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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  

พร้อมทั้ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) สู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครตรังขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และเป็น
การถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
 
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.มีโครงสร้างชัดเจน ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจและสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 

1.บุคลากรบางส่วน ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
ในการบริหารงาน 

2.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดท าแผน การท างาน 
ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น 

2.มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การปฏิบัติของ
บุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

3.มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 

3.บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง ในขณะ
ที่ภารกิจมากขึ้น ท าให้การท างานไม่มีความต่อเนื่อง 

4.สภาเทศบาลนครตรังสามารถออกเทศบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบ
กฎหมาย 

4.ระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

5.ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
ท าให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

5.ปัญหา ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีมาก แต่
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด เทศบาลจึงไม่สามารถตอบสนอง
และด าเนินการให้ได้ทุกอย่างและยังไม่ทั่วถึง 

6.ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

6.บุคลากรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานโดยเฉพาะใน
เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและการพร้อมรับการตรวจสอบ 

7.เป็นหน่วยงานท่ีมคีวามใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสดุ และสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

7.บุคลากรยังขาดจิตส านึกการให้บริการที่รวดเร็วและเป็น
ธรรม 

8.มีรายได้จากการจัดเก็บรายไดเ้ป็นของตนเอง ท าให้คล่องตัวในการ
บริหารงาน 

 

9.มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น  
10.ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย  
11.สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและก าลังงบประมาณ  
12.มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏบิัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย  
13.มีกลไกการบรหิารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทกุชุมชน  
14.มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนในเรื่องเฉพาะทาง
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

15.มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนไดร้ับข่าวสารอย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย 

 

16.มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายและ
สะดวก 

 

17.มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/การจดัซื้อจัดจา้งให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

 

18.มีการจัดกจิกรรมทีเ่ปดิให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาล เช่น จัดเวทีประชาคม การจัดท าประชาพิจารณ์ ฯลฯ 

 

19.มีการจดัวางระบบควบคุมภายในของทุกส านัก/กอง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

 

20.มีช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะพร้อมร้องทุกข์ ร้องเรียนได้รวดเร็วและสะดวก เช่น 
ระบบ Call Center โทรศัพท์สายด่วน facebook website 
webboard ของเทศบาล 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมาย
กระจายอ านาจฯ 

1.อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯบางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน 

2.แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนกระจาย
อ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองของเทศบาล 

2.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่
ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

3.มีสถานศึกษาอยู่ ในพื้นที่  ตั้ งแต่  ระดับปฐมวัย  ถึ ง  ระดับ
มหาวิทยาลัย และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

3.การให้ความอิสระจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่
ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

4.กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานของเทศบาล 4.ความไม่แน่นอนของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

5.คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวันในอัตราสูง 

6.มีศาสนสถานซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชน 

6.ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่
มีบุคลากรมารองรับ 

7.มีสถานพยาบาลครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการ
ให้บริการในเรื่องรับส่งผู้ปุวยตามแพทย์นัด 

7.ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่  และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 

8.การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดของเทศบาล
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัด และอ าเภอ 

8.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
และภาษาต่างประเทศ 

9.น าข้อมูลจากการจัดท าเวทีประชาคมจัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือ
สนับสนุนด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

9.ประชาชนยัง ไม่ตื่ นตั วในการเข้ ามาตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลเท่าท่ีควร 

10.มีนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจนและสอดรับกัน
ในทุกระดับ 

10.การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า 

11.มีหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างชัดเจน เช่น สตง. ปปช. ปปท. 

11.การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 12.ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม 
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1.2 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที ่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ 
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่  ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้  
ได้มีส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบ  มีการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์  
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ 
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอด
ทุจริตหรือการทุจริตมแีนวโน้มลดน้อยลง  ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  คณะ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกต าแหน่งจะต้องมีจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืน ประชาชนจะเชื่อมั่น  ไว้วางใจ และศรัทธา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  เทศบาลนครตรังซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ 
ในด้านการปูองกันการทุจริต  เพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่าย 
ในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
 
 
 



- ๔ - 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเทศบาลนครตรัง 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลนครตรังปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการปูองกัน ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครตรัง 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
1.4 เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าของเทศบาลนครตรัง ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย 

2. เทศบาลนครตรังมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลนครตรังสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
ให้เหมาะสม 

5. เทศบาลนครตรังพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
1.5 ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครตรัง มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตของเทศบาลนครตรัง 
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 

กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. เทศบาลนครตรังได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสรา้ง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมือง ฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น 
 

(1) กิจกรรมการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) กิจกรรมการเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสรมิการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
  

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

กวช. 
 
 
 

กวช. 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) โครงการนครตรังเมืองแห่ง
ความจงรักภักด ี
(2) โครงการเสริมสร้างพลเมือง
ดีวิถีไทย 
(3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website, 
facebook, line , บอร์ด
ประชาสมัพันธ์) 
 

3,000,000 
 

150,000 
 
- 

3,000,000 
 

150,000 
 
- 

3,000,000 
 

150,000 
 
- 

3,000,000 
 

150,000 
 
- 

กวช. 
 

สป. 
 

กวช. 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 

(1) โครงการจดักิจกรรมธนาคาร
ความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
(2) โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถาน ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  

100,000 
 
 

2,000,000 

100,000 
 
 

2,000,000 

100,000 
 
 

2,000,000 

100,000 
 
 

2,000,000 

ศึกษา 
 
 

ศึกษา 

 รวม  4 โครงการ  3 กจิกรรม      
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มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
 

(1) กิจกรรมการมสี่วนร่วมของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ เช่น การท าตัวเป็นแบบ 
อย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่
ปรึกษา/คณะท างาน การเปิดรบั
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
เป็นต้น 

- - - - กวช. 

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบยีบ
ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสาร ใหบุ้คลากรของเทศบาล 

- - - - กวช. 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(1) โครงการรวมพลังสร้างนคร
ตรังสีขาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 กวช. 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์

      

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

(1) กิจกรรมการจัดท าหลัก 
เกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
(2) กิจกรรมการจัดการและแจ้ง
ผลข้อร้องเรียน 
(3) มาตรการตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

สป. 
 
 

สป. 
 

สป. 

 รวม 1 โครงการ  4 กิจกรรม  
1 มาตรการ 

     



- ๗ - 
 

มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การส่งเสรมิ
บทบาทและ
การมีสว่น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่อง 
ทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏบิัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ของ อปท.ได้ทุก
ขั้นตอน 
 

(1) โครงการจดัท าเอกสาร
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลนครตรัง 
(2) โครงการจัดท าวารสารชุมชน 
(3) โครงการนักข่าวชุมชน 
(4) โครงการจดัท ารายงาน
ประจ าป ี
(5) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและความโปร่งใสผ่าน
ทางเว็บไซต,์ บอรด์ประชาสัมพันธ ์
(6) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าว 
สารตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
(7) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้องกับ
นโยบายผ่านทาง website , 
facebook 
(8) กิจกรรมส่งเสริมให้มรีะบบ/
กระบวนการจดัซือ้จัดจ้างทีโ่ปร่งใส
และเปิดเผยมีระบบปูองกันการทุจริต 
(9) กิจกรรมการเผยแพร่
ประกาศจดัซื้อจัดจา้งผ่านทาง
เว็บไซตส์ านักงาน 
 

1,000,000 
 
 

200,000 
300,000 
200,000 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

1,000,000 
 
 

200,000 
300,000 
200,000 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

1,000,000 
 
 

200,000 
300,000 
200,000 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

1,000,000 
 
 

200,000 
300,000 
200,000 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

กวช. 
 
 

สวัสฯ 
กวช. 
กวช. 

 
กวช. 

 
 
 
 

กวช. 
 
 
 

กวช. 
 
 
 

คลัง 
 
 

กวช. 

 3.2 การรบัฟัง
ความคดิเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

(1) กิจกรรมการจัดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน 
- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณยี ์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

- - - - สป. 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบรหิาร
กิจการของ อปท. 

(1) โครงการแผนแม่บทชุมชน
พึ่งตนเอง 
(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
(2) โครงการนครตรังประสานใจ
ร่วมคิดร่วมคุย 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 

สวัสฯ 
 

กวช. 
 

กวช. 

 รวม   7 โครงการ  6 กิจกรรม      

        



- ๘ - 
 

มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การเสรมิ 
สรา้งและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบตัิ
ราชการของ
อปท. 

4.1 มีการจัด 
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่คณะ 
กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

(1) กิจกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน  

- 50,000 - 50,000 กวช. 

 4.2 การสนับ 
สนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจ สอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 
 

(1) โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการงานบริการ
ด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง 
(2) กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน
ทางด้านกฎหมาย 
(3) กิจกรรมการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการปูองกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 

สป. 
 
 

กวช. 
 
 

กวช. 
 
 

 4.3 การส่ง 
เสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้อง ถิ่น 
 

- - - - -  

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
 

(1) โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าองค์กรชุมชนคณะ
กรรมการบริหารชุมชนและกลุ่ม
ต่างๆ 
 

600,000 - - - สวัสฯ 

 รวม 3 โครงการ  2 กิจกรรม      

 

 

 



- ๙ - 
 

ส่วนที่ 3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่ งรัฐบาลภายใต้

การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความส าคัญและมีการปราบปรามอย่างจริงจัง เป็น
รูปธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระท าความผิดในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาร่วมงานกับ
ภาครัฐ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม 
 เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
การละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็น  
วัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ 
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2540 ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องน าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เข้ามา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ 

เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัด
กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ โครงการ 
รวมพลังสร้างนครตรังสีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้เกิดการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เกิดจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง 
 4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

 



- ๑๐ - 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัติ 
 6.2 เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
 6.3 ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย 
 6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ธันวาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
- 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ 80 
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการ
ปฏิบัติราชการและด าเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ - 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวิต 
และพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลภายใต้

การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความส าคัญและมีการปราบปรามอย่ างจริงจัง เป็น
รูปธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระท าความผิดในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาร่วมงานกับ
ภาครัฐ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม 
 เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่ อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
การละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็น 
วัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ 
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2540 ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องน าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เข้ามา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ 

เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัด
กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างนครตรัง
สีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เกิดจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบั ติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง 
 4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัติ 
 6.2 เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
 6.3 ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย 
 6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ธันวาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
- 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ 80 
10.2 ปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง ในการยึดหลักคุณธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลนครตรังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดท าโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี 

ซึ่งเป็นกิจกรรมตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงานทั้งของภาครัฐ เอกชน ได้น าแนวทางตามพระราชด าริไปใช้เป็น
แบบอย่างในการท างานและการด าเนินชีวิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. การจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณจุดต่าง ๆ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครตรัง 
 2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมบริเวณพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมเพ่ือวางแนวทางการจัดกิจกรรม 
 6.2 การเสนอโครงการ 
 6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝุายต่างๆ 
 6.4 การประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 6.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
 6.6 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
 6.7 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการและก าหนดการ 
 6.8 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 6.9 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 1,500,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ร้อยละของผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจต่อโครงการ : ร้อยละ 80 
10.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เรียนรู้ 

พระราชกรณียกิจและได้น้อมน าพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีไทย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดส าคัญ คือ หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลัก

นิติธรรม หลักการให้เหตุผลและหลักการยอมรับเสียงข้างมากที่ต้องเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย  ประเทศไทยมี
ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  คนไทยจึงต้องเข้าใจเรื่องสิทธิ  
เสรีภาพให้ถึงแก่นแท้เพ่ือให้สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได้ 
 เทศบาลนครตรังได้เล็งเห็นความส าคัญและเพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในระบอบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในเขตพ้ืนที่ เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตในชุมชน  ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังรู้จักเคารพสิทธิ กติกา สามารถแก้ไขปัญหา 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังปฏิบัติ  ฝึกฝนให้มองคนเสมอภาคกัน มีเจตคติ ค่านิยม
และศรัทธาในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังปรับตัวและมีความอดทนต่อสิ่งที่แตกต่างไปจากตัวเอง 
 3.4 เพ่ือให้โอกาสแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเกิด
ทักษะในการด ารงชีวิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง  66  ชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 อบรมให้ความรู้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
150,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ 80 
 10.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมสอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
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ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตให้ประชาชนทราบ (website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หนว่ยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลง ทั้งนี้การสร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักรู้แก่ประชาชนในเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตในกรณีศึกษาต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต จนเกิดเป็นความร่วมมือ 

ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 น าข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ข้อมูลจาก ส านักงาน ป.ป.ช. และ         
ค าพิพากษาในคดีเกี่ยวกับการทุจริตเผยแพร่ผ่านทาง website , facebook , line และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของช่องทางการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ 100 
10.2 ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและเกิดจิตส านึก

และมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
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ล าดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้ความส าคัญเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
จะต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อันดีงาม ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 

คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง  ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี และก าหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๔๔  โดยให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข 

ส านักการศึกษาด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง  โดยก าหนดจัดโครงการจัด
กิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังขึ้น  โดยให้นักเรียนท าความดีและได้บันทึกลงในสมุด
ธนาคารความดีของตนเอง  ทั้งนี้จากการติดตามประเมินผลพบว่านักเรียนมีความประพฤติเป็นที่น่าพอใจอีกทั้งมี
จ านวนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่บันทึกความดีดีเด่นเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ  จึงก าหนดจัดกิจกรรมยกย่องความดีแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น  ผู้บันทึกความดีดีเด่น   
โดยการมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่บันทึกความดีดีเด่นประจ าปีการศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
และเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดีปฏิบัติตัวตามลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน  อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนได้มีความภูมิใจในบุตรหลานของ
ตน และให้การสนับสนุนในการท าความดีอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ในการสร้างครอบครัว  ให้อบอุ่นมีความสุข
ที่ยั่งยืนส่งผลดีต่อชื่อเสียงของโรงเรียน  ชุมชน  และเทศบาลนครตรังต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่ท าความดี 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 3.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของเทศบาลนครตรัง 
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
๔.๑ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการทุกคน 
๔.๒ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม จ านวน   ๘๐  คน 
๔.๓ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จ านวน  ๑๖๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตรังรู้สึกภาคภูมิใจและมีขวัญก าลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคน

ดีมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง  ๘  โรงเรียน 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
๖.๒ เสนอโครงการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
๖.๓ ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง ๘ โรงเรียน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
๖.๔ โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม “ธนาคารความดี”  และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๖.๕ คัดเลือกนักเรียนบันทึกความดี  ระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่น  ทั้ง  ๘  โรงเรียน 
๖.๖ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนพัสดุ 
๖.๗ ด าเนินการของรางวัลและเกียรติบัตรยกย่องความดีแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
๖.๘ ประเมินผลและสรุปผลงานเป็นรูปเล่มรายงานผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน  มีนาคม  -  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
100,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานโรงเรียน  ส านักการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนครั้งที่จัด : ปีละ 1 ครั้ง 
10.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยม การปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลังขับเคลื่อน

สังคมไทยในอนคต 
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ล าดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) และกรอบแนว
ทางการด าเนินแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) จะเป็น
กรอบการพัฒนาการศึกษาระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจะน าไปเป็นกรอบการพัฒนา
พลเมืองทุกช่วงวัย โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส  และความเสมอภาคทาง
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การศึกษาเพ่ือการมีงานท า และและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมี
ความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพ่ือให้ประเทศไทย
ก้าวข้ามประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า  

ปัจจุบันทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุดในการปลูกฝัง
แนวคิด โดยการบูรณาการสอดแทรกองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการจัดการ
เรียนรู้ของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้
และปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา สามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานเป็นนวัตกรรมจากการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 

- สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรังสามารถบูรณาการหลักสูตร  
และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้ง 10 แห่ง      

 

เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทั้ง 10 แห่ง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งค าสั่งผู้รับผิดชอบ เพ่ือมอบหมายงาน 

6.2 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
6.4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
6.5 สร้างเครือข่ายครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือรับผิดชอบหน้าที่ตามค าสั่งมอบหมายงาน 

     6.6 ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.7 ติดตาม ประเมินผลโครงการ 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
สถานศึกษาท้ังสิ้นจ านวน 10 แห่งๆ ละ 500,000 บาท  เป็นเงิน 5,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  ส านักการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง สามารถบูรณาการ

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ร้อยละ 100 
 10.2 สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง สามารถสร้างชิ้นงานเป็นนวัตกรรม 
จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้ง 10 แห่ง  
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ล าดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น  
การท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่ปรึกษา/คณะท างาน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริง ประเทศชาติจึงจะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ในการนี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญและแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรม    

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารเทศบาลนครตรังในการต่อต้านการทุจริตให้เห็น
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง และตามสถานที่ซึ่งจัดกิจกรรม 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมจ านวนกิจกรรมของผู้บริหารซึ่งเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งหมด  
6.2 จัดท าสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร 
6.3 จัดท ารายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
- 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร 

: ร้อยละ 80  
10.2 ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองค์กร 
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ล าดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสาร ให้บุคลากรของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พล เอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ 
 ทั้งนี้ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากรของ
เทศบาล จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรของเทศบาลนครตรัง      

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลนครตรัง  

6. วิธีด าเนินการ  
   ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร  ผ่านทางเว็บไซต์และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของเทศบาลนครตรัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ                      

 - 

9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                           

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ร้อยละของจ านวนช่องทางท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ 100                             

 10.2 บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลภายใต้

การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความส าคัญและมีการปราบปรามอย่างจริงจัง เป็น
รูปธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระท าความผิดในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาร่วมงานกับ
ภาครัฐ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม 
 เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตยังมิ ได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
การละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฎ
จักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2540 ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องน าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เข้ามา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ 

เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัด
โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิด
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริต โปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานของเทศบาลนครตรัง และเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลนครตรัง มีจิตส านึก 
ค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่
นครตรังสีขาว 
 3.3 เพ่ือหาแนวทาง ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปูองกัน ปราบปรามการทุจริต อันน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างยั่งยืน เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อเทศบาลนครตรัง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง 

 4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัติ 
 6.2 เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
 6.3 ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย 
 6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
100,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ 80 

 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง  มีจิตส านึก ค่านิยม
และวัฒนธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม
และวิธีการท างานที่สุจริต โปร่งใส  

10.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังมีส่วนร่วมในการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริต อันน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน 
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ล าดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดฯจึงจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น  
ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรี ยน  
เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครตรัง  
มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.2 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลนครตรัง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
 6.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลนครตรังเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์  ส านักปลัดเทศบาลนครตรัง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลนครตรังมีขั้นตอน/กระบวนการ  และ

แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
10.2 การปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ก าหนด

ไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดฯจึงจัดท าการจัดการและแจ้งผลรับข้อร้องเรียนขึ้น ซึ่งในกรณีการ
ร้องเรียนที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง แจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันท าการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลนครตรัง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วันท าการ 
6.2 แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 2 วันท าการจากที่ได้รับเรื่อง 
6.3 ติดตามและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ นับแต่ได้รับเรื่อง 
6.4 กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ จะติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแจ้งผู้

ร้องเรียนให้ทราบทุก 15 วันท าการ จนแล้วเสร็จ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์  ส านักปลัดเทศบาลนครตรัง 

 

 



- ๒๗ - 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
10.2 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งไป

ยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันท าการ 
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ล าดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าถึงและรับรู้ เพ่ือที่จะสามารถแสดง
ความคิดเห็นอันเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  เทศบาลนครตรังในฐานะ
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยบริหารจัดการ ตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งเน้น
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง  สมดุลกับนโยบายในระดับประเทศ 
 ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านทางเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ“นางฟ้า
สาร” จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน อาทิ นโยบาย งบประมาณการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง โครงการ กิจกรรม และผลงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งข่าวสารที่เผยแพร่ออกสู่ประชาชน ต้องก าร
มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา 
และร่วมเสนอแนะผ่านทางคอลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม จึงนับได้ว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหว การด าเนินงานของเทศบาล อาทิ กิจกรรม ผลการด าเนินการโครงการต่า งๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 
 3.2 เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีกับองค์กรและประชาชน อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือของประชาชน 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกวดราคา บทความด้านวิชาการ ข้อกฎหมายและอ่ืนๆ ที่
ประชาชนควรรู้ 
 3.4 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานและประชาชน
ผ่านทางคอลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม 
 3.5 เพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์“นางฟ้าสาร”เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและ

กิจกรรมของเทศบาลนครตรัง ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบ โดยผลิต ๒ เดือน ต่อครั้ง ๆ ละ ๕,๐๐๐ ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 น าเสนอโครงการ 
6.2 จัดประชุมคณะท างานพิจารณาก าหนดรายละเอียดขอบเขตการจัดพิมพ์ 
6.3 จัดส่งงานพัสดุฯ กองคลัง ด าเนินการตามระเบียบ 
6.4 จ้างเหมาบริษัท/ห้าง ผลิตเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
6.5 จัดประชุมคณะท างานร่วมพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบ 
6.6 ด าเนินการแจกจ่ายเอกสารตามกลุ่มเปูาหมาย 
6.7 ประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
1,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ได้รับเอกสาร : ร้อยละ 80 

  10.2 ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้นและมีแรงกระตุ้นเพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมากข้ึน 
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ล าดับที่ 14 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการจัดท าวารสารชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าถึงและรับรู้ เพ่ือที่จะสามารถแสดง
ความคิดเห็นอันเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลนครตรังในฐานะ
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยบริหารจัดการตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งเน้น
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องสมดุลกับนโยบายในระดับประเทศ 

ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของชุมชนต่างๆ ที่ได้ด าเนินการร่วมกับเทศบาลผ่านทางเอกสาร  
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ “วารสารชุมชนเทศบาลนครตรัง” จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนต่างๆ สู่ประชาชน อาทิ ระเบียบต่างๆ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารชุมชน 
โครงการกิจกรรม และผลงานในด้านต่างๆของชุมชนร่วมกับเทศบาล เป็นต้น ซึ่งข่าวสารที่เผยแพร่ออกสู่
ประชาชนต้องการมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมเสนอแนะผ่านทางคอลัมน์ต่างๆภายในเล่ม จึงนับได้ ว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครตรัง ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การด าเนินงานของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล อาทิ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 3.2 เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีกับองค์กรและประชาชน อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือของประชาชน 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของเทศบาลนครตรังรวมถึงข้อกฎหมายและอ่ืนๆที่ประชาชนควรรู้ 
 3.4 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานและประชาชน
ผ่านทางคอลัมน์ต่างๆภายในเล่ม 
 3.5 เพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าวารสารชุมชน 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง จ านวนครั้งละ 2,500 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ชุมชนทั้ง 66 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 น าเสนอโครงการ 
 6.2 จัดประชุมคณะท างานพิจารณาก าหนดรายละเอียดขอบเขตการจัดพิมพ์ 
 6.3 จัดส่งฝุายพัสดุฯ กองคลัง ด าเนินการตามระเบียบฯ 
 6.4 จ้างเหมาบริษัท/ห้าง ผลิตเอกสารเผยแพร่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 6.5 จัดประชุมคณะท างานร่วมพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบ 
 6.6 ด าเนินการแจกจ่ายเอกสารตามกลุ่มเปูาหมาย 
 6.7 ประเมินผลโครงการ 
 



- ๓๑ - 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานชุมชนเมือง  ฝุายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนครั้งที่จัดท าวารสาร : 4 ครั้งต่อปี 
  10.2 ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้นและมีแรงกระตุ้นเพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมากข้ึน 
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ล าดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการนักข่าวชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 59 บัญญัติว่า "รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับ
ของราชการที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก”  
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กล่าวว่า ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น 
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  ทั้งนี้เพ่ือให้
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง    

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน รวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยแต่ละกระบวนการคือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้น ต้อง
อาศัยข้อมูลส าหรับประกอบการคิดวิเคราะห์  นักข่าวชุมชน จะเป็นผู้ติดตามการด าเนินงานในด้ านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง และน าไปสื่อสารให้แก่ประชาชนในระดับพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ  ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลนครตรังและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบการด าเนินงาน ของเทศบาลอย่างทั่วถึง กว้างขวาง รวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างเทศบาลนครตรังและภาคประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนติดตามการด าเนินงานของเทศบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
4.2 ตัวแทนชุมชน ผู้น าชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.3 ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย 
 6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 

6.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 300,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของจ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ 100 

 10.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และมีโอกาสเข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น 
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ล าดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานในยุคปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ
บริหารงาน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล การจัดท ารายงานประจ าปีของเทศบาลนครตรัง ก็เพ่ือสนองต่อการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในหลักของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชาชน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเป็นการสื่อสารความเข้าใจระหว่างเทศบาลนครตรังกับ
ประชาชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 
 3.2 เพ่ือเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลในภาพรวมขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดพิมพ์รายงานประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของเทศบาลนครตรังในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จ านวน ๕๐๐ เล่ม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 น าเสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 จัดส่งงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือด าเนินการประกาศสอบราคาตามระเบียบฯ เพ่ือหาผู้ว่าจ้างในการ 
ผลิตเอกสาร 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาล เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ 
 6.4 พิจารณารูปแบบ เนื้อหา และตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.5 เผยแพร่เอกสารให้กับกลุ่มเปูาหมาย 

6.6 ติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ – ธันวาคม ๒๕๖0 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายได้รับเอกสาร : ร้อยละ 100 
 10.2 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของเทศบาล 
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ล าดับที่ 17 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสผ่านทาง website , บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ณ ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ 
 ทั้งนี้ นอกจากการสร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้ว สิ่งส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การ
ปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผ่าน
ช่องทางต่างๆทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต                                                                                           
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง      

5. พื้นที่ด าเนินการ                                                                                                      
พ้ืนทีภ่ายในเขตเทศบาลนครตรัง  

6. วิธีด าเนินการ                                                                                                      
   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง website และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ                      

 - 

9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                           

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์                                                                                                       
10.1 ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 100   
10.2 ประชาชนมีระดับจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และมีจิตส านึกยึดมั่นหลักคุณธรรม

และต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ 18 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ 
 ทั้งนี้นอกจากการสร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้ว สิ่งส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การ
ปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผ่าน
ช่องทางต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต                                                                                           
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง      

5. พื้นที่ด าเนินการ                                                                                                      
พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง  

6. วิธีด าเนินการ  
   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ผ่านทาง website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ                      

 - 

9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                           

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 100     
10.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สามารถร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลได้ 
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ล าดับที่ 19 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่าน
ทาง website , facebook 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 นโยบาย คือ หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการ ซึ่งนโยบายในการบริหารจัดการเทศบาลนคร
ตรังของคณะผู้บริหารนั้น ย่อมอาศัยความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มาเป็นตัวก าหนด เมื่อมีการแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลฯแล้ว จึงได้มีการมอบนโยบายดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
 นโยบาย เป็นตัวก าหนดแนวทางในการพัฒนา ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้ทราบว่าจะมีการด าเนินการ  
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาในส่วนใดบ้าง จึงมีความจ าเป็นยิ่งในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายซึ่งเป็นแนวทางท่ีน ามาใช้พัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ตรวจสอบการท างานของเทศบาลนครตรังได้   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนจากภาคประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง website และ facebook 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
- 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 100        
10.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง 
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ล าดับที่ 20 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและ
เปิดเผยมีระบบปูองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การจัดหาพัสดุของเทศบาลนครตรังเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่งใส เปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบการมีการแข่งขันราคาอย่างเสรี เพ่ือความเป็นธรรม และเป็นการสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการให้ภาคประชาชน
ร่วมมือปูองกันการทุจริต เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558  
ซ่ึงด าเนนิการโดยวธิปีระมูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีมีวงเงินงบประมาณ ต้ังแต่ 5,000,000 บาทข้ึนไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐโดยประชาชนมีส่วนร่วม
สังเกตการณ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรี 
 3.3 เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และประพฤติมิชอบในการจัดจ้างภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในแต่ละครั้งมีการบันทึกความเห็นตามแบบรายงานผลการสังเกตการณ์
ของภาคประชาชนทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบงบประมาณในการด าเนินการ 
 6.2 ขอความร่วมมือส านักการช่าง ออกแบบแปลนและประมาณราคา 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดราคากลาง 
 6.4 จัดท ารายงานขอจ้างขอความเห็นชอบผู้มีอ านาจ 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดจ้าง 
 6.6 ด าเนินการตามกระบวนการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.7 ท าสัญญาจ้าง 
 6.8 ตรวจรับงานจ้าง 
 6.9 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

 



- ๓๙ - 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลนครตรัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ : ร้อยละ 80 
 10.2 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต และเกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ล าดับที่ 21 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนใน
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ท างานของภาครัฐให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาหารทุจริต
ให้ลดลงได้ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่ภาคประชาชนได้รับรู้การจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาลนครตรัง ซึ่งน าไปสู่การตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรัง 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครตรัง 

www.trangcity.go.th ที่เป็นปัจุบัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 น าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครตรัง 
www.trangcity.go.th 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของจ านวนครั้งที่เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรัง : ร้อยละ 100                        
10.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรังครบทุกครั้ง 
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ล าดับที่ 22 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน 
- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณยี์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดฯจึงจัดท าช่องทางรับข้อร้องเรียนขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
บุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ
และได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีหลากหลายช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครตรังและ
เพ่ิมความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลนครตรัง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
รับจากช่องทางที่ได้รับการร้องเรียนและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วันท าการ  

เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์  ส านักปลัดเทศบาลนครตรัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละของจ านวนช่องทางท่ีประชาชนสามารถร้องเรียนได้ : ร้อยละ 100 

10.2 ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ต้องการร้องเรียนมีตัวเลือกหลายช่องทางและมีความสะดวกในการร้องเรียน 



- ๔๒ - 
 

ล าดับที่ 23 

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

เพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และสอดรับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นระยะ 4 ปี และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าความต้องการจากแผน
ชุมชนที่เกิดศักยภาพของชุมชนที่จ าด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา จึงก าหนดแนวทางการ
สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับนายกเทศมนตรีนครตรัง
ในฐานะผู้บริหารเทศบาลนครตรังได้มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว เพ่ือจะได้น าความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง จึงได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมด าเนินการจัดท าเวทีประชาคม
แผนชุมชน เพื่อรับรองข้อมูลใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้นเพื่อใช้เป็น
แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาของชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขของชุมชนท าความเข้าใจในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 3.2 เพ่ือต้องการให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 3.3 เพ่ือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมคิด ร่วมจัดท าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 
 3.4 เพ่ือต้องการให้สมาชิกในชุมขนสามารถจัดท าแผนพัฒนาของตนเองให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ชุมชนพ่ึงตนเองและเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามความต้องการของชุมชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น เพ่ือทราบแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน จ านวน 4 ครั้ง ทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561  จ านวน 4 ครั้ง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน  ฝุายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละ 100 ของจ านวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง  
 10.2 ท าให้ข้อมูลจากชุมชนทีร่่วมกันคิดสามารถบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนครตรัง 
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ล าดับที่ 24 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๔ ก าหนดให้ “แผนพัฒนา” หมายความว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา 
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
 เพ่ือให้เทศบาลนครตรังมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี   
ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น  และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงจ าเป็นต้องก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นอกจากนั้นยังเป็นการประชุมเพ่ือการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด 
 3.2 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ 
 3.3 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน าไปสู่การจัดท า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น มีผู้
ร่วมประชุมประมาณ ๖๕๐ คน  ประกอบด้วย 

- ตัวแทนฝุายบริหาร  ได้แก่ นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี    

- กลุ่มเปูาหมายตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ท้องถิ่น
อ าเภอ ปลัดอ าเภอ ประธานชุมชน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วย
การศึกษาอ่ืน  ๆ หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) 
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สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/ กลุ่มหัตถกรรม/ กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/
การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน  ๆตามที่เทศบาลนครได้ก าหนดขึ้น  

- พนักงานเทศบาล   พนักงานครูเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
6.๒ เตรียมการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
6.๓ ติดต่อประสานงานกลุ่มเปูาหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ 
6.๔ ประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หรือ การเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
6.๕ สรุปผลการประชุม และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
200,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝุายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายตามสัดส่วนการประชุมประชาคมฯ : ร้อยละ 60  

 10.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพึงพอใจ : ร้อยละ ๘๐ 
 10.3 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
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ล าดับที่ 25 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการนครตรังประสานใจร่วมคิดร่วมคุย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริม สนับสนุนการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้ร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาของตนเอง 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลนครตรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
และเกิดประโยชน์คุ้มค่าในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน สนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
เทศบาลนครตรังจึงก าหนดจัดประชุมเวทีสาธารณะเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ประเด็นการพัฒนาเทศบาลและน าเสนอแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อแนะน าต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ื อ
น าเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการจัดให้บริการสาธารณะ
ต่างๆ ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาล เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลนคร
ตรังอย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ฝุาย
แผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จึงจัดท าโครงการนครตรังประสานใจร่วมคิดร่วมคุยขึ้น
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลนครตรังเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยก าหนดจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ 
ในหัวข้อต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน  และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.2 เพ่ือน าประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ  ไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล
นครตรังและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลนครตรัง  เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรม 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลนครตรัง 
 ๓.๔ เพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง และน าไปสู่การแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน และบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดประชุมเวทีสาธารณะร่วมกับตัวแทนประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน  และทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเปูาหมายได้แก่  ผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครตรัง 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  ตัวแทนภาคประชาชน ได้แก่  ประธานชุมชน  กรรมการชุมชน  ตัวแทน
กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มเยาวชน  กรรมการสถานศึกษา  อสม.  อปพร.  ผู้น าทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
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6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๖.๒ เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
๖.๓ ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย 
๖.๔ จัดประชุมเวทีสาธารณะในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครตรัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็น

หลัก ซึ่งมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินการจัดประชุมเวทีสาธารณะดังกล่าว 
๖.๕ สรุปผลการประชุมเพื่อน าข้อมูลมาเป็นข้อเสนอของประชาคมท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

และความต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
15๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝุายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ : ร้อยละ 80 
 10.2 ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 
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ล าดับที่ 26 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภา ยใน  

พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ วรรคเจ็ด  บัญญัติว่า “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับ
ดูแลและฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น  เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ   
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติ ครม.  ข้อ ๕  ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน และข้อ  
๖  ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  จึงได้จัดท ากิจกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  เพ่ือให้เทศบาลนครตรังมีการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้หน่วยงานของเทศบาลนครตรังมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานของเทศบาลนครตรังมีการติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หน่วยงานของเทศบาลนครตรังทั้ง 7 ส านัก/กอง และ 1 หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน มีการติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในครบองค์ประกอบทั้ง 5 ประการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แจ้งหน่วยงานทั้ง 7 ส านกั/กองและ 1 หน่วยงานปรับปรุงค าสั่งแบ่งงาน และเตรียมการประเมิน 

และรายงานผลการควบคุมภายในตามแบบที่ก าหนด 
6.2 แจ้งหน่วยงานทั้ง 7 ส านกั/กองและ 1 หน่วยงานรายงานผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ

นั้น  ปรับปรุงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณถัดไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
- 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของหน่วยงานของเทศบาลนครตรังมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการติดตาม 

ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน : ร้อยละ 100 
10.2 ระบบการควบคุมภายในมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ล าดับที่ 27 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการด้านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ข้อ 1 ก าหนด
เกณฑ์การประเมินจากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการประเมิน โดยการจ้างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากภายในหรือภายนอกพ้ืนที่จังหวัดเป็นหน่วยส ารวจ ทั้งนี้ต้องมีการส ารวจและประเมินความ
พึงพอใจอย่างน้อย 4 งาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครตรัง 
 3.2 เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจในการรับการบริการงานบริการด้านต่างๆของเทศบาล
นครตรังมาปรับปรุงแก้ไขการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครตรังตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เปูาหมาย : ผู้รับบริการ
มีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เข้ารับบริการในเขตเทศบาลนครตรัง และจากประชากร
ที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามงานที่ขอประเมิน 
 6.2 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดตรังก าหนดและให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
       6.2.1 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
       6.2.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       6.2.3 บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
       6.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจ 
       6.2.5 ส่งมอบรายงานผลการส ารวจฉบับสมบูรณ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เทศบาลนครตรังมีรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการด้านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง จ านวน 1 เล่ม 

10.2 สามารถน าผลการส ารวจความพึงพอใจในการรับการบริการ เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงงาน
บริการด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง 
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ล าดับที่ 28 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทางด้านกฎหมาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลนครตรังมีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความโปร่งใส (Transparency) 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านกฎหมาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เทศบาลนครตรังได้มีบทความเพ่ือเผยแพร่ในวารสารของเทศบาลนครตรังทุกฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
เขียนบทความด้านกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ลงในวารสารเทศบาลนครตรัง (นางฟูาสาร) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง  รวม  6 ครั้ง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละของจ านวนวารสารเทศบาลนครตรัง (นางฟูาสาร) ที่มีบทความทางกฎหมายลงเผยแพร่
เทศบาลนครตรังทุกฉบับ : ร้อยละ 100 
 10.2 ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมายด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ 29 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตจะบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  จึงได้จัดท าการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น     

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.2 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หน่วยงานของเทศบาลนครตรัง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แจ้งหน่วยงานของเทศบาลนครตรังจัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพ่ือบรรจุแผนปฏิบัติการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
6.2 แจ้งหน่วยงานของเทศบาลนครตรังรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณนั้น ปรับปรุงและจัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพ่ือบรรจุแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณถัดไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
- 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ได้รับการด าเนินการติดตาม : รอ้ยละ 100 
10.2 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
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ล าดับที่ 30 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าองค์กรชุมชนคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนและกลุ่มต่างๆ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยเทศบาลนครตรังมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังเป็นชุมชนที่มีสถานภาพ

เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งด้านการจัดการบริหารชุมชน การพัฒนาองค์กรต่างๆในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่ม
องค์กรต่างๆเป็นผู้น ากลุ่ม ที่ปรึกษา ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝุาย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังมาโดยตลอด ทั้งนี้เทศบาลนครตรังได้มุ่งเน้นการพัฒนา “คนที่เป็นแกนน าและ
สมาชิกทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน” โดยการเพ่ิมทักษะความเป็นผู้น าให้มีศักยภาพ เพ่ิมองค์ความรู้ เพ่ิมประสบการณ์
ด้วยกระบวนการต่างๆ เพ่ือต้องการให้กลุ่มคนเปูาหมายข้างต้นได้พัฒนาแนวคิด มีวิสัยทัศน์ เพ่ือร่วมกันพัฒนา
เทศบาล ชุมชน สังคม องค์กรของตนเองในทุกรูปแบบ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครตรังจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแกนน าองค์กรต่างๆในชุมชนเขต
เทศบาลนครตรัง ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้กลุ่มเปูาหมายดังกล่าวได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลและของผู้บริหาร
เทศบาลนครตรังในการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือต้องการให้บุคคลที่เป็นแกนน าชุมชน แกนน ากลุ่มต่างๆ องค์กรในชุมชนได้รับทราบแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนและองค์กรของตนเองให้เข้มแข็ง 
 3.2 เพ่ือต้องการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง  
เกิดการท างานเป็นทีม 
 3.3 เพ่ือต้องการเสร้มสร้างและกระตุ้นให้ชุมชนได้มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการ
ของชุมชน 
 3.4 เพ่ือต้องการให้สร้างทีมงานผู้น าองค์กรให้เป็นทีมงานที่เป็นพลังร่วมกันพัฒนาเทศบาลในอนาคต 
 3.5 เพ่ือต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 2 มาตรา 16 (16) 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 แกนน าและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆในเขตเทศบาลนครตรัง เช่น คณะกรรมการบริหารชุมชน กลุ่มสตรี 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน (SML) และกลุ่มองค์กรอ่ืนๆในชุมชน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมจ านวนประมาณ 90 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1 ประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง 
 5.2 ทัศนศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพ่ือผู้บริหารเทศบาลนครตรังพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 ประสานงานกลุ่มบุคคลเปูาหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

6.3 จัดให้มีการฝึกอบรมแผนน ากลุ่มองค์กรต่างๆในเขตเทศบาลนครตรัง 
 6.4 สรุปผลการฝึกอบรมน าเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 600,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครตรัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง

และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ 80 
10.2 ผู้น าชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นแกนน าขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ชุมชน 
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ล าดับที่ 31 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง 
จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒  

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการ
กระท าผิดทางวินัย เทศบาลนครตรังจึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึน้มา เพ่ือก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 6.2 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น
แนวทางปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 



- ๕๖ - 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เทศบาลนครตรังมีประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง  
10.2 บุคลากรของเทศบาลนครตรังปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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