




ค ำน ำ 

เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ตามประกาศลงวันท่ี 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตของเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย     
มาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การ
แก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทย   
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่
ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ัง
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าส่ังท่ี 
๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
เพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เนื่องจากหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช 0013/0075 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  
2563  เรื่อง  แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตท่ีส้ินสุดปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564  เป็นส้ินสุดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  นั้น 
.   เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองพนัส
นิคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
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 หน้ำ 
ส่วนที่ ๑  บทน ำ  

        การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองค์กร 1 
        หลักการและเหตุผล 2 
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          มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16 

ส่วนที่ ๓  รำยละเอียด / โครงกำร / กิจกรรม / มำตรกำร   
         มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 18 
         มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 50 
         มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 99 

          มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

124 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์    
เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น   
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี ้

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สำเหตุและปจัจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
   ๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 
   ๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
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เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นท าให้
เจ้าหน้าท่ี ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาปบุญ และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
๒.หลักกำรเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน  การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ ท่ีท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
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นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมื อจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 
         ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหาร จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่า งชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาล
เมืองพนัสนิคม  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการท่ีมีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ี
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
          เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท า
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดชลบุรี  
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. พัฒนาเมือง โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ          
    ส่ิงแวดล้อม 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
                        พัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน 
  5. บริหารราชการภายใต้หลักการของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 
๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
    ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
๔. เป้ำหมำย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
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ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญ หาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ี มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 5 ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 
๑. แผนปฏบิตัิการป้องกนัการทุจรติ 5 ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรท้ัง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
๓. โครงการสมุดความ ดีพนักงานจ้าง  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

๔. โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๕. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

๖. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๗. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต” 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๘. โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดี ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๙. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

  
  

๑๐. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๑๑. มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น  

1. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี เขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในเขต พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
  

2. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม แหล่ง
ท่องเท่ียว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
  

3. โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
4. โครงการแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและ 
เยาวชน  

1. โครงการคุณธรรมสาน สายใยครอบครัว ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   
2. โครงการพาน้องท่องธรรมะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
3. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
4. โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   
5. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและ
เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โต
ไปไม่โกง”) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
  

 6. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม (กิจกรรม “ส่งเสริม
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร  

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

  
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ  

๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๒. มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๓. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

  ๔. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

  ๕. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

  ๖. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 ๗. โครงการเผยแพร ่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

๘. กจิกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๙. โครงการจ้างส ารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐   

๑๐. กจิกรรมการใช้บัตร คิวในการติดต่อราชการ  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๑๑. มาตรการ “ยกระดับ คุณภาพการบริการ
ประชาชน” ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหาร 
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 

๑. กจิกรรมการลด ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๒. โครงการลด ข้ันตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

๓. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

๔. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

๕. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 
๖. มาตรการการออกค าส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ท่ีประจักษ์ 

๑. โครงการพ่อ – แมดี่เด่น ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๒. กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี 
ดีเด่น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๔. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ 
แก่คณะกรรมการชุมชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๕. กิจกรรมยกย่องและ เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  

๖. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  

๗. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๑. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๒. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๐ ๐ ๐ ๐ 
 
 

๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๓. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
ไม่ใช ้

งบประมาณ 

 
๔. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ไม่ใช ้

งบประมาณ 

 
๕. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ไม่ใช ้

งบประมาณ 

 

๓. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
ไม่ใช ้

งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 ๔. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๕. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 

๖. มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ี ของเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคมว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
ในช่องทางท่ีเป็น
การ 
อ านวยความ
สะดวกแก่ 
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ 
ราชการตาม
อ านาจ 
หน้าท่ีขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๒. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม”  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

๓. กิจกรรม “อบรมให้ ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

๔. มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ 
หลากหลาย” ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

๕. กิจกรรม “การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 
การเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของเทศบาล 
และการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงนิ 
การคลัง” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๖. มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม” ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

๗. โครงการส่ือ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. มาตรการแต่งต้ัง คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๒. ประชุมประชาคมชุมชนเมือง ประจ าปี  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๓. การส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

๔. มาตรการแต่งต้ัง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๕. กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๖. มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ เทศบาลเมืองพนัส
นิคม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๑.โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปงีบประมาณ  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๒.โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๓.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๔.มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม 
ภายในเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ 
ตามช่องทาง 
ท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

๑. มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๒. กิจกรรมการ รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนได้รับทราบ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๓. กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 

๔. กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง จากตัวแทนชุมชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๕. โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การจ้างและกรรมการตรวจการจ้าง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น  

๑. โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภา
ท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๒. กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

๓. กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี 
บทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๔. กิจกรรมการมีส่วน ร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community) 
และบรูณาการ 
ทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  

๑. มาตรการเฝ้าระวัง การคอร์รัปชันโดยภาค 
ประชาชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๒. กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการ ทุจริต 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

๓. มาตรการการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
ด้านการป้องกันการทุจริต ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช ้

งบประมาณ 

 

~ 17 ~ 
 

 1 
- 



~ 18 ~ 
 

สว่นที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏบิัตกิาร 

 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
        1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในท่ีสุดนั้น ต้องนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ       
จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไร
ก็ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง 
หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้
ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จึงจัดทําโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
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  3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ    10,000.-  บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร   
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิน ชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เทศบาล
เมืองพนัสนิคม  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
      6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
   6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
7. ระยะเวลา  ในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ   3,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
สร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  

การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา    
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน  อยู่ ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิ ธีการแก้ไข เกิด การ
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร เทศบาลเมืองพนัสนิคม  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวัน
ดังกล่าว จึงได้จัดทําสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดี  ในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน     
  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
4. เป้าหมาย  พนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน
และส่งให ้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  
  6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี  
7. งบประมาณ   1,000  บาท    
8. สถานที่ดําเนินการ     เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. ผู้รับผิดชอบ   ทุกหน่วยงาน  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  10.1 มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
  10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
  10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตาม
กําหนด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จ ท้ังด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ  บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าท่ีใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน  ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้ องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์  
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลัก  คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ  ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม   จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดท้ัง  ประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ 
มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรั บบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
  2.3 เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน 
ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่ บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน  จํานวน  100 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ   สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ จํานวน   ๓๖   ครั้ง  
    ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 25๖๑ - 2565 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
  6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความ เหมาะสม  
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
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8. งบประมาณ     5,000  บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
  10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
   เมืองพนัสนิคม   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ท้ัง กาย 
วาจา ใจ ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ีทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและ ไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท่ีองค์กร
นั้นๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านคน ได้แก่ บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  
  3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จํานวน 80 คน      
5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ    1๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคมประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินต่ํากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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     1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม พ.ศ.25๕๑ 
โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  กําหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าท่ีดําเนินการให้  เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกท่ีดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน, ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.          
ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้อง  ละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพนัส
นิคม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ  
  3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ัง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างท่ัวไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เปิดเผยเป็น
การท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์  มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าท่ี  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2564)   
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ข้างต้น  เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่าย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างท่ัวไป  
  3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างท่ัวไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน    
     การทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 4          
การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จัก
ความพอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎ
แห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมี  คุณธรรม 
จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจริต
ในระบบราชการด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อปรับเปล่ียนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  2. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ เทศบาลเมือง
พนัสนิคม   
 ๓.เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการ กระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม    
จํานวน 80 คน  
5. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 25๖๑ - 2565 
6. งบประมาณ ดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท 
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 7. วิธีการดําเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปล่ียนฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต  
  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ   
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรม
ท่ีดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
  7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
  2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 31 ~ 
 

      1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม    

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
หมายถึงสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีละความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้า
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมี
การประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี          
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นเทศบาลเมอืงพนัสนิคมจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อให้
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ    
ของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีจิตสํานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ม.ค.-ก.ย. (พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ.2565)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่น  วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2565) และ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง      
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพื่อนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ี
ในภาครัฐ เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์      
ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์      
สร้างสังคมไทยให้ เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้ เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลของเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 5,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
ไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้อง
เร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยท่ีนําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกัน
และปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ท่ีนําไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังให้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์  
ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีด้อยพัฒนา ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการ
ทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าท่ีท่ีจะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจ
ทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์       
ทับซ้อนในองค์กร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ   
Conflict of Interest  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
  2. ออกแบบกิจกรรม  
  3. จัดเตรียมเอกสาร  
  4. ดําเนินการจัดประชุม  
  5. สรุปรายงานการประชุม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ  3,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
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      1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
                ประจําปี 25๖๑-๒๕๖5 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ท่ีทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ี สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้จัดทํา
โครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ประจําปี 25๖๑-
๒๕๖5” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified 
City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตเทศบาล เพื่อให้เกิด
ความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  
  3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ี      
สีเขียวในเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
    3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน  
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน ๕๐๐ ต้น  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินงาน  
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ให้จัดเตรียมสถานท่ี
เพื่อปลูกต้นไม้  
  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ แจก, ปลูกเพื่อใช้ในโครงการ  
  6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ท้องถิ่น  
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย กองช่าง เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง  เทศบาลเมืองพนัสนิคม    



~ 36 ~ 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   10.2 ทําให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
   10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และต่อมาภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สังคมไทย
รอดพ้นจากปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  การท าเกษตรภายในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว เป็นแนวทางหนึ่งของการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการ
ท าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะลดการใช้สารเคมี เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม  
ดังนั้นเทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงจัดต้ังโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแปลงเกษตรสาธิตแก่ประชาชนผู้สนใจท าการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม หรือผู้สนใจท่ัวไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองพนสันิคม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ  ก าหนดแนวทางการปลูกพืช  การบ ารุงรักษาดิน   
 ๖.๒ ด าเนินการตามโครงการและแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  
 ๖.๓ ติดตามและประเมินผลโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินการ 
 ๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  ๑๐.๑ มีแปลงเกษตรสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๐.๒ ประชาชนท่ีเข้ามาศึกษาแนวทางการท าเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถน าไปปฏิบัติก่อให้เกิดการเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่าย 
  ๑๐.๓ ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการบริโภคพืชผักท่ีมีการลดการใช้สารเคมีท่ีไม่จ าเป็น  และส่งผลดีต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย ์
๒. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 
 เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นชุมชนเมืองท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ านวนมากภายในเขตเทศบาล         
ท้ังบริษัท ห้างร้านต่างๆ รวมถึงตลาดสด ซึ่งในแต่ละวันจะมีเศษพืชผักท่ีไม่สามารถขายได้ถูกท้ิงไปเป็นจ านวน
มาก การด าเนินการก าจัดล้วนต้องใช้งบประมาณ การน าขยะอินทรีย์ท่ีเป็นเศษพืชผักมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักจะช่วย
ลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันได้จ านวนมาก ท้ังยังได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยหมักท่ีปลอดจากสารเคมีน ามาใช้ใน
การเกษตรได้ต่อไป ซึ่งถือเป็นการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ก าหนดจัดต้ังโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะท่ีต้องก าจัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน
ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะท่ีต้องก าจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 ๓.๒ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ปริมาณขยะอินทรีย์ภายในเขตเทศบาล  และปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ท่ีผลิตได้ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
 ๖.๒ ด าเนินการตามโครงการและแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  
 ๖.๓ ติดตามและประเมินผลโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินการ 
 ๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  ๑๐.๑ ปริมาณขยะอินทรีย์ภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมท่ีลดลง  และปริมาณปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์ท่ีผลิตได้ 
  ๑๐.๒ ประชาชนท่ีเข้ามาศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในครัวเรือนเพื่อช่วยลดปริมาณขยะต้นทาง 
  ๑๐.๓ ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการบริโภคพืชผักท่ีมีการลดการใช้สารเคมีท่ีไม่จ าเป็น  และส่งผลดีต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ 
ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่าง  ๆท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และ            
บนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็ก  ๆก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรม
คุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ  เช่น ยาเสพติด รักก่อน
วัยอันควร ปัญหาต่างๆ  ก็จะลดลง ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัว    
มีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเส่ียง       
ท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคี ในหมู่คณะ  
   3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 มีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
  3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม  
ตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้ปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม    
5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
  6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
  6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง  
  6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม  
  6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์  
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
  10.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย         
จึงดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต
ท่ีเกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย 
หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประ เทศชาติในอนาคต          
เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิด  สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก          
การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ 
สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ  หรือ
สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพ ลัง
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม โครงการ
อบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให้มีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพื่ อให้ เด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม 
การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน  สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต   
การพัฒนาจิตให้เป็นจิตท่ีสมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิด
ปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเส่ือมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิ
ต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรมให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพื่อ เกื้อกูลตนเอง
และประเทศชาติในท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
  3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกัน ในสังคม      
มีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม   
  3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  เด็กนักเรียนและเยาวชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
  6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
  6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง  
  6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม  
  6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่เด็ก  
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  การเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละท้ิง คําส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ีเกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ 
เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน 
กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนท่ีมี 
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการ ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้
จัดทําโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียน ท้ัง ๔ แห่ง” ซึ่งเป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและ
ปลูกฝังจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี
ให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและ
นําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
  3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็น แบบอย่างท่ีดีในสังคม  
  3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง  และ
สังคม และประเทศชาติบ้านเมือง  
4. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ๔  แห่ง จํานวน ๒๐๐ คน  
5. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. ระยะเวลาดําเนินการ   สิงหาคม 25๖๑ – ๒๕๖5  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
8. วิธีดําเนินการ  
  1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
  2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบ  
  4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
  5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  
9. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน  
  2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในสังคม  
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม ปลูกฝัง
ค่านิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
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1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคน 
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้หากตนเอง
ได้รับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้
ค่านิยมท่ี ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้าน
อื่น  ๆตามมาอีกมากมาย ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น ท้ังนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นกําลังสําคัญใน
การ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด ตาม 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็น คนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
  3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการ        
ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
  3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
4. เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม     
  เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
  5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด   
  5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด  
  5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม  กําหนด  
  5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
7. งบประมาณดําเนินการ 5,000  บาท   
8. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
 
 
 
 



~ 46 ~ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
  10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีส่ือถึง
การต่อต้าน การทุจริต  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม        
         (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็น คนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ นั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคม พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน        
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้อง    
ซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต     
คอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความ    
สัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และ
คํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ  และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
  3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ  
  3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  
4. เป้าหมาย  
     เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม    จํานวน ๑๒๐ คน  
  เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
  5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
  5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
  5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
         (“ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ท่ีทําให้เกิดปัญหา  เช่น 
ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชน
มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม   โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์ ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ  เทศบาลเมืองพนัสนิคมพิจารณาเห็น
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม  (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝัง แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้
ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น รู้จัก เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความ
เป็นไทย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ได้  
  3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  
  3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
4. เป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จํานวน ๘๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
  5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
  5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
  5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
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6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได้  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ได้  
  10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมือง
พนัสนิคม”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว       
3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการ  กํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา 
ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาส
หรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํ างานใน
หน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ัวประเทศต่อไป  
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3. วัตถุประสงค ์ 
   เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1  ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
  6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มี
การประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
      2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ บรรจุ

แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็น ธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ
ทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
  3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
  3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทํางาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม     
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘  
 6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
 
 



~ 53 ~ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต  
    - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ  
   - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
  10.2 ผลลัพธ์  
   - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %  
   - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่า  
                       ระดับ 3  
   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  
  และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทํา
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการส่ังการ  อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าท่ีของ
เทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้
การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส 
กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร  กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 
48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง  จาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจ
หน้าท่ีอื่น ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด
ชลบุรี ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ีของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 
4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม     
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ัง
การ  
  6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง
ของเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม    
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลเมืองพนัส
นิคม โดยแต่งต้ังปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการท่ี
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  
  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงิน เดือนข้าราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคมโดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการ และข้าราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลเมือง
พนัสนิคม เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลเมือง
พนัสนิคม  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือนข้าราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม พิจารณาทบทวน
ผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ เทศบาลเมืองพนัสนิคมเสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  กองการเจ้าหน้าท่ี  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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      2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง 
เคร่งครัด  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ  
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม    
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ี เกี่ยวข้อง  
  3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ท่ีต้ังไว้  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
ส่ังการท่ี เกี่ยวข้อง  
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
  3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
  3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
  3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
  3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
   4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ  
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
  3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหา พัสดุ  
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
  10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบั ติงานตามอํานาจ  หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไป             
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมี  ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให้เทศบาลมี 
อํานาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –    
จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของ เทศบาล  
  3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
   10.2 ผลลัพธ์  
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อ จัดจ้างท้ังหมด  
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการร้องเรียน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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        2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลเมืองพนัสนิคมบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดย
ดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ี
เป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด 
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบั ติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ           
เพื่อให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลเมืองพนัสนิคมยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาตรฐาน ท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่
แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใส
ในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ  
  3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกกอง/ สํานัก เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , 
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
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จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี)  
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกกอง/ สํานัก เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  
   10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็น  หน้าท่ีตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน ท้องถิ่น นั้น 
เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ 
การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ 
สาธารณะจากเทศบาล ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างอีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ      
พึงพอใจ  
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
  3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อป ี 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีในเขต เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด  
  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
  6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
  6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ     30,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 
ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็นหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทํา
อีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการ ภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558   
  ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
  3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
  3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําคําส่ังคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ  
  6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ  
  6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
  6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลําดับคิว  
  6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
  6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง 
แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานท่ี
ให้บริการ  
  10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ - 
การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความ
เช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดย
ถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน เทศบาล
เมืองพนัสนิคม จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดง
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ  ต้องการของประชาชน 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงาน
มีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ดําเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
  6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิด ภายในสถานท่ีให้บริการ  
   6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับ     
ผู้พิการ  
  6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
  6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกกอง/สํานัก   เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  เพื่อให้การประเมินบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร
มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้จัดทําโครงการ
ปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้ส้ันลง  
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี 
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทํา
แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
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  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ ราชการ  
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าท่ี  
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลฯเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและทําให้ประชาชนมีความศรัทธา     
ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดย 
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้  
  3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน  
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ     
  3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงาน ได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม  
5. พื้นที่ดําเนินการ  สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน  
  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  6.4.6 จัดทําคําส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนท้ัง
เวลาทําการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
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  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้  
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ บริการ  
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 
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      2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น      
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคั บบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง  รัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อให้การบริหารราชการของของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
  คณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วน
ราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ดําเนินการออกคําส่ังฯ  
  6.3 สําเนาคําส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่าง      
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เทศบาล    
จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ       
รองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
  3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ   ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
  6.2 ออกคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองการเจ้าหน้าท่ี  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
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1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรี
ก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างท่ีทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น 
จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่าง รอบคอบ  
  3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คําส่ังนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ให้กับรอง นายกเทศมนตรี  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  เสนอคําส่ังเทศบาลเมืองพนัสนิคม  มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทน  นายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร           
พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองช่าง  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการออกคําส่ังมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า 
ส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
   เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ี
มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็น
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ี
ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล
นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่
กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ  
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าท่ีของ
เทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37         
ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส   
ท่ีกําหนดให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 
48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมาย
การปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ 
มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจ
หน้าท่ีอื่น ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด
ชลบุรี ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ีของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  
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4. เป้าหมาย  
  จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล    
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
ส่ังการ  
  6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  

      2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี    
เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพื่อน้อม    
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี 
ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยท่ีเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใย
อย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น     
ในพื้นท่ีเทศบาล เพื่อมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึง
หน้าท่ีอันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ท่ีสําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
  3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 12 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑2 ชุมชน เพื่อให้แต่ละ
ชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังเทศบาล เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
  6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อทําหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือจากชุมชน
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล  
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 
ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
  10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย  
  10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี - มี
พ่อ แม่ดีเด่น ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากในวันท่ี 8  มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความเป็นมา
แห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึก ในพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันท่ี    
1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ท่ีเจริญแล้ว เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นใหก้ับสตรีท่ีมี คุณสมบัติ ดังนี้  
  1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
  2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป  
  3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคม 
สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ  
  3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพ็ญตน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน  12  คน     
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคมทราบท่ัวกัน 
เพื่อให้แต่ละชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายัง
เทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
  6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อทําหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ  
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 
1 ครั้ง/ป ีโดยเชิญนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  เป็นประธานในพิธี  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ 5,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
  10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีท่ีเป็นบุคคล
ต้นแบบท่ีดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2. หลักการและเหตุผล  
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม      
ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืน        
ในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคมจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู  เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่
คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม     
สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
  3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
  3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น 
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ป ี 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ี เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ผ่าน ทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพนัส
นิคม ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัส
นิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นท่ีรับผิดชอบจํานวน 2.76 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 12 ชุมชน บริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ปัจจุบันของเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้จัดต้ังชุมชนไว้แล้ว 
จํานวน ๑2 ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2     
ท่ีบัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจและหน้าท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามา เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชน
ต่างๆ ทําหน้าท่ีในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการดูแล ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนใน
ชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัด
ให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
  3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
กําลังใจ  
4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบ
วาระการดํารง ตําแหน่ง จํานวน ๑2 ชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ห้องประชุมเทศบาล   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
  6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
  6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
  10.1 ผลผลิต – คณะกรรมการชุมชนย่อยท่ี 1 - 12  แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ 4 ปี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
  10.2 ผลลัพธ์  
   - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
   - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบท่ีดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ 

เข้าร่วมใน กิจกรรมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
2. หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ       
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจ    
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเทศบาลเมืองพนัส
นิคม ผู้ท่ีทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคมอย่างสม่ําเสมอ จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองพนัส
นิคม  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลท่ีควร
ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรในเขตของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเทศบาล
เมืองพนัสนิคม   
  3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
  3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ และองค์กรในเขตเทศบาลเมือง
พนัสนิคม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม      
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง   
  6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการ
คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนนําใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษาจัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและ
เนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชน
มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสน า 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
  3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป  
  3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. สถานที่ดําเนินการ  กองการศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
  6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
  6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
   - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
   - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
  6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ  2,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
กับประชาชน 
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      2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๑. ชื่อโครงการ : โครงการแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และต่อมาภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สังคมไทยรอดพ้นจาก
ปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การท าเกษตรภายในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้
เสริมให้แก่ครอบครัว เป็นแนวทางหนึ่งของการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการท าเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะลดการใช้สารเคมี เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม ดังนั้น
เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงจัดต้ังโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแปลงเกษตรสาธิตแก่ประชาชนผู้สนใจท าการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต    ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม หรือผู้สนใจท่ัวไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองพนสันิคม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ  ก าหนดแนวทางการปลูกพืช  การบ ารุงรักษาดิน   
 ๖.๒ ด าเนินการตามโครงการและแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  
 ๖.๓ ติดตามและประเมินผลโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินการ 
 ๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  ๑๐.๑ มีแปลงเกษตรสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๐.๒ ประชาชนท่ีเข้ามาศึกษาแนวทางการท าเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถน าไปปฏิบัติก่อให้เกิดการเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่าย 
  ๑๐.๓ ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการบริโภคพืชผักท่ีมีการลดการใช้สารเคมีท่ีไม่จ าเป็น และส่งผลดีต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย ์
๒. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 
 เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นชุมชนเมืองท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ านวนมากภายในเขตเทศบาล ท้ัง
บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ รวมถึงตลาดสด ซึ่งในแต่ละวันจะมีเศษพืชผักท่ีไม่สามารถขายได้ถูกท้ิงไปเป็นจ านวนมาก  
การด าเนินการก าจัดล้วนต้องใช้งบประมาณ การน าขยะอินทรีย์ท่ีเป็นเศษพืชผักมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักจะช่วยลด
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันได้จ านวนมาก ท้ังยังได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยหมักท่ีปลอดจากสารเคมีน ามาใช้ใน
การเกษตรได้ต่อไป ซึ่งถือเป็นการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ก าหนดจัดต้ังโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะท่ีต้องก าจัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน
ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะท่ีต้องก าจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 ๓.๒ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ปริมาณขยะอินทรีย์ภายในเขตเทศบาล  และปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ท่ีผลิตได้ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองพนสันิคม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
 ๖.๒ ด าเนินการตามโครงการและแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  
 ๖.๓ ติดตามและประเมินผลโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินการ 
 ๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  ๑๐.๑ ปริมาณขยะอินทรีย์ภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมท่ีลดลง และปริมาณปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ท่ี
ผลิตได้ 
  ๑๐.๒ ประชาชนท่ีเข้ามาศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในครัวเรือนเพื่อช่วยลดปริมาณขยะต้นทาง 
  ๑๐.๓ ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการบริโภคพืชผักท่ีมีการลดการใช้สารเคมีท่ีไม่จ าเป็น และส่งผลดีต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
 2. หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย 
ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ของ
ประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง   
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการ
ใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณ
บ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีสําคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อ
จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ต้ังแต่ปี 
2558 ได้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงและปริมาณน้ําฝนท่ีมีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรในพื้นท่ี 
ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ํา ประมาณ 500 ไร่ 
เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้
รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นท่ีการทํานาปรังลง
อย่างมาก โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ํา
ต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ี
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้  โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
4. สถานที่ดําเนินการ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
  5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี  
  5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์ สาธิตเกษตรผสมผสาน  
  5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ 
  5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปีงบประมาณ 
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7. งบประมาณดําเนินการ 2,000  บาท   
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. ตัวชี้วัด  
  ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   จํานวน 100 คน  
10. ผลลัพธ์  
  10.1 เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
  10.2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
  10.3 สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
      2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ี คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี  นําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง    
เพื่อนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคม  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”            
ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
  3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม    
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าท่ี ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ  กํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน  
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด เทศบาลเมือง
พนัสนิคม  จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน  ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการ
ลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม   
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
  3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม   ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับส่ิงจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล  
และปลัดเทศบาล กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดใน
ประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
  1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
  2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  1.1 ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และ    
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548  
  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
        - ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด    
เป็นต้น  
        - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว  
    1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  
  1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
  1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   

2. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ี ผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, 
อําเภอ) แล้ว เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในทําหน้าท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี
และงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้คําช้ีแจงและอํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจง
ข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบ
การทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ  ดําเนินการทางวินัย กอง
วิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือ
กับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อ  การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขอเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ 
บริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกกอง/สํานัก/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกกอง/สํานัก/ฝ่าย  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
6. วิธีดําเนินการ  
  - ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก/ฝ่าย เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต  
  10.2 เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ ดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือ
ตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต 
ซึ่งหน่วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ  ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ   
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     2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี   
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้
การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา เทศบาลเมืองพนัสนิคม รวมถึง
จัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองพนัส
นิคมให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี       
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ     
เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมืองพนัสนิคมว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อ        
ข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน     
ในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีก
ทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคมบุคลากรทางการศึกษาในพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของ  
ภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และลูกจ้างของ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ  
  6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  

      3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ให้มีประสทิธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้ให้มีสถานท่ี
สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองพนัสนิคมโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์             
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชน  สามารถเข้าตรวจดูได้       
เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ           
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
  3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพนัส
นิคม   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลเมืองพนัสนิคม    จํานวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลเมืองพนัส
นิคม )  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด  
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
2. หลักการและเหตุผล  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจัดทําระเบียบเทศบาลเมืองพนัสนิคมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพนัสนิคม ขึ้น  
  2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
  3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
   3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
   3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
4. เป้าหมาย  
  1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง  
  2. ระเบียบเทศบาลเมืองพนัสนิคม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จํานวน 1 ชุด  
  3. ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพนัสนิคม   จํานวน 1 ฉบับ  
  4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ภายในเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
  6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
  6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อ พิจารณาอนุมัติ  
  6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ณ สํานักงานเทศบาลเทศบาลเมือง 
พนัสนิคม     
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ     
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจําเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความจริง เป็นการสมควรกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้น
อันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
หรือต่อประโยชน์ท่ีสําคัญของเอกชน เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้
ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี 
 ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดจากแนวความคิดท่ีจะให้มีกฎหมาย
รองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญคือเพื่อรองรับ 
“สิทธิได้รู้” (right to know) ของประชาชน เทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การดําเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลในด้านต่างๆ
นั้น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม รวมท้ัง
ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผยได้    
ตามหลักท่ีว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
  จากเหตุผลข้างต้น เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงเห็นว่าสมควรมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม และประชาชนชน  มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลเมือง      
พนัสนิคม และประชาชนชน  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เป้าหมาย 
 3.1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
                   จํานวน  92 คน 
   3.2. ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จํานวน  36  คน  (ชุมชนละ 3 คน) รวมท้ังส้ินจํานวน 128 คน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี 
6. สถานที่ดําเนินงาน  อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
8. งบประมาณ งบประมาณ 30,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 
 9.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตระหนักและให้ความสําคัญตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐       
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น  
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10.ติดตามและประเมินผล 
 10.1 ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนและหลังการอบรม จากแบบประเมิน 
Pre Test – Post  Test 
 10.2 ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการมีความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม และประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคม  จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและเข้าถึงง่าย  
  3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย  
  3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม     
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่  
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  - แผนการดําเนินงาน  
  - แผนอัตรากําลัง  
   - แผนการจัดหาพัสดุ  
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่    
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคมและการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง ,กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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      3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การ มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม”    
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
ส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
  3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
  - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม     
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี  
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง  
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  - รายการ TV  
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์ ,facebook, Line 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ในภาวะสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใ ช้ในการ
ดําเนินงานผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาส้ันๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
น่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกส่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้ส่ือเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็นส่ิงสําคัญ ท้ังนี้เพื่อให้
ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่าง
โปร่งใส และยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางส่ือประเภทต่างๆ 
ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์, ส่ือวิทยุ, โทรทัศน์, ส่ือ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
  2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส  
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
  4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
  6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างเทศบาล ส่ือมวลชนและประชาชน  
4. เป้าหมาย เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ให้แก่ประชาชนโดยท่ัวไป
อย่างกว้างขวาง  
  4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล  
  4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
  4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน  
  4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  
  4.5 จัดทําภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร์  
  4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
  4.7 จัดแถลงข่าวส่ือมวลชน  
  4.8 จัดงานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชน  
  4.9 จัดทําของท่ีระลึก  
  4.10 รถโฆษณาเคล่ือนท่ี  
  4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์  
  4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
  4.13 จัดทํา spot  
  4.14 เสียงตามสาย  
  4.15 อื่นๆ   
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5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม     
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
  6.2 ดําเนินการประชุม  
  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ  
  6.4 ผลิตส่ือประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕65  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในส่ือเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
      3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ของประชาชนเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี
งบประมาณ 25๖๑ - 2565 เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจําปี พ.ศ.    
25๖๑ – 25๖5 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป เทศบาลเมือง
พนัสนิคมจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจําปี ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
  3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล  
  3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  
  3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
  3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑2 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
พนัสนิคม สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพนัสนิคม     
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
  6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
  6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ  
  6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
  6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
  6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน  
  6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๑2 
ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑ - ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ๓0,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล  
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  
4. เป้าหมาย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น
และเร่งด่วน  
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
  6.1 สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐38-787947-8 ทางโทรสารหมายเลข ๐98 –2858035  
  6.3 ทางเว็บไซต์  
  6.4 ทางไปรษณีย์  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2,๐๐๐ บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือนทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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      3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข)  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในการให้บริการ       
แก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังในด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน       
เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นช่องทาง ท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
และได้รับบริการท่ีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
  - กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง      
พนัสนิคม   
  - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 112 ~ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเมืองพนัสนิคมเคลื่อนที่    
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น
การให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทําโครงการเทศบาลเมืองพนัสนิคมเคล่ือนท่ี เพื่อสํารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ     
ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าท่ี อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน 
หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุด ร่วมกับการประชุม
เวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น  
  3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ     
ในเขตเทศบาลท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  กําหนดให้ออกเทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคมโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขต เทศบาลท้ังหมด  
  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับทุกหน่วยงาน)  
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก่
ประชาชน ท้ัง 12 ชุมชน  
  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี   
  5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี    
  7. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน  
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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 7. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกให้เทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
ในเดือนมีนาคม ของทุกปี  
 8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 1๐,๐๐๐ บาท 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  อย่าง
ท่ัวถึง  
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภค
ของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับเร่ือง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นส่วนงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีโดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535      
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ี เกี่ยวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนรําคาญ       
เช่น กล่ินเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงมีหน้าท่ีเร่ง  ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
  3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ  
  3.3 เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี  
4. เป้าหมาย  
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัส
นิคม   
5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าท่ีภายใน
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา     
ส่ังการเจ้าหน้าท่ี ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
   5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  
   1) ไปรษณีย์  
   2) โทรศัพท์  
   3) โทรสาร  
   4) เว็บไซต์  
   5) เฟสบุ๊ค  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์  
  9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชือ่โครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ    
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์     
เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
      3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม    
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลเมือง  
พนัสนิคม โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองพนัสนิคมขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทําแผยพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองพนัสนิคมให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา            
ท่ีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองพนัสนิคม และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมกําหนดด้วยความ
ถูกต้องโปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จํานวน ๑๔ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนเมือง เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมชุมชนเมือง
เทศบาลเมืองพนัสนิคมประชาคมชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  แทนกรรมการฯ 
ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกําหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองพนัส
นิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม        
เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพื่อใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลเมือง   
พนัสนิคมด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมชุมชน ประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้างใหม่
และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกันทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้จัดทําโครงการประชุมประชาคม
ชุมชนสัญจร ประจําปี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้        
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณอีกทาง      
หนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  
  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประชาคมชุมชนเมือง ประชาคมชุมชน ผู้นําองค์กรประชาชน 
เช่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 240 คน  
5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี  
  5.2 แต่งต้ังคณะทํางาน  
  5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
  5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก 
  5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5)  
7. งบประมาณ จํานวน 10,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมือง ประชาคมชุมชน สามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วน
ร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สําคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
เอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปล่ียนแนวคิด
วัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงินทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชน ปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
4. เป้าหมาย  กรรมการชุมชนย่อยท่ี 1 – 12  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน  
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  
  5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนตามกําหนดการ  
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5)  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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      3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมืองพนัสนิคมคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมท้ัง  ๑๒  ชุมชน  
5. วิธีการดําเนินการ  
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในหลายๆ ส่วน เช่น         
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
ฯลฯ  
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ เทศบาลเมือง       
พนัสนิคม    
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ     
การดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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      3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนําผลท่ีได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคมและ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ เทศบาลเมือง      
พนัสนิคม   
  3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
  6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
  6.4 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) 
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย  
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   (5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
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   (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  
    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี    
    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมทราบ เพื่อนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
    3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  
    4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคมมอบหมาย  
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
  6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
  6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม  พร้อมตัวช้ีวัด  
  6.9 การติดตามและประเมินผล  
  6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการ แก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองการเจ้าหน้าท่ี   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546  
  1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/
ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ  วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม   
4. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการโครงการ  
  6.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี  
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กําหนด  

      4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖5 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายใน  
ท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  
  3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
  3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลเมอืงพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม    
6. วิธีการดําเนินการ  
  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
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  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการ
กําหนด เพื่อให ้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น  
  10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
  10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน           
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้มีการจัดทําและรายงาน
การควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี เมืองพนัสนิคมทราบตาม
แบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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      4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้กํากับ ดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ี ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ เทศบาลเมืองพนัสนิคมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพนัสนิคมขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  
  3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
  เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้      
ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
  5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 129 ~ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองพนัสนิคม    
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหเทศบาลเมืองพนัสนิคมในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์    
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้
มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจึงได้กําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียง        
ไปดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล         
การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
  3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาท่ีกําหนด  
  3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคมนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) 
ไปดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีกําหนดและรายงานผลการดําเนินการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบั ติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเส่ียง  
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ
ดูแลภายใน เวลาท่ีกําหนด 
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        4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดําเนินการได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ  บรรจุ 
แต่งต้ัง โอนย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจ ุแต่งต้ัง การโอนย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร       
จึงมักจะกําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ             
ท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ    
ส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
  3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ังการ
โอนย้าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคมท่ีมีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย  
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งต้ังเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
  - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายเขตเทศบาล  
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง  
  - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
  - ในการออกคําส่ังการบรรจุแต่งต้ังเทศบาลเมืองพนัสนิคม จะออกคําส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ี
เทศบาลเมืองพนัสนิคมรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง  
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
  - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง  
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  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่นรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง  
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/การ
เล่ือน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
  - มีการออกคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ
ท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
  - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
  - ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง เทศบาลเมืองพนัสนิคมจะออกคําส่ังแต่งต้ังได้ต้อง
ไม่ก่อนวันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเล่ือนขั้นเงินเดือน  
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด  
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
  - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม  
  - นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม ออกคําส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 5ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการเจ้าหน้าท่ี  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
  ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ     
การโอน ย้าย ขององค์การเทศบาลเมืองพนัสนิคม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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        4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน           
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มีกระบวนการ
ทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ        
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันส้ินปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖5 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้
ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
3. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
4. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. วิธีการดําเนินการ  
  - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ  
  - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ  
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลเมืองพนัสนิคม    ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลเมืองพนัส 
    นิคม ทําให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
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      4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลเมืองพนัสนิคมเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้
มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือ
กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคมทุกขั้นตอน        
ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการ     
เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม   
  3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
  6.2 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่เทศบาล
เมืองพนัสนิคมให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง 
โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการตรวจการจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ท่ี
ได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเข้าใจเงื่อนไขข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะ
หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าท่ีท่ีตนเอง
ได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีแล้ว อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้อง
รับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  เทศบาลเมืองพนัสนิคมเห็นถึง
ความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง เพื่อความโปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจ
การจ้าง เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง      
ทําหน้าท่ีตรวจรับพัสดุและตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
4. เป้าหมาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
  6.2 จัดอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง  
  6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ผลลัพธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน  
      4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด  ความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้  ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
  3.3 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จํานวน ๑๘ คน 
รวม ๒๒ คน  
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5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม  
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงสําคัญประการหนึ่ง
ท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี  
  3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  
  3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาท้องถิ่น  จํานวน 18 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ท้ังในเทศบาลเมืองพนัสนิคม   และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
  6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในและหน่วยงาน ภายนอก เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ         
ส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ  
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่าน นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม    
  6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน  -  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองการเจ้าหน้าท่ี   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ผลลัพธ์ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี  
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน    
รวม  18  คน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญท่ีใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้ เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรและลดการทุจริต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
เป็นหน่วยตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของ เทศบาลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม  จํานวน ๑๘ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีการดําเนินงาน  
  6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
  6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม    
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ผลลัพธ์  
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 141 ~ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทําหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง  แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหารและท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ 
ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน  
  3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จํานวน ๑๘ คน  
5. พื้นที่ดําเนินงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินงาน  
  6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น  
   - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน ๒ คน 
   - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๔ คน 
  - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จํานวน  6 คน  
   - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๔ ศูนย์ รวม ๘ คน    
  6.2 สมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภาเทศบาล
เมืองพนัสนิคม  เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน และ ฯลฯ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี  
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             
การทุจริต  

      4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน่โดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม   
หากใช้ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทํา
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การ  
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค ์ 
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม    
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้  
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 143 ~ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
  3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ พื้นท่ีประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
  6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ  
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ - 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
  10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าท่ีท่ี ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ      
ซึ่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วม        
ของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี        
และมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมี
องค์ประกอบหลายๆ  ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น 
จึงเป็นส่ิงจําเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมทํา ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น เทศบาลเมืองพนัสนิคม  พิจารณาแล้ว    
เห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น     
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
  3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
4. เป้าหมาย  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพนัส
นิคม เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม       
5. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
6. วิธีดําเนินงาน  
  1. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
  2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
  3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
  5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองพนัสนิคม กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน    -   บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองพนัสนิคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  

  3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม   




