  ซึ่งมีฐานะเปรียบเสมือนเป็นสัญญา
ประชาคมที่ฝุายการเมืองให้ไว้ต่อประชาชน  ส าหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารและตรวจสอบการท างาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 



๑๗ 
๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือให้มีการแสดงออกที่ชัดเจนถึงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของข้าราชการฝุายการเมือง  
สร้างความรู้สึกที่ผูกพันให้ต้องยึดถือปฏิบัติตามเจตจ านงนั้นอย่างเคร่งครัด 
 ๓.๒ การด าเนินภารกิจในด้านการปูองกันและต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
เนื่องจากเป็นเจตจ านงที่แสดงออกโดยฝุายการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารเอง 
 ๓.๓ สร้างความภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน  และยังเป็นแนวทาง
ส าหรับตรวจสอบการท างานของฝุายการเมืองได้ด้วย 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพังโคนทุกคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดกิจกรรมการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอต้านการทุจริตของฝุายบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพังโคนต่อหน้าประชาชน  ในวันส าคัญหรืองานประเพณีประจ าปี เช่นวันปีใหม่ วัน
สงกรานต์ หรืองานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ เป็นต้น 
 ๖.๒ ประกาศเผยแพร่เจตจ านงของทุกคนต่อสาธารณชนในทุกช่องทางที่สามารถท าได้ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้มีหน้าที่แสดงเจตจ านง ได้แสดงเจตจ านงครบทุกคน 
 ๑๐.๒ มีการเผยแพร่เจตจ านงของทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การจัดท าแผนผังก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 



๑๘ 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนจะต้องก าหนดแผนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเอาไว้ให้ชัดเจน  
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประการหนึ่ง  และเป็นข้อมูลให้ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการได้รับทราบส าหรับการเตรียมตัวอีกประการหนึ่ง  โดยส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดของเทศบาล
ต าบลพังโคนมีภารกิจและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปหลากหลายภารกิจ  ซึ่งล้วนแต่มีระเบียบกฎหมายบังคับเกี่ยวกับ
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติเอาไว้ชัดเจน  การจัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงย่อมจะ
เกิดผลดีทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในฐานะเปรียบเสมือนบันทึกช่วยจ า และผลดีต่อประชาชนให้ได้รับรู้ขั้นตอนการ
ปฏิบัติไปพร้อมกัน 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือเป็นกรอบเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกรอบดังกล่าว 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนถึงขั้นตอน วิธี และระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ๓.๓ ปูองกันการโต้แย้งหรือโต้เถียงกัน  ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดจ้างท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๖.๒ ด าเนินการจัดจ้างท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับทุกส่วนราชการ  โดยคัดเลือก
กระบวนงานที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง  เช่นการขออนุญาต การจดทะเบียน การ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น 
 ๖.๓ น าแผนผังมาติดในที่ที่เห็นเด่นชัด  เพ่ือให้ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนได้มองเห็นอย่าง
ชัดเจน 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๓,๐๐๐ บาท  (สามพันบาทถ้วน) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการติดตั้งแผนผังการปฏิบัติงานครบทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลพังโคน 



๑๙ 
 
 ๑๐.๒ ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ระบุในแผนผังอย่างเคร่งครัด  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการติดต่อราชการ  และไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การทุจริตในวงราชการอาจจะมีหลายรูปแบบ  และหนึ่งในรูปแบบที่พบเห็นได้บ่อยคือการทุจริต
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ฉะนั้นหากสามารถท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสได้มากขึ้นเพียงใด  ก็จะท าให้
โอกาสในการทุจริตท าได้ยากขึ้นเพียงนั้น  โดยมาตรการหนึ่งที่น่าจะได้ผลดีคือการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ซึ่งหากยิ่งสามารถเปิดเผยได้ในวงกว้างประชาชนรับรู้ได้มาก  ก็จะยิ่งท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นด้วย 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลพังโคนให้ประชาชนได้รับทราบ
มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและลดโอกาสในการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลง 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาสู่กระบวนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  และเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับราชการ  สร้างผลงานให้กับตัวเองเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 
 ๓.๔ สร้างทางเลือกให้กับเทศบาลต าบลพังโคนในการได้ผู้ประกอบการที่หลากหลาย  ลดโอกาสในการ
สมยอมราคากันระหว่างผู้ประกอบการ (ฮ้ัวประมูล) 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลพังโคน  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
สามารถท าได้  เช่น ติดประกาศหน้าส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน  เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ้ค 
เว็บไซต์ ฯลฯ 
 ๖.๒ จัดท าเอกสารรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาตรวจดู  หรือขอคัดส าเนาเอกสารรายงานการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าเดือน 
 



๒๐ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ 
ช่องทาง 
 ๑๐.๒ มีการจัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๑๐.๓ มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาตรวจดูหรือขอคัดส าเนารายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน  ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลพังโคน  ได้แก่ เสียงตามสาย และเฟซบุ้ค 
 

ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การออกค าสั่งมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 โดยปกติในระบบสายงานการบังคับบัญชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีล าดับชั้นของสายงานที่
ชัดเจนอยู่แล้ว  ประกอบกับระเบียบกฎหมายก็ได้วางระบบของการบังคับบัญชาและสั่งการเอาไว้เคร่งครัด  แต่
ในบางกรณีกฎหมายก็ได้เปิดช่องให้มีการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนกันได้  เพ่ือ
ความคล่องตัวและสะดวกในการปฏิบัติราชการ  ไม่ให้เกิดการติดขัดในกรณีที่ผู้มีอ านาจไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้  ซึ่งแนวคิดของการมอบอ านาจดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการภายใน
เทศบาลต าบลพังโคนที่มีธรรมาภิบาลได้  กล่าวคือการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนในบางกรณีที่จะท าให้
เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  และไม่เป็นการรวมศูนย์อ านาจเอาไว้ที่บุคคลเพียงคนเดียว 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลพังโคนเป็นไปด้วยความคล่องตัว 
 ๓.๒ มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการสั่งการออกไปยังบุคคลหลายคน  ไม่เกิดการรวมศูนย์
อ านาจจนมากเกินไป  โดยจะเป็นการมอบอ านาจเฉพาะในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ท าได้เท่านั้น 
 ๓.๓ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการสั่งการลง  ท าให้การให้บริการแก่ประชาชนมีความรวดเร็วและสะดวก
มากขึ้น 
 ๓.๔ สร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับล่าง  โดยยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาในระดับบน 
 ๓.๕ ช่วยลดปัญหาภาวะงานคั่งข้างไม่แล้วเสร็จตามก าหนดลงได ้
 



๒๑ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารและข้าราชการในระดับบริหารทุกคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบอ านาจจากนายกเทศมนตรีต าบลพังโคนแก่รองนายกเทศมนตรีต าบลพังโคน  ให้
ปฏิบัติราชการแทนในการก ากับดูแล สั่งการ อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับงานของส่วนราชการได้โดยตรง  เฉพาะ
ส่วนราชการที่ได้มอบหมายนั้น 
 ๖.๒ ออกค าสั่งมอบอ านาจจากปลัดเทศบาลแก่รองปลัดเทศบาล  ให้ปฏิบัติราชการแทนในการ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องราวหรือภารกิจก่อนน าเสนอความเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรง  เฉพาะในเรื่องราวหรือ
ภารกิจที่มอบหมายนั้น 
 ๖.๓ ออกค าสั่งมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการแก่หัวหน้าฝุายของแต่ละส่วนราชการ  ให้ปฏิบัติ
ราชการแทนในการเสนอความเห็นแก่รองปลัดเทศบาลได้โดยตรง  เฉพาะในเรื่องราวหรือภารกิจที่มอบหมาย
นั้น 
 ๖.๔ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นในทุกกรณีไม่นับรวมถึงการรักษาราชการแทน ที่ต้องถือปฏิบัติ
ตามระเบียบปกติอยู่แล้ว 
 ๖.๕ กรณีที่ส่วนราชการใดไม่มีหัวหน้าฝุาย  หัวหน้าส่วนราชการนั้น หรือผู้ที่รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการนั้น  จะท าการมอบอ านาจให้แก่ข้าราชการในสังกัดของตน  ที่มีต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าระดับช านาญการหรือช านาญงานแทนก็ได ้
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการมอบอ านาจจากนายกเทศมนตรีต าบลพังโคนแก่รองนายกเทศมนตรีต าบลพังโคน  ให้ก ากับ
ดูแล สั่งการ อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับงานของส่วนราชการไดโ้ดยตรง  ไม่น้อยกว่า ๒ ส่วนราชการ 
 ๑๐.๒ มีการมอบอ านาจจากปลัดเทศบาลแก่รองปลัดเทศบาล  ให้พิจารณากลั่นกรองเรื่องราวหรือ
ภารกิจก่อนน าเสนอความเห็นต่อผู้บริหารไดโ้ดยตรง  ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องราวหรือภารกิจ 
 ๑๐.๓ มีการมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการแก่หัวหน้าฝุาย  ให้เสนอความเห็นแก่รองปลัดเทศบาล
ไดโ้ดยตรง  ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องราวหรือภารกิจในแต่ละส่วนราชการ 
 



๒๒ 
ล าดับที่ ๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การประชุมคณะผู้บริหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจ าสัปดาห์ 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การบริหารราชการให้เกิดผลดี  การสื่อสารภายในองค์กรนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งยวด  เพราะหาก
การสื่อสารไม่ดีก็จะท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  และน ามาซึ่งการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม
นโยบายหรือเปูาประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นการหมั่นพูดคุยกันในระหว่างคณะผู้บริหารและข้าราชการในระดับ
บริหารจึงมีความจ าเป็น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการบริหารงานราชการ  และนอกจากนี้ยังเปิด
โอกาสให้มีการน าเสนอถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ สร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี  ปูองกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจากความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน 
 ๓.๒ เกิดการน าเสนอถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน 
 ๓.๓ มีการประสานความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ 
 ๓.๔ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา  กับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  โดยก าหนดวันและเวลาประชุม
ที่แน่นอนในทุกสัปดาห์ 
 ๖.๒ จัดท าระเบียบวาระการประชุม  โดยมุ่งเน้นที่เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา  และที่จะต้องปฏิบัติในสัปดาห์ที่ประชุมนั้น 
 ๖.๓ ด าเนินการประชุมตามวัน เวลา และระเบียบวาระที่ก าหนดไว้แล้วนั้น  โดยจัดให้มีการบันทึก
รายงานการประชุมด้วย 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๒๓ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้งในหนึ่งปี 
 ๑๐.๒ มีการจัดท ารายงานการประชุมภายหลังการประชุมทุกครั้ง 
 

ล าดับที่ ๖ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือแจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ และให้
โอกาสแสดงความคิดเห็น 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการปฏิบัติราชการนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา  ที่จะต้องเกิดปัญหาภายในองค์กรขึ้นได้ไม่มากก็น้อย  
ไม่ว่าจะในด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานความร่วมมือ ความรักความสามัคคี ความขัดแย้ง ความเข้าใจหรือ
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน และปัญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะก าหนดให้มีการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นต่อกัน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อ
การบริหารและการปฏิบัติราชการ  ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหา ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และ
ลดความขัดแย้งภายในองค์กรลงได ้
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือเป็นการแจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการท างานที่ดี มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น สร้างความรักความ
สามัคคีภายในองค์กร 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีการน าเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ช่วยลดความรู้สึกขัดแย้งในการท างาน
ร่วมกัน 
 ๓.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร  ท าให้การสั่งการและการบังคับบัญชาเป็นไปอย่าง
ราบรื่นมากขึ้น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดนัดประชุมเมื่อมีภารกิจหรือกิจกรรมที่ส าคัญ  เช่นการเตรียมการจัดงานประเพณี
ประจ าปี การแจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่ส าคัญ หรือมีข้อราชการที่ส าคัญจ าเป็นต้องแจ้งให้ทุกคน
ทราบพร้อมกัน 



๒๔ 
 
 ๖.๒ ด าเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้พูดคุยกันอย่างเต็มที่ 
 ๖.๓ มีการจดบันทึกรายงานการประชุม  โดยเฉพาะประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  เพ่ือ
น ามาปรับปรุงการบริหารราชการ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งในหนึ่งปี 
 ๑๐.๒ มีการจัดท ารายงานการประชุมภายหลังการประชุมทุกครั้ง 
 

ล าดับที่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมยกย่องพนักงานเทศบาลดีเด่นประจ าปี 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดผลดี  สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้สูงสุด  
จ าเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องอุทิศตน ทุ่มเท และเอาใจใส่ในหน้าที่ของตนเองอย่างดียิ่ง  จึงจะท าให้งานของเทศบาลที่
มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ซึ่งการที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตน ทุ่มเท และเอาใจใส่ดังกล่าว  ย่อมท าให้เกิดความอ่อนล้าหรืออาจถึงขั้นเหน็ด
เหนื่อยและท้อแท้ได้ในบางครั้ง  ดังนั้นมาตรการที่จะช่วยสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  จึง
มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลย  การมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่อุทิศตนและมุ่งมั่นท างานรับใช้ประชาชน
อย่างดีมาตลอดทั้งปี  ย่อมจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป  
และนอกจากนีย้ังช่วยสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีอีกด้วย 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเอาใจใส่ในหน้าที่ของตน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่เจ้าหน้าที่คนอ่ืนได้ถือปฏิบัติตาม 
 ๓.๓ สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ดี  จนน าไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ในอนาคต 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน 



๒๕ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการให้คะแนนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยมีเกณฑ์การประเมินตลอด
ทั้งป ี
 ๖.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
 ๖.๓ นัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือร่วมกันประมวลผลและคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ท่ีสมควรได้รับรางวัล 
 ๖.๔ จัดท าโล่รางวัล  หรือใบประกาศเกียรติคุณ 
 ๖.๕ ก าหนดพิธีการมอบรางวัล  และประกาศให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่พนักงานเทศบาลดีเด่นเป็นประจ าทุกปี  ปีละไม่น้อยกว่า 
๓ รางวัล 
 ๑๐.๒ มีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกันไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 

ล าดับที่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมชื่นชมคนดีผู้มีจิตอาสา 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 แม้ว่าเทศบาลต าบลพังโคนจะมีบุคลากรจ านวนมาก มีเครื่องไม้เครื่องมือ มีงบประมาณ และมีอ านาจ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายในการบริหารราชการ  แต่การจะให้บริการสาธารณะตามภารกิจและอ านาจหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย  หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชนหรือ
หน่วยงานที่มีจิตอาสา  อาทิเช่นคณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการตลาด  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.)  มูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ  การมอบรางวัลเพ่ือเป็นการตอบแทนในน้ าใจของผู้มี
จิตอาสาทั้งหลาย  ทีแ่ม้อาจจะเป็นรางวัลเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีผลในทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง  ช่วยส่งเสริมก าลังใจให้
ผู้มีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเท  จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สมควรด าเนินการ 
 



๒๖ 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูผู้มีจิตอาสาที่คอยช่วยเหลืองานของเทศบาลต าบลพังโคนให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สังคมได้รับรู้ถึงคุณความดีของผู้มีจิตอาสา  ผู้ที่มุ่งหวังผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 ๓.๓ เกิดเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่ดีในสังคม  ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟ้ือแบ่งปัน 
 ๓.๔ ส่งเสริมก าลังใจให้เกิดผู้ที่ต้องการช่วยเหลืองานของเทศบาลต าบลพังโคนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  กลายเป็น
เครือข่ายความร่วมมือที่ส าคัญระหว่างราชการกับประชาชนต่อไปในอนาคต 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนหรือหน่วยงานที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ มีการบันทึกข้อมูลการให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลืองานของเทศบาลต าบลพังโคน  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งในแง่ปริมาณงานและคุณภาพของงานตลอดทั้งปี 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล  โดยอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 ๖.๓ จัดท าโล่รางวัล  หรือใบประกาศเกียรติคุณ 
 ๖.๔ จัดพิธีมอบรางวัล  และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  กองการศึกษา  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่คนดีผู้มีจิตอาสาเป็นประจ าทุกปี  ปีละไม่น้อยกว่า ๓ 
รางวัล 
 ๑๐.๒ มีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกันไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 

ล าดับที่ ๙ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย/ละเมิด 



๒๗ 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เมื่อมีกรณีร้องเรียนหรือตรวจพบพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริต  หรือใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบของบุคลากรในเทศบาลต าบลพังโคน  ก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีนั้น  ทั้งนี้ก็เพ่ือผลหลายประการ  ทั้งเพ่ือท าข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยนั้นให้เป็นที่กระจ่าง  
เพ่ือเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมและระเบี ยบ
กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่  และเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน  โดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะใช้การคัดเลือกจากบุคคลที่เหมาะสม  ทั้งบุคคลภายในและภายนอก
เทศบาลต าบลพังโคน  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ได้มาตรฐานทางการตรวจสอบที่เชื่อถือได้สูงสุด 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยในพฤติกรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลพังโคน  อาจส่อไป
ในทางทุจริต  หรือใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับกรณีร้องเรียน 
 ๓.๓ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมและระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลพังโคน 
 ๓.๔ เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 
 ๓.๕ ท าให้มีผู้ท าหน้าที่ในการประสานงานหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน  ในกรณี
ที่หน่วยงานภายนอกต้องการข้อมูล หรือต้องการประสานงานในด้านต่าง ๆ 
 ๓.๖ เกิดแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ในการด าเนินการกับกรณีร้องเรียน 
หรือกรณีตรวจพบเหตุผิดปกติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  รวมถึงท าให้เกิดความรอบคอบ ระมัดระวัง ใน
การปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นด้วย 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลพังโคนทุกคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เมื่อมีกรณีร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือพฤติกรรมของ
บุคลากรเทศบาลต าบลพังโคนผู้ใด  ให้นายกเทศมนตรีต าบลพังโคนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  เพื่อตรวจสอบในกรณีนั้น 
 ๖.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการให้คัดเลือกจากบุคคลที่มีความเหมาะสม  ทั้งระดับต าแหน่ง  ความ
อาวุโส  และความรู้ความสามารถ  โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ถูกร้องเรียน 
 ๖.๓ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องกระท าด้วยความเป็นธรรม  เปิดโอกาสให้ทุกฝุายได้ชี้แจง
หรือโต้แย้งอย่างเต็มที่ และต้องไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบนานเกินสมควร 
 ๖.๔ มีการบันทึกกระบวนการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกขั้นตอน  และสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยละเอียด 
 



๒๘ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกครั้งเมื่อมีกรณีร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ
กล่าวโทษบุคลากรของเทศบาลต าบลพังโคน  ว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจรติหรือใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 ๑๐.๒ มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบอย่างละเอียดที่นายกเทศมนตรีต าบลพังโคนสามารถน ามาใช้
พิจารณาออกค าสั่งได ้
 

มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การลงประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเสียงตามสายของเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์  ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
กว้างขวาง สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว  ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ต้องการให้
เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด  จึงควรเลือกสื่อหรือช่องทางนี้ซึ่งจะเข้าถึงประชาชนได้จ านวนมากในการสื่อสารแต่
ละครั้ง  แต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารภายในพ้ืนที่ระดับต าบลหรือหมู่บ้านที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม  ก็
ยังมีความส าคัญอยู่ไม่น้อย  เนื่องจากประชาชนที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  แต่ไม่สามารถ
เข้าถึงสื่อทางสังคมออนไลน์ได้ก็ยังมีอยู่มากเช่นกัน  ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลพังโคน  จึงต้องกระท าในทั้งสองช่องทางดังกล่าวควบคู่กันไปเพ่ือให้ครอบคลุมประชาชนได้ทุกกลุ่ม 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลพังโคนเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงที่สุด 
 ๓.๒ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๓.๓ สื่อทางสังคมออนไลน์จะอยู่ในระบบไปตลอดตราบเท่าที่ยังไม่มีการลบข้อมูลออก  จึงถือเป็นการ
เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารที่ดีวิธีหนึ่ง  ประชาชนสามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 



๒๙ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพังโคน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ สร้างบัญชีผู้ใช้ส าหรับเทศบาลต าบลพังโคนในสื่อสังคมออนไลน์  โดยเฉพาะเฟซบุ้ค 
 ๖.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลพังโคนท าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี (แอดมิน)   และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประกาศเสียงตามสาย 
 ๖.๓ ท าการลงประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับเสียงตามสายให้มีการ
ประกาศทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง (ช่วงเช้าและช่วงเย็น) 
 ๖.๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพ่ือท าหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสาร  ให้แก่ผู้ดูแลบัญชี/ผู้
ประกาศเสียงตามสายอยู่เป็นประจ า 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  และกองการศึกษา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีบัญชีผู้ใช้ของเทศบาลต าบลพังโคนในสื่อสังคมออนไลน์  ไม่น้อยกว่า ๑ บัญชี 
 ๑๐.๒ มีผู้รับผิดชอบดูแลบัญชี (แอดมิน) และมีผู้รับผิดชอบประกาศเสียงตามสาย ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
 ๑๐.๓ มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายอย่างต่อเนื่องทุกวัน  และมีการลงข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญ (อัพเดท) ในสื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อเดือน 
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การเชิญผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาญัตติต่าง ๆ การเสนอกระทู้ซักถามคณะผู้บริหาร  และการเสนอ
ข้อมูลการบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาเทศบาลให้รับทราบ  เป็นกระบวนการที่ส าคัญประการหนึ่งของ
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นระบบการตรวจสอบการบริหาร 
การถ่วงดุลอ านาจ และการแบ่งหน้าที่กันระหว่างฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติ   เพ่ือไม่ให้มีการผูกขาดอ านาจ
จนเกินไป  ซึ่งการประชุมที่จะสมดังเจตนารมณ์ดังกล่าวได้  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจได้จริงต้องเป็น
การประชุมที่เปิดเผยเท่านั้น  ดังนั้นการประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคนทุกครั้งจึงต้องมีการเชิญผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วยเสมอ  รวมถึงการประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการ
ประชุมผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย 
 



๓๐ 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้การก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลพังโคนมีความโปร่งใส  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๒ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการท างานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และข้าราชการของเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๓.๓ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพังโนอีกทางหนึ่ง 
 ๓.๔ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่ง  ในกรณีมีวาระการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากภาคประชาชน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคนตามสมัยประชุม 
 ๖.๒ ประกาศเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคน  ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งหนังสือเชิญรายบุคคล ประกาศเสียงตามสาย สื่อสังคมออนไลน์ และปูายประชาสัมพันธ์
หน้าส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๖.๓ จัดท าสมุดลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมลงลายมือชื่อทุกคน 
 ๖.๔ จัดท ารายงานการประชุมและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  และกองการศึกษา 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการเชิญผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกครั้ง 
 ๑๐.๒ มีการจัดท าสมุดลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมลงลายมือชื่อในการประชุมทุกครั้ง 
 ๑๐.๓ มีการจัดท ารายงานการประชุมและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบในการประชุมทุกครั้ง 
 
 



๓๑ 
ล าดับที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางเฟสบุ้คของเทศบาล โทรศัพท์ หนังสือร้องเรียน และศูนย์ด ารงธรรม
เทศบาลฯต าบลพังโคน 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารงานราชการ สิ่งที่ส าคัญอันดับแรกที่ต้องค านึงถึงคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่คิดข้ึนมาก็ล้วนแต่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสิ้น  
ซึ่งในการจะแก้ไขปัญหาให้ได้ตรงจุดจริง ๆ ก็จ าเป็นจะต้องรับรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเสียก่อน  ดังนั้น
วิธีการใดที่จะท าให้ได้รับทราบถึงต้นตอของปัญหาจึงนับว่ามีความส าคัญมาก  การเปิดบัญชีผู้ใช้งานในเฟสบุ้ค
ของเทศบาล การตั้งศูนย์ด ารงธรรม หรือการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะทาง
หนังสือร้องเรียนหรือทางโทรศัพท์  จึงถือว่าเป็นภารกิจที่มีความส าคัญในการบริหารงานราชการประการหนึ่งซึ่ง
ไม่น้อยกว่าไปกว่าการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรื อการก าหนดโครงการใด ๆ ที่ต้องใช้เงิน
งบประมาณจ านวนมากเลย 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเทศบาลต าบลพังโคน  ที่จะได้น าเสนอ
เรื่องราวความเดือดร้อนและปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ช่วยเหลือแก้ไข 
 ๓.๒ เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริง  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
 ๓.๓ ช่วยให้ราชการใกล้ชิดกับประชาชนจนไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง  และประชาชนรู้สึกว่าราชการเป็น
ที่พ่ึงของตนได้ในยามที่ได้รับความเดือดร้อน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลพังโคน  และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนอ่ืน ๆ ให้ประชาชนไดรับทราบอย่างทั่วถึง 
 ๖.๒ แต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์คอยให้บริการแก่ประชาชน 
 ๖.๓ จัดท าสารบบงานของเรื่องร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ  และต้องด าเนินการโดยเร็วเมื่อได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 
 ๖.๔ คอยประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน  เพ่ือหามาตรการที่ จะยุติหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ลดการร้องเรียนลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 



๓๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม  และค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายภารกิจประจ าศูนย์ด ารงธรรม 
 ๑๐.๒ มีค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในทุกส่วนราชการ  เพ่ือท าการตรวจสอบ แก้ไข ติดตาม 
บรรดา และประสานงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในส่วนราชการต่าง ๆ ให้ยุติไปโดยเร็ว 
 ๑๐.๓ มีการจดบันทึกและรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  ต่อนายกเทศมนตรีต าบลพังโคนเป็น
ประจ าทุกเดือน  พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย 
 

ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ ๒๔-๗-๗ 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ภารกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  มีหลักการส าคัญประการหนึ่งคือความรวดเร็ว  
ดังนั้นการก าหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อนให้แล้วเสร็จลุล่วงไปจึงมีความส าคัญ  
มาตรการ ๒๔-๗-๗ มีความหมายถึงกรอบเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องเร่งรัดการด าเนินการ  โดย ๒๔ หมายถึง
ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงที่เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว  จะต้องมีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง  เช่นการออกตรวจสอบพ้ืนที่ การติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง หรือการติดต่อกลับไปยังผู้
ร้องเรียนเพ่ือแจ้งให้รับทราบถึงแนวทางด าเนินการเป็นต้น  ๗ ตัวแรกหมายถึงระยะเวลา ๗ วันที่เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จไป  และ ๗ ตัวสุดท้ายหมายถึงกรณีที่การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน  ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องแจ้งผล
การด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ  ในทุกรอบ ๗ วันจนกว่าการด าเนินการในเรื่องร้องเรียนนั้นจะแล้วเสร็จ 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือเป็นกรอบเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ม่ันใจว่าปัญหาความเดือดร้อนจะได้รับการแก้ไขทันท่วงที 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการลดปัญหาเรื่องร้องเรียนไม่ให้คั่งค้างนานเกินสมควร 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
 



๓๓ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดเป็นระเบียบประจ าศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๖.๒ แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 ๖.๓ จัดท าทะเบียนสารบบงานประจ าศูนย์ด ารงธรรมไว้โดยเฉพาะ 
 ๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม  ให้นายกเทศมนตรีต าบลพังโคนให้รับทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีทะเบียนสารบบงานและมีการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง  และ
รายงานต่อนายกเทศมนตรีต าบลพังโคนให้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๑๐.๒ เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จไปภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
 

ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล และคณะกรรมการตลาด
นัดโต้รุ่ง 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลพังโคน  มีหลายครั้งที่ไม่อาจด าเนินการได้โดยอาศัย
บุคลากรของเทศบาลต าบลพังโคนเพียงล าพัง  หากแต่จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน  
ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือให้เข้ามาช่วยเหลืองานตามภารกิจให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เช่นภารกิจการก ากับดูแลตลาดสดเทศบาล  ตลาดเศรษฐกิจชุมชนโต้รุ่ง  และการพัฒนา
ภายในชุมชนเป็นต้น  ซึ่งจะเป็นแรงก าลังขับเคลื่อนภารกิจให้ก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด  โดยการคัดเลือก
และแต่งตั้งสามารถกระท าได้หลายวิธี  ทั้งวิธีคัดเลือกกันเองในที่ประชุมประชาคม  การคัดเลือกและแต่งตั้งโดย
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพังโคน  หรือแม้แต่การออกคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยทางตรงและลับเหมือนกับการ
เลือกตั้งทั่วไป  ซึ่งไม่ว่าจะโดยวิธีใดจุดมุ่งหมายส าคัญก็เพ่ือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคประชาชน  
และสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมือง  ให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงบทบาท
และหน้าที่ของพลเมือง  ที่จะต้องช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุดหน้าไป 
 



๓๔ 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในภาคประชาชนกับเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๓.๒ สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารกิจการบ้านเมือง 
 ๓.๓ ภารกิจของเทศบาลต าบลพังโคนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ๓.๔ เกิดความภาคภูมิใจในหมู่ประชาชนแม้กับผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง  จากการแสดงออกถึงการให้
ความส าคัญกับประชาชน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดต าแหน่งและจ านวนของคณะกรรมการแต่ละคณะให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 ๖.๒ ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งตามวิธีการที่เหมาะสม 
 ๖.๓ ก าหนดภารกิจที่คณะกรรมการแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติให้ชัดเจน  และมอบหมายภารกิจ ชี้แจง 
และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
 ๖.๔ ประเมินผลการปฏิบัติตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  และปรับปรุงภารกิจให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพการณ์อยู่เสมอ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  กองการศึกษา  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีคณะกรรมการด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด  กรณีมีต าแหน่งว่าง
ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจ านวนคณะกรรมการที่ก าหนด 
 ๑๐.๒ มีการประเมินผลการปฏิบัติและปรับปรุงภารกิจให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพการณ์ 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของเทศบาล และการรายงานผลตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ได้วางมาตรฐานการควบคุมภายใน  เพ่ือใหการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดและความเสียหาย  
ไมวาจะในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน หรือการกระท าอันเปนการทุจริต  ดังนั้น
เทศบาลต าบลพังโคนจึงใช้มาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรของทุกส่วนราชการ  ร่วม
ประสานข้อมูลและจัดวางระบบการควบคุมภายใน  พร้อมทั้งก าหนดห้วงเวลาของการรายงานผลเอาไว้ด้วย 
  
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือใหการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมี
ประสิทธิผล และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 ๓.๒ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่ทุกส่วนราชการในสังกัดของเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๓.๓ สามารถประเมินความเสี่ยงที่มีและหาทางแก้ไขได้ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น หรือลุกลามบาน
ปลาย 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน  โดยประกอบด้วยบุคลากรจากทุกส่วนราชการ
ในสังกัดเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๖.๒ ก าหนดรอบระยะเวลาในการรายงานผลของคณะกรรมการเอาไว้ให้ชัดเจน 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการร่วมกับคณะผู้บริหารเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่มี  
และก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงนั้นลง 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 



๓๖ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีคณะกรรมการควบคุมภายในประกอบด้วยบุคลากรจากทุกส่วนราชการ 
 ๑๐.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๑๐.๓ มีการประชุมคณะกรรมการร่วมกับคณะผู้บริหารเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๔ 
ครั้ง 
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการงบประมาณ และด้านการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินของเทศบาล 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 โดยที่ภารกิจของเทศบาลต าบลพังโคนมีหลายด้าน  และแต่ละด้านควรที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารให้รบถ้วน  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านจะสร้างการรับรู้ของประชาชน  และ
ท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือทักท้วงได้  ไม่เพียงเฉพาะการจัดท า
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ เท่านั้นที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน  แต่การบริหารในด้านอ่ืน ได้แก่ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการงบประมาณ และด้านการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ก็ถือว่ามี
ผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน  จึงต้องเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันด้วย 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ สร้างการรับรู้ของประชาชนต่อการบริหารงานขอเทศบาลต าบลพังโคนในทุกด้าน 
 ๓.๒ ช่วยท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือทักท้วงเกี่ยวกับการ
บริหารงาน 
 ๓.๓ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนในความเป็นเจ้าของเทศบาลด้วย  เกิดส านึกความ
รับผิดชอบร่วมกัน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพังโคน 
 
 



๓๗ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การงบประมาณ และด้านการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลโดยเฉพาะ 
 ๖.๒ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นปูายประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตาม
สาย เฟสบุ้คของเทศบาลต าบลพังโคน เป็นต้น 
 ๖.๓ ก าหนดให้มีการรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๒ คน 
 ๑๐.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๑๐.๓ มีการรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารให้ผู้บริหารรบทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีการแบ่งแยกอ านาจกันระหว่างฝุายบริหารและฝุาย
นิติบัญญัติ  เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน  มาตรการหนึ่งที่ฝุายนิติบัญญัติ กล่าวคือ
สภาเทศบาลจะด าเนินการตรวจสอบฝุายบริหารได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  ก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ
ประจ าสภาทศบาล  เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามการด าเนินงาน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจบริหารทั่วไปหรือ
เฉพาะเจาะจงในบางโครงการ  ซึ่งจะเป็นมาตรกรหนึ่งในการปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสภาเทศบาลต าบลพังโคนในการตรวจสอบการด าเนินงานของฝุายบริหาร 
 ๓.๒ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของสภาเทศบาลต าบลพังโคนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมองเห็นผลการด าเนินงานของสภาเทศบาลต าบลพังโคนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 
 



๓๘ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 สภาเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดรูปแบบคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลพังโคน จ านวน และอ านาจ
หน้าที่ให้ชัดเจน 
 ๖.๒ นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคนเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพังโคนผู้ที่เหมาะสม 
 ๖.๓ คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธานสภาเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๖.๔ สภาเทศบาลต าบลพังโคนนัดประชุมเพ่ือสรุปข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารให้
รับทราบ  และน าไปปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลพังโคน  เพ่ือตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานของฝุายบริหารอย่างน้อย ๑ คณะ 
 ๑๐.๒ มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคนเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบติดตามของคณะกรรมการ  
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๑๐.๓ คณะผู้บริหารสามารถน าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไปปรับปรุงการ
บริหารงานได ้
 

ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 รายงานผลการบริหารของคณะผู้บริหารต่อสภาเทศบาลประจ าปี 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 โดยปกติการด าเนินงานของสภาเทศบาลต าบลพังโคนในกรีที่มีข้อสงสัย  ก็สามารถตั้งกระทู้ถามต่อฝุาย
บริหารได้ตามระเบียบกฎหมาย  ซึ่งผู้บริหารอาจเลือกที่จะตอบกระทู้ถามนั้นหรือไม่ก็ได้  หากเห็นว่าเป็นกรณีที่
ยังไม่สมควรเปิดเผย  ดังนั้นการก าหนดให้ฝุายบริหารต้องรายงานการบริหารงานต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 



๓๙ 
 

จึงช่วยให้การด าเนินงานของฝุายสภาเทศบาลมีความราบรื่นขึ้นประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่งก็จะช่วยให้
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในการบริหารงานได้กระจายออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากสมาชิก
สภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นตัวแทนของประชาชน 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพังโคนได้รับทราบการบริหารงานของฝุายบริหารเป็นประจ าทุกปี 
 ๓.๒ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในด้านการบริหารงานของเทศบาล 
 ๓.๓ ส่งเสริมบทบาทของสภาเทศบาลต าบลพังโคนในการตรวจสอบการด าเนินงานของฝุายบริหาร 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคน ให้ผู้บริหารรายงานผลการบริการ
ประจ าป ี
 ๖.๒ นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคนตามระเบียบวาระ 
 ๖.๓ จัดให้มีการบันทึกและเผยแพร่รายงานผลการบริการประจ าปีต่อประชาชน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลพังโคน ให้ผู้บริหารรายงานผลการบริหารเป็นประจ าทุกปี 
 ๑๐.๒ เผยแพร่รายงานผลการบริหารประจ าปีต่อประชาชนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง 
 

ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 สายด่วนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 



๔๐ 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันช่องทางในการติดต่อสื่อสารมีมาก  ส่วนการด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลพังโคนที่มี
อยู่หลายด้านก็อาจไม่สมบูรณ์แบบหรือขัดข้องในบางกรณี  อาจจะเกิดความเสี่ยงหรือหมิ่นเหม่ต่อการทุจริตขึ้น
ได้ในบางครั้ง  ซึ่งอาจมาจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ก็เป็นได้  ดังนั้นการอาศัยช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารที่มีในปัจจุบันเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบ  และแจ้งเบาะแสการกระท าที่อาจเข้าข่าย
เป็นการทุจริต  ก็ย่อมจะช่วยปูองกันปัญหาไม่ให้เกิดข้ึนได้ทางหนึ่ง 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท าท่ีอาจเข้าข่ายทุจริต 
 ๓.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และเป็นการปูองปรามไม่ให้มี
การกระท าที่อาจเข้าข่ายทุจริตไปในตัว 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต  ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์  ได้แก่เฟสบุ้คและไลน์ ทาง
โทรศัพท์ และการยื่นเรื่องเป็นหนังสือ 
 ๖.๒ จัดท าทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน  และระบบการรายงานผลการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและผลการปฏิบัติให้ประชาชนรับทราบโดย
ทั่วถึงกัน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๑๐.๒ มีการจัดท าทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน  และมีการรายงานผลการปฏิบัติต่อนายกเทศมนตรีต าบล 
พังโคนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 



๔๑ 
ล าดับที่ ๖ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของประชาชน (โพลส ารวจ) 
 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารงานของเทศบาล โดยเฉพาะจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  ตัวชี้วัดหนึ่งที่เป็น
รูปธรรมชัดเจนคือความพึงพอใจของประชาชน  ดังนั้นแนวคิดการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนจึง ถูก
ก าหนดขึ้น  โดยต้องมีระบบของการส ารวจที่เป็นไปตามหลักวิชาการ  เพ่ือให้ผลการส ารวจสะท้อนความรู้สึกนึก
คิดของประชาชนได้แท้จริง  ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการส ารวจสามารถน ามาปรับปรุงการก าหนดนโยบาย  และการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพังโคนได้ต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้รับทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย การบริหาร และจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลพังโคน 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือน าผลการส ารวจมาปรับปรุงนโยบาย การบริหาร และจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล
พังโคน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพังโคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพังโคน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดตั้งงบประมาณ  ก าหนดห้วงเวลาในการส ารวจ และขออนุมัติด าเนินการตามห้วงเวลา 
 ๖.๒ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือว่าจ้างให้ด าเนินการส ารวจให้  พร้อมทั้ง
ให้เสนอรายงานผลการส ารวจและแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
 ๖.๓ น าผลการส ารวจและข้อเสนแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานมาก าหนดเป็นนโยบายต่อไป 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ ๒๕,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 



๔๒ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการจัดกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของประชาชน (โพลส ารวจ) ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๑๐.๒ มีการจัดท ารายงานผลการส ารวจ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ มีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับผลการส ารวจและข้อเสนอแนะดังกล่าว 
 

 
............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


