
 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
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1. หลักการความเปนมา 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และใหหนวยงาน

ภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ ฯ ไปสูการปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม   การสงเสริมและพัฒนา

การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ สวนภูมิภาค การปกครองทองท่ี การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความม่ันคงภายใน 

กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือ สวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับ  การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแก

ประชาชน  พ.ศ. 2560 การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยได

แปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปองกัน

ปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน  และสนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด”  และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

 โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรของ

องคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี

คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางให    สวนราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิต 

  3. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
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  4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

  5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ตามวัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

2.2 เพ่ือแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชัน ของสวนราชการในเทศบาลตําบลพรรณานิคม โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของประชารัฐ เนนการรวมคิด 

รวมทํา รวมปฏิบัติ รวมแกปญหา และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกท่ีสาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของขาราชการ การสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสุมเสี่ยงตอการจะทําให

เกิดปญหาความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทําท่ีไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ การจัดซ้ือจัดจาง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม การใชดุลยพินิจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

 2.3 เพ่ือขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง เสริมสรางเครือขายรวมตอตานการทุจริต แสวงหาความรวมมือจากภาคสวนอ่ืนๆ ท่ียังไมไดเขา

มามีสวนรวมอยางใกลชิด เพ่ือเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.4 เพ่ือใหสวนราชการในเทศบาลตําบลพรรณานิคมยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 
 

3.เปาหมาย 

  3.1 ขาราชการ/นักการเมืองของเทศบาลตําบลพรรณานิคม ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องของความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม  

  3.2 มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน และเจาหนาท่ี  

  3.3 เทศบาลตําบลพรรณานิคมสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  3.4 เทศบาลตําบลพรรณานิคมสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

  3.5 เทศบาลตําบลพรรณานิคมสามารถพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.ประโยชนของการจัดทําแผน 

  4.1 ขาราชการ/เจาหนาท่ี/นักการเมืองเทศบาลตําบลพรรณานิคมเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี มีความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส 

  4.2 ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตและเฝาระวังการทุจริต 

  4.3 มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  4.4 พัฒนาบุคลากรของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราบการทุจริตประพฤติมอชอบ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

ยุทธศาสตร 1 :  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสงัคมเพ่ือตานทุจริต 
 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ปงบประมาณ 2561  

ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ 

แผนการดําเนนิการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติของ

สวนราชการ 

รวม

งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 

60 

ม.ค.-มี.ค. 

61 

เม.ย.-มิ.ย. 

61 

ก.ค.-ก.ย. 

61 

1 1.รณรงคสรางจิตสํานกึดานคุณธรรม

จริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 

รวมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล

ขาวสารความรูที่เกี่ยวของกับการปองกนั

และปราบปรามการทจุริตและความ

โปรงใส 

คน ประชาชน/ 

ขาราชการ 

- 10,000 10,000 จํานวนการ

ประชาสัมพันธ

ไมนอยกวา 3 

ชองทาง 

เพ่ือตอตาน

การทุจริต 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด  

ทต.พรรณานิคม 

2 1.สงเสริมใหบุคลากรเขารับการประชุม 

ฝกอบรม/ประชาชนรับฟงการบรรยาย

ธรรมทั้งภายในภายนอกสํานกังาน 

คน ประชาชน/ 

ขาราชการ 
- 30,000 30,000 ประชาชน/

เจาหนาที่ของ

รัฐ 

มีความ

ซื่อสัตย สุจรติ 

มีธรรมในจิตใจ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด  

ทต.พรรณานิคม 
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ยุทธศาสตร 2 :  การยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธท่ี 2 เรงรัดกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ 
 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ปงบประมาณ 2561  

ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ 

แผนการดําเนนิการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติของ

สวนราชการ 

รวม

งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 

60 

ม.ค.-มี.ค. 

61 

เม.ย.-มิ.ย. 

61 

ก.ค.-ก.ย. 

61 

1 1. การจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ

มาตรฐานทางจริยธรรมของนกัการเมือง

และเจาหนาที่รฐัในทกุระดับ 

ครั้ง นักการเมือง

และเจาหนาที่

รัฐ 

- - - รอยละของผู

เขารับ        

การอบรมมี

ความรูความ

เขาใจในทาง

จริยธรรมของ

นักการเมือง

และเจาหนาที ่

นักการเมืองมี

เจตจํานงทาง

การเมืองใน

การตอตาน

การทุจริต 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด  

ทต.พรรณานิคม 

 2. การมีสวนรวมของผูบริหารทองถิ่นใน

กิจกรรมดานตางๆ เชนการปองกันการ

ปราบปรามการทจุริต ดานการสงเสรมิ

คุณธรรม จริยธรรม ดานการทําตัวเปน

แบบอยางที่ดี การเปนประธาน/ที่

ปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟงความ

คิดเห็นจากทภุาคสวนเปนตน 

ครั้ง นักการเมือง - - - จํานวน

โครงการที่

ผูบริหารเขา

รวมกิจกรรมที่

มีบทบาทใน

การสงเสรมิ

ความโปรงใส

ในองคกร 

เกิดความ

โปรงใส 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด  

ทต.พรรณานิคม 
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ยุทธศาสตร 3 : การสกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย  

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในเทศบาล 
 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ปงบประมาณ 2561  

ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ 

แผนการดําเนนิการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติของ

สวนราชการ 

รวม

งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 

60 

ม.ค.-มี.ค. 

61 

เม.ย.-มิ.ย. 

61 

ก.ค.-ก.ย. 

61 

1 1. การสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน/ผูรับบรกิาร/ผูมีสวนไดเสีย

เกี่ยวกับการปองกนัการทุจรติและ

ประพฤติมชิอบของเทศบาลตําบล 

พรรณานิคม 

คน ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

- - - รอยละของ

ความพึงพอใจ

ตอการปฏิบัติ

หนาที่หรอื

พฤติกรรมของ

เจาหนาที ่

ประชาชนมี

สวนรวมในการ

ติดตาม

ตรวจสอบ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด  

ทต.พรรณานิคม 

2 1. การจัดทําแผนควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายใน 

แผน นักการเมือง/

ขาราชการ 

- - - จํานวนแผน

ควบคุมภายใน

และแผนการ

ตรวจสอบ

ภายใน 

สกัดกัน้การ

ทุจรติ  

ตรวจสอบได 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด  

ทต.พรรณานิคม 

 2. การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผาน

ทางศูนยขอมูลขาวสารและ 

www.phannanikom.go.th 

ครั้ง  - - - จํานวนครั้งใน

การเผยแพร

ประกาศการ

จัดซ้ือจัดจาง 

มีความโปรงใส 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด 

ทต.พรรณานิคม 
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ยุทธศาสตร 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกนัการทุจริต 
 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ปงบประมาณ 2561  

ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ 

แผนการดําเนนิการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติของ

สวนราชการ 

รวม

งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 

60 

ม.ค.-มี.ค. 

61 

เม.ย.-มิ.ย. 

61 

ก.ค.-ก.ย. 

61 

1 1 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาน

แผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

 

เทศบาล/คน ขาราชการ/

พนักงาน

เทศบาล 

- - - มีกระบวนการ

ตามภารกิจ

หลักของ

หนวยงานที่

ผูบริหารให

ความเห็นชอบ 

มีมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

มีแผนงาน 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด 

ทต.พรรณานิคม 
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ยุทธศาสตร 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

กลยุทธท่ี 1: ปรับปรุงระบบรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ปงบประมาณ 2561  

ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ 

แผนการดําเนนิการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติของ

สวนราชการ 

รวม

งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 

60 

ม.ค.-มี.ค. 

61 

เม.ย.-มิ.ย. 

61 

ก.ค.-ก.ย. 

61 

1  1.ปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑการรับเรื่อง  

รองเรียน /รองทกุข 

เทศบาล/คน ประชาชน/

พนักงาน

เทศบาล 

- - - มีหลักเกณฑ

การรับเรือ่ง

รองทุกข

รองเรียนทาง 

website 

ระบบรับ

เรื่องรองเรียน

การทุจริตใหมี

ประสิทธภิาพ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด ทต.

พรรณานิคม 

  2. การจัดการและแจงผลขอรองเรียน 

 

เทศบาล/คน ประชาชน/

พนักงาน

เทศบาล 

- - - รอยละของขอ

รองเรียนที่

แจงผลการ

ดําเนนิการแก

ผูรองเรียน 

ระบบรับ

เรื่องรองเรียน

การทุจริตใหมี

ประสิทธภิาพ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด ทต.

พรรณานิคม 

 3. จัดทําหลักเกณฑวิธกีารรับฟงขอรองเรียน/

รองทุกข 

เทศบาล/คน ประชาชน/

พนักงาน

เทศบาล 

- - - มีหลักเกณฑ

วิธีการรับฟงขอ

รองเรียน/รอง

ทุกข 

ระบบรับ

เรื่องรองเรียน

การทุจริตใหมี

ประสิทธภิาพ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด ทต.

พรรณานิคม 

 4. การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนการแจง

เบาะแสการทุจริต การจดัชองทางรองเรียน/แจง

เบาะแส/ความคิดเห็น 

-    ตูรับขอรองเรียน 

- จัดสงขอรองเรียนทาง

ไปรษณีย 

- ศูนยขอมูลขาวสาร

เทศบาลตําบล 

- เว็บไซต 

www.phannanikom 

- .go.th 

เทศบาล/คน ประชาชน/

พนักงาน

เทศบาล 

- - - จํานวนชอง

ทางการรับฟง

ขอรองเรียน

และการแจง

เบาะแสการ

ทุจรติ 

ระบบรับ

เรื่องรองเรียน

การทุจริตใหมี

ประสิทธภิาพ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด ทต.

พรรณานิคม 

 

http://www.phannanikom/
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ยุทธศาสตร 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 

กลยุทธท่ี 1 : ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต 
 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ปงบประมาณ 2561  

ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ 

แผนการดําเนนิการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติของ

สวนราชการ 

รวม

งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 

60 

ม.ค.-มี.ค. 

61 

เม.ย.-มิ.ย. 

61 

ก.ค.-ก.ย. 

61 

 1.การสงขาราชการและเจาหนาที่เขารวม

การประชุม อบรมสัมมานาทีเ่กี่ยวของกับ 

1.1 ดานการปองกันและการปราบปราม

การทุจริต 

1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 

1.1.3 ดานการเงิน 

1.1.4 ดานการตรวจสอบภายใน 

เทศบาล/คน ขาราชการ/

พนักงาน

เทศบาล 

- 50,000 50,000 จํานวนดานที่

เจาหนาที่

ทองถิ่นไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากร

เพ่ิมขึน้ 

บุคลากรใน

หนวยงานมี

คุณธรรมและ

ความโปรงใส

ในการปฏิบัติ

หนาที่มาก

ย่ิงขึ้น 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัด  

ทต.พรรณานิคม 

 
     

                       

                         

     

                   ลงชื่อ                             ผูจัดทําแผน          ลงชื่อ                                     ผูเสนอ             ลงชื่อ                              ผูเห็นชอบ        ลงชื่อ                                   ผูอนุมัติแผน 

                        (นายกฤษณะ  หลอดเณร)      (นายสาคร  มุงธิสาร)             (นายทวีศิลป   สุดเสนห)                (นายธานวีัฒน  โมราราษฎร) 

                                   นิติกร     หัวหนาฝายปกครองฯ                                ปลัดเทศบาล                                 นายกเทศมนตรีตําบลพรรณานิคม 

 

 


