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ค านำ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นการ 

ขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และ
การปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยม ที่ไม่ยอมรับการทุจริต   
มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  
(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที ่๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) มีอ านาจหนา้ที่ในการพัฒนาเทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และภายใต้การด าเนินงานต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างาน และด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งภารกิจการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ
ให้เกิดผลดีและเป็นไปอย่างโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป  
 

         เทศบาลเมืองนราธวิาส 
         มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ 
ท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ  
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท 
ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง  
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด  

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติ 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบทีข่าดความหลากหลาย 

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุป 

เป็นประเด็นได ้ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน 
นิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ
ท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ 
ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบ
การทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่อง 
ของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ    
เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
๒. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและยังเป็นการบ่อน 
ท าลายชาติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาที่เกิด
ทั้งในองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐ วิธีการทุจริตมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนท าให้ปราบปรามได้
ยากล าบากและไม่สามารถก าจัดไปได้หมด  

เมื่อกล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นั้น ก็ได้ถูกจับตามองจาก
สังคมภายนอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดข้ึนเช่นกัน ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส จะต้องเร่งสร้าง 
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ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการท างานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
เทศบาลฯปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส คณะผู้บริหาร ตลอดจน พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ทุกๆ ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับ หลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการ
ใช้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ได้ยึดหลัก“ธรรมาภิบาล”แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาต่อเทศบาล
เมืองนราธิวาสอย่างแน่นอน  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ  
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง     

สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน  
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพและขาดความเข้มเข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ 
เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
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ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 

 Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด  

ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมือง  
นราธิวาส 

๒) เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๓) เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกด้านการป้องกันการทุจริตของบุคลากรในเทศบาลเมือง  
นราธิวาส ส่วนราชการอ่ืน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

๔) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง  
นราธิวาสให้เป็นมาตรฐาน  

๕) เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  

๖) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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๔. เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง  
นราธิวาส ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) เทศบาลเมืองนราธิวาส มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑) ท าให้บุคลากรในเทศบาลเมืองนราธิวาส ส่วนราชการอ่ืน เยาวชน และประชาชนใน 
จังหวัดนราธิวาส มีจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการ
สร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 

๒) เทศบาลเมืองนราธิวาส สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบ 
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง 
ในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

๕) เทศบาลเมืองนราธิวาส มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส 
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๖) ท าให้ทราบทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริต  พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ  
๗) ท าให้ทราบจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต ตลอดจนการคิดแนวทางในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการทุจริต  
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม  
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
๓.โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
๔.มาตรการจัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
๕.โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.โครงการส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน 
๒.กิจกรรมการจัดท า
แผ่นพับต่อต้านการ
ทุจริต 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐.๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑.โครงการเพาะต้นกล้า 
๒.โครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น (Local 
Suffiency School : 
LSS) 
๓.โครงการตามรอยพ่อ 
อยู่อย่างพอเพียง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๔.โครงการต้นกล้าแห่ง
ความด ี
๕.โครงการโตไปไม่โกง 

๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม ๑ มาตรการ 
๑๐ โครงการ 
๑ กิจกรรม 

๕๑๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  

๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๑.กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ๒.๒ มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๑.โครงการประชุม
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และพนักงาน
เทศบาลระดับฝ่าย ใน
สังกัดเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

- - - - ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๒.กิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๓.กิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
แบ่งหน้าที่ในความ
รับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม 
๔.มาตรการป้องกัน
การทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานทะเบียน
และบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
๕.กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อ
ราชการ 
๖.มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน 
๗.โครงการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่รับ
ช าระภาษีของเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๒๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑.กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒.โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๓.มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
๔.กิจกรรมการบริการ
ประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
๕.มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายงานของ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๑.กิจกรรมการจัดท า
บันทึกข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรใน
องค์กร 
๒.กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการ ตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลฯ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๓.มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
๔.กิจกรรมการรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
ข้อทักท้วงของ
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 

มิติที่ ๒ รวม ๕ มาตรการ  
๙ กิจกรรม 
๓ โครงการ 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  

๓.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 

๑.กิจกรรมปฏิบัติงาน
โปร่งใสร่วมใจ
ตรวจสอบ 
๒.โครงการผลิตสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ ์
๓.โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

- 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
- 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

๑.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านการรับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์และแสดงความ
คิดเห็น 

- - - - ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 ๓.๓ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
เมืองนราธิวาส 
๒.มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓.โครงการ
ประชุมสัมมนาเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 

มิติที่ ๓ รวม ๑ มาตรการ  
๒ กิจกรรม 
๔ โครงการ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๑.โครงการจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายใน 
๒.กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 ๔.๒ การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
รายการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

๑.มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

- - - - ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 ๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

๑.โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
และกฎหมายให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส 
๒.กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล 

- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๓.กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาเทศบาลให้
มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๔.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๕.กิจกรรมการตั้ง
กระทู้และข้อสอบถาม 
๖.กิจกรรมคัดเลือก
คณะกรรมการประจ า
สภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 ๔.๔ เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.โครงการภาคี
เครือข่ายร่วมใจ
ป้องกันการทุจริต 
๒.มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในด้านการ
บริหารงานบุคคล 

- 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 
 
ไม่ใช ้
งบประมาณ 

มิติที่ ๔ รวม ๒ มาตรการ  
๖ กิจกรรม 
๓ โครงการ 

๕๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ 
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  ซึ่งได้
วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ  
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น  ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ         
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความ
คุ้มค่า และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ          
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรใด ๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร 
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สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมา 
ภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญ 
กับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล สามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไป 
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย 

ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
จ านวน ๑๐๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมพิชิตบ ารุง เทศบาลเมืองนราธิวาส  
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๓. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
๕. ด าเนินการอบรม 
๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม 
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๒. ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ  
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

๔. ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล สามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ใน 
การท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งมี
ความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยจรรยา วินัย และการรักษา
วินัย ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหน้าที่ 
  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในส านักงาน ให้มีความรู้ 
มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถน าความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท า
อย่างมีพลัง มีความเป็นผู้น าในหัวใจคน มีทัศคติท่ีดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและต่อ
หน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยา   
มาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
รู้จักการท างานเป็นทีม ท างานอย่างมีความนุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน      
ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 
  ๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้นท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง จ านวน 

๑๐๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ห้องประชุมพิชิตบ ารุง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ  

๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ 

พนักงานจ้างทราบ 
๔. เตรียนเอกสารการอบรม 
๕. ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร สถานที่ด าเนินการอบรม 
๖. ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
๗. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร 

ทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. สร้างจิตส านึกท่ีดีให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง       
น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยา มาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รู้จัก
การท างานเป็นทีม มีทัศคติท่ีดีต่องาน ผู้บริหาร หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร  
  ๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  
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ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ 
ทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการ
ให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  
จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้างของเทศบาลทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม    
ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม  ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ     
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท า
หรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย ดังนั้น   
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๒. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๓. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู 
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก  
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๑๐๐ คน 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๖. งบประมาณด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๗. วิธีการด าเนินงาน 

๑. บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ 
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  

๒. บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุาย 
บริหารและฝุายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

๓. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 
และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๔. ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
๘. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมพิชิตบ ารุง เทศบาลเมืองนริวาส 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราฌธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
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ล าดับที่ ๔ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
การปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  เทศบาลเมืองนราธิวาส  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้บุคลากร  
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองนราธิวาส  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ถ.พิชิตบ ารุง อ.เมือง จ.นราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๔. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. เผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ล าดับที่ ๕ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน  

๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและให้มีความตระหนักถึงผลเสียของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน   
๓. เพ่ือส่งเสริมและปูองกันการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรมเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. เพ่ือให้ข้าราชการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี  
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๕. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ห้องประชุมพิชิตบ ารุง เทศบาลเมืองนราธิวาส   
๖. วิธีด าเนินการ  

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ข้าราชการและพนักงานในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒. ข้าราชการและพนักงานมีจิตส านึกและมีความตระหนักท่ีจะไม่ท าการอันเป็นการขัดกัน  

แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. ข้าราชการและพนักงานมีการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการบริหาร 

บ้านเมืองที่ดี  

๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เป็นโครงการที่กองสวัสดิการสังคม จัดขึ้นโดยมีกิจกรรม  
การฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้มีอาชีพ มีรายได้เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว ลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประชาชนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการด าเนินงาน  
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ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย  
๒. เพ่ือสนับสนุนการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ประหยัด และอดออม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยด าเนินการตลอด 

ปีงบประมาณ อย่างน้อย ๒ กลุ่ม/ปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ชุมชนในเขตเทศบาล และส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. สอบถามความสนใจในการฝึกอาชีพ  
  ๒. ติดต่อ/ประสานงาน จัดหาวิทยากร  
  ๓. เสนอ/ขออนุมัติโครงการ ออกค าสั่งคณะท างาน  
  ๔. ด าเนินการตามโครงการ  
  ๕. รายงานผลการด าเนินงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ สร้าง
อาชีพ และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้ 
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ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมการจัดท าแผ่นพับต่อต้านการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การหาทางปูองกันการกระท าความผิด โดยเฉพาะการทุจริตในราชการนั้น ต้องปลูกจิตส านึก  
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความตระหนัก ความเชื่อ และมีค่านิยมท่ีเห็นถึงผลร้ายของ
การทุจริต ยึดมั่นใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากสามารถพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตได้ ย่อมสามารถลดปริมาณการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ด้วย เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้
ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ แต่การจะปลูกจิตส านึกและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่เพียงอย่าง
เดียวไม่อาจกระท าให้ลุล่วงไปถึงทุกภาคส่วนได้ จ าเป็นต้องด าเนินการไปถึงชุมชน หรือประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล โดยการจัดท าแผ่นพับเพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
๒. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นผลร้ายของการ  

ทุจริต  
๓. เพ่ือปูองกันการทุจริตอย่างยั่งยืน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดท าแผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการต่อต้านการ  

ทุจริต เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม  
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๒. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีความรู้ ความเข้าใจ ในผลร้ายของการทุจริต และเห็น 
ความส าคัญในการปูองกันการทุจริต 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเพาะต้นกล้า 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จากสภาพสังคมไทยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกัน 
ว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่น่าวิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่าง
สลับซับซ้อน เช่น ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ขาดระเบียบวินัย มีค่านิยมในทางฟูุงเฟูอ
ฟุุมเฟือย เห็นแก่ตัว จนกล่าวได้ว่า “พัฒนาแต่ไม่เจริญ” หรือพัฒนาแต่วัตถุ ไม่พัฒนาทางด้านจิตใจ สภาพ
สังคมท่ัวไปจึงอยู่ในข้ันวิกฤต เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการเพาะ    
ต้นกล้า เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน อยู่ในสังคมได้และเป็นสังคมคุณธรรม 
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือปลูกฝังหลักจริยธรรม คุณธรรม แก่เด็ก เยาวชน 
๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน อยู่ในสังคมได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดอบรมเด็กและเยาวชน ๒๐๐ คน (แบ่ง ๒ กลุ่ม ศาสนาพุทธ/อิสลาม) จ านวน ๓ วัน ๒ คืน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ณ วัดพรหมนิวาส และมัสยิดประจ าจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. ประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
  ๒. ขออนุมัติโครงการ 
  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๔. ประสานกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าหลักสูตรการอบรม 
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
  ๕. ด าเนินงานตามโครงการ 
  ๖. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ปีละ ๘๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. เด็ก และเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดสังคมคุณธรรมในชุมชน 
  ๒. เด็ก และเยาวชน มีภูมิคุ้มกันที่จะอยู่ในสังคมได้  

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffiency School : LSS) 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้มีโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
(Local Sufficiency School : LSS)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ให้มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
วิจารณญาณบนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรมก ากับเป็นพื้นฐาน
ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อเจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
มีความตระหนักในการสืบ สร้างสรรค์ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรที่อยู่
ในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาหรือ
การพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนด าเนินการอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นโดยการปลุกจิตส านึกของการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียน และตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ
โครงการ“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาสด าเนินการโครงการดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  ดังนั้น เพ่ือสนองนโยบายและเพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวง
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาล๒ (บ้านบาเละฮิเล) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น และได้แบ่งกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการออกเป็น ๕ มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเกษตร มิติวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีคิดและเป็นวิถีชีวิตที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกด้าน
ของการด าเนินชีวิต 
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๓. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ใน  

ชีวิตประจ าวันได้ 
  ๒. เพ่ีอให้นักเรียนเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
  ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีส านึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง   

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
๑. กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  จ านวน  

๑๐๐ คน 
๒. กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                     ๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
           ๒.  นักเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน  

ชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนได้ 
                     ๓.  โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)  
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๒. เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติ  
  ๓. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
  ๔. จัดกิจกรรม/ด าเนินงาน  
  ๕. สรุปผลการด าเนินงาน  
  ๖. รายงานผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส (โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านบาเละฮิเล) 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว
และชุมชน 
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๒. นักเรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาชีพ 

ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
           หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานไว้ให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นรากฐานของวิ ธีคิดและวิถีปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต โดยหลักปรัชญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นเป็นหลักการที่ประกอบด้วย
คุณลักษณะ ๓ ประการคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยตลอดระยะเวลาที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติมานั้น ได้ทรงเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตและการท างานให้กับพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และด้วยสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน มีความ
ท้าทายหลายประการต่อมนุษยชาติ ทั้งวิกฤ ตด้านสิ่งแวดล้อม การใช้รัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า   
การบริโภคเกินก าลัง การขาดวินัยในการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
  ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่ก าลังอยู่ในวัยศึกษา 
ให้ได้รับการบ่มเพาะและปลูกฝังวิธีคิดและการด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนผ่านพ้นวิก ฤต ติการณ์ต่างๆไปได้ และยังเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแบบอย่าง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเปรียบเสมือนพ่อของปวงชนชาวไทย ดังนั้น โรงเรียน
เทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) จึงได้ก าหนดจัดโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

           ๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จ     

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ๓.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร          
มหาภูมิพลอดุลยเดชในชีวิตประจ าวันได้อยางมีวิจารณญาณ 
  ๔. เพ่ือส่งเสริมและฝึกทักษะการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      ๑ . เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                        นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) จ านวน ๒๖ 
คน และครู จ านวน ๑๕ คน รวมจ านวน ๔๑ คน 
          ๒ . เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

               ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปลูกพืชผสม               
การจัดระบบวนเกษตรและปุาส ารอง และการเลี้ยงสัตว์  
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     ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิต 
ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ๑. โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
  ๒. สถานีวิจัยเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  ๓. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
๖. วิธีด าเนินการ  

๑.  ขั้นเตรียมการ 
                ๑) ปรึกษาคณะครูวิชาการโรงเรียน 

               ๒) เสนอโครงการต่อผู้บริหารอนุมัติ  
               ๓) ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงโครงการ  

๒.  ขั้นปฏิบัติการ 
                         ด าเนินการจัดงานตามโครงการ  ดังนี้ 

               ๑) นักเรียนเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้หัวข้อ วิถีชีวิตมุสลิม บนพื้นฐานความ
พอเพียง และชมวีดีทัศน์เรื่อง พ่อหลวง แห่งแผ่นดินไทย  
         ๒) นักเรียนศึกษาแหล่งการเรียนรู้การเกษตร ณ สถานีวิจัยเทพา อ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา  
         3) นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  

๖.๓  ขั้นประเมินผล 
        ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส (โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านบาเละฮิเล) 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง
การเกษตรและเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒.  ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จ             
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
            ๓.  ผู้เรียนมีความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
  ๔.  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักพอเพียงตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในชีวิตประจ าวันได้อยางมีวิจารณญาณ 
  ๕.  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

ล าดับที่ ๔ 
๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการ ต้นกล้าแห่งความดี 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ                
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา
ที่ ๒๒ ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ แต่ทั้งนี้และท้ังนั้นในการจัดการศึกษาจะต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาและกิจกรรมในโรงเรียน  

ด้วยสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญทางด้านวัตถุและ
เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านวัตถุมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาด้านจิตใจเป็น
ปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิตกลับมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นเหตุให้เยาวชนซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ได้รับผลกระทบโดยอิทธิพลดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม การพัฒนาที่ไม่สมดุลนี้มาจากกระแสของวัตถุ
นิยมที่ก าลังเข้ามาทุกทิศทาง ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข อนาคตของชาติที่ฝากไว้กับเยาวชนก็คงจะ
ถูกบั่นทอนจากปัญหาดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนควรได้รับการอบรมและ
ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ ถึงการปฏิบัติตามหลักการ คุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา ให้สามารถด ารงตนใน
สังคมได้อย่างสันติสุข 
   ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการต้นกล้าแห่งความดี แก่นักเรียน เพ่ืออบรมและปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม สามารถที่จะน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจน
สามารถเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
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๓. วัตถุประสงค์ 
๑. ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน 
๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างถูกต้อง 
๓. พัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคคลที่ดีของสังคม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๑ .  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  จ านวน  ๒๒๐  คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   
จ านวน  ๑๘๗ คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จ านวน ๑๒๑ คน  รวมทั้งสิ้น  ๕๒๘ คน 
   ๒ .  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

          - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นคนดีของสังคม 

         - นักเรียนเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอ่ืน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) และหาดนราทัศน์  
 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
  ๒. เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติ  
  ๓. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงโครงการ  
  ๔. จัดท าแผนกิจกรรม  
  ๕. ด าเนินการตามแผน  
  ๖. ติดตามผลการด าเนินการ  
  ๗. รายงานผล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ปีละ ๔๕,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 งานกิจการนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๒. นักเรียนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
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   ๓. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างถูกต้อง 
  ๔. นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคคลที่ดีของสังคม 

ล าดับที่ ๕ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการโตไปไม่โกง    
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลดีที่สุด 

 ปรัชญาความเชื่อ เด็กทุกคนมีความบริสุทธิ์ ไม่มีเด็กท่ีมีความชั่วร้าย เลวร้ายที่ติดมากับตัว 
เช่น พันธุกรรมก าหนด เรื่องเลือดชั่ว สันดานไม่ดี เกิดมาก็คดโกง หรือขาดจิตส านึกและคุณธรรมเป็นเรื่องที่
ขาดการพิสูจน์เชิงประจักษ์ พ่ีน้องที่มีพันธุกรรมคล้ายกัน มีทั้งเป็นคนดีและคนเลว ดังนั้นกระบวนหล่อหลอม 
กล่อมเกลาประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในวัยเด็กย่อมมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังจิตส านึก ความคิดความเชื่อ 
และระบบค่านิยมของแต่ละคน 

      ดังนั้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)  จึงมีความเห็นและความต้องการที่จะส่งเสริม
และด าเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  โดยจัดโครงการให้ความรู้กับผู้เรียนเพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
              ๑ . เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติด้วยพื้นฐาน  
ของความถูกต้องและเป็นธรรม 

๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจ าแนกชั่วดี  
 สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 

๓. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต  
สาธารณะ การรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
                     ๔. เพ่ือพัฒนาการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง        
กล้าหาญและมีคุณธรรม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ จ านวน ๑๔๕ คน  
 
 
 
 
 
 



33 

 

       เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองและน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ อย่างมีคุณค่า สร้างสังคม

และประเทศชาติให้สงบ และสันติตลอดไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)  
๖. วิธีด าเนินการ  

๑. ก าหนดกิจกรรม / โครงการไว้ในแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ได้ก าหนดโครงการ    
โตไปไม่โกง เพื่อให้การด าเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบเพื่อให้เห็นการพัฒนาการ
ของนักเรียน  

๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  โดยมีการประชุมแต่งตั้งคณะท างานและผู้รับผิดชอบ  
๓. ก าหนดจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
    - ก าหนดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” สอดแทรกเข้าในหน่วยการจัดประสบการณ์สัปดาห์ละ 

๑ วัน โดยสอดแทรกในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 
           ๔. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบวัดผลประเมินผล 
           ๕. บันทึกผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ 
           ๖. วัดผลและประเมินผล 
           ๗. สรุปผลการด าเนินงาน 
  ลักษณะกิจกรรม 

๑. เปิดเพลง “โตไปไม่โกง” เสียงตามสายของโรงเรียนในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ 
ให้เด็กฟัง เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี 

๒. กิจกรรมออกก าลังกายระดับชั้นอนุบาล ประกอบเพลง “โตไปไม่โกง” ช่วงเช้าหลัง  
กิจกรรมโฮมรูม 

๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ประกอบไปด้วย การเล่านิทาน เกมการละเล่นต่าง ๆ  
การร้องเพลง กิจกรรมศิลปะ และค าคล้องจองส าหรับเด็ก 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความดีต่อ  

ส่วนรวม ๕ ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระท าอย่างรับผิดชอบ 
เป็นอยู่อย่างพอเพียง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
         ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริต มีจิตส านึกคุณธรรม      
ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ       
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่มี
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น  6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร 

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ  
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สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็น
เวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอย
ยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป 
และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง 
จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมือง  
นราธิวาส ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๒. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย   

๑ ครั้ง 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔ ปี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๔. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๕. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๗. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๘. รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ๑๐.๑ ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย   

๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 

     ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ 

ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการ “ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลระดับฝุาย ในสังกัด 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 



37 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในระยะ 

๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ให้เทศบาลเมืองนราธิวาส พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุล
ภายใต้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร ผังเมืองที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการลงทุน 
การฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส จัดให้มีการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา
นันทนาการ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล จัดให้มีการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง จัดให้มีการรักษาความสะอาด สร้างจิตส านึกและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว  

ดังนั้น ผู้บริหารของเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้มีนโยบายที่จะพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวไว้ โดยได้มีการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือให้
การด าเนินโครงการของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัด
โครงการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลระดับฝุาย ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส
ขึ้น เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเป็นการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการต่างๆ  ของเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

๒. เพ่ือติดตามการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
๔. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า ได้มีโอกาสพบปะ และแสดงความ 

คิดเห็นต่าง ๆ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลระดับฝุาย ในสังกัดเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมภูผาภักดี เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีการประชุมประจ าเดือน  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการวางแผนการด าเนินโครงการที่เป็นระบบ  
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามผลการด าเนินโครงการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงวิธีการด าเนินการให้ประสบ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์    
ล าดับที่ ๒ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีความเป็นธรรม สามารถชี้แจงและตรวจสอบได้ถึงเหตุผลในการพิจารณา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ 
ตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  
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๖. วิธีด าเนินการ  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  

และลูกจ้างประจ า โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ และผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการที่นายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาสแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ  
  ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจ า เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ า รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า 
  ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า พิจารณา  
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
  ๖. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า เสนอผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้นายกเทศมนาตรีเมืองนราธิวาสพิจารณา เพื่อออกค าสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  ของทุกปี 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การสร้างความโปร่งใสในการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม”  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีภารกิจหน้าที่เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญและปัจจุบันมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการ
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรวดเร็วและคล่องตัว เทศบาลเมือง
นราธิวาส จึงจ าเป็นต้องมีการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้เกิดการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็นไปตามความเหมาะสม 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

๒. เพ่ือให้เกิดการประสานงานภายในเทศบาลเมืองนราธิวาส และการประสานงานกับ 
หน่วยงานอื่น และประชาชนทั่วไป มีความคล่องตัว โปร่งใสและชัดเจน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง และประชาชนที่มาติดต่อราชการ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ทุกส านัก/กอง ในเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ  

๑. ให้แต่ละหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อชี้แจง 
การแบ่งงานความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐานของงานที่มอบหมาย  

๒. แต่ละหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองนราธิวาส จัดท าค าสั่งแบ่งงานความรับผิดชอบ  
๓. แต่ละหน่วยงานจัดส่งค าสั่งแบ่งความรับผิดชอบมายังงานการเจ้าหน้าที่ เพ่ือรวบรวมไว้ 

เป็นส่วนกลาง  
๔. มีการแจ้งเวียนค าสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. เกิดการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็นไปตามความเหมาะสม  

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
๒. เกิดการประสานงานภายในเทศบาลเมืองนราธิวาส และการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 

และประชาชนทั่วไป มีความคล่องตัว โปร่งใสและชัดเจน 

ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตร 
ประจ าตัวประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ก าหนดเลขท่ีบ้าน และขอมีบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยด าเนินการ  ณ ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี ในขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าสู่ระบบต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจ าตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/น าระบบถ่ายส าเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อนการจัดท า
บัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันการทุจริต และสร้างความม่ันใจแก่ประชาชนในเรื่อง
ความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนอีกด้วย  ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ 
เพ่ือปูองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบ
และปูองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ  (MIS) ภายใน
เครือข่ายกรมการปกครอง(Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง http:intranet.dopa.go.th/padmic 
นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการ
ตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการ
ทุจริต 
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๓. วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม  

กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๒.  เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของ 
ระบบงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับ 
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม  
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  

ล าดับที่ ๕ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 
หนึ่ง ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้ 
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เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว 
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดย
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 
๒๕๕๘ ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น  
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 

๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน 

๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ  
บริการ 

๔. เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์  
หรือกระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงและเป็นธรรม 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

งานทะเบียนราษฎร ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ  

ให้บริการ 
๒. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๓. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๔. ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้  

บริการตามล าดับคิว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
๖. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามา 

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานทะเบียนราษฎร ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ๑๐.๑ ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อน หลัง ส าหรับหน่วยงานที่ 
ให้บริการ 
      ๑๐.๒ ผลลัพธ ์

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 

ล าดับที่ ๖ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าว 
ได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา 
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ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน 
เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง  
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา  ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือ
เกณฑ์ท่ีชัดเจน เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการ  
ตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ 
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ (ตามมาตรฐานของส านักทะเบียนกลาง) เป็นต้น 

๒. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

๓. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

๔. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ า 
ส าหรับผู้พิการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานทะเบียนราษฎร ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ล าดับที ่๗ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับช าระภาษีของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้ 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีการบริการที่สะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดท าโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บและ  
ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น เพราะตระหนักถึงความส าคัญในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านการช าระภาษี โดยการจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการรับช าระภาษี จัดท าคู่มือและแนะน าการยื่นแบบและช าระภาษี เป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกในการให้บริการของทางราชการ โดยมีเปูาหมายเพื่อออกให้บริการด้าน
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะน าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีเป็นการสร้างความ  
พึงพอใจกับราษฎรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับรู้ข่าวสาร และรับทราบถึงความต้องการระหว่างข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกในการช าระภาษี  
  ๒. เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ  

๓. เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ และลดจ านวนผู้ค้างช าระภาษี 
๔. เพ่ือประชาสัมพันธ์รายละเอียดการช าระภาษีท้องถิ่นให้ประชาชนทราบและเข้าใจขั้นตอน  

การช าระภาษีอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ราษฎร ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ต้องช าระภาษี  
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่เทศบาล 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการ 
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
๓. จัดท าหนังสือแจ้งประธานชุมชนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และขอใช้สถานที่ท่ีท าการ  

ชุมชน 
๔. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดยื่นแบบและช าระภาษี 
๕. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๖. ออกบริการรับช าระภาษี 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของแต่ละปี 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝุายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลกับราษฎร 
๒. การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับที่ ๑ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปี นั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ  
 
 
 
 



48 

 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑. ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลบางนาค 
๒. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
๓. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๔. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ  

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ  
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา  
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ 
ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน  

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๔. ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองนราธิวาสเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้  

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร  
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน ดังนั้น งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ 
พนักงานทุกคนจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่  

เกิดข้ึนได้ 
๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ  

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
๔. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส 

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๓. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้  

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   - ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   - จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
   - จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 

ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   - การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
๕. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุด  

บกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

ได้ 
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน 

ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล 

การด าเนินงานได้ 
ล าดับที่ ๓ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน 

องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของ
หน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือ  
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี 
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.ส านัก/กอง/หน.ส านักปลัด 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ  

ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.ส านัก/กอง/หน.ส านักปลัด เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.ส านัก/กอง/ 

หน.ส านักปลัด ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน 
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับที่ ๔ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมการบริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ให้ความส าคัญกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการได้สะดวกขึ้น 
  ด้วยเหตุนี้ ส านักการช่าง จึงได้ก าหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับปรุงระบบ
เอกสาร ระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานและการสืบค้นตรวจสอบของประชาชนควบคู่
กับการพัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อหน่วยงานราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุงระบบเอกสาร ระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานและการ  
สืบค้นตรวจสอบของประชาชน 

๒. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่ายขึ้น 
๓. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อหน่วยงานราชการ 
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๔. เป้าหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการงานขออนุญาตต่าง ๆ ของส านักการช่าง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส  

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ปรับปรุงระบบเอกสาร ระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น 
๒. จัดท าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการให้บริการในงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร  

และดัดแปลงอาคาร เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการมาติดต่อราชการ 
๓. สร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชนของพนักงานในหน่วยงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ระยะเวลาการให้บริการ/ราย ตามข้ันตอนและคู่มือที่ประชาสัมพันธ์  
  ๒. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ  

ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน 
ราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจ
มีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ  
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กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ ไม่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา  ๔๘ วีสติ 
นายกเทศมนตรี มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ก าหนดให้ ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๔. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ  

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ  

หนังสือสั่งการ 
๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

รับทราบและถือปฏิบัติ 
๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ๑๐.๑ ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๓ ฉบับ 
      ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

๒.๔ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร” 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทาง 

การบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ ให้เกิดประโยชน์สุข แก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางท่ีดี ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน นั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรในองค์กร เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 



56 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นให้กับบุคลากรในองค์กร  
๒. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
๓. เพ่ือให้การท างานขององค์กรประสบความส าเร็จ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 

เมืองนราธิวาส ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. แจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ 

ราชการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 
๘. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน  
๒. บุคลากรในองค์กรมีการท างานร่วมกัน 
๓. บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลเมืองนราธิวาส ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส เนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่างมี  
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ)  
การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี  ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง 
สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไดัรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีที่มีการตรวจสอบการ
ทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน 
ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๒. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ 
- ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. เทศบาลเมืองนราธิวาส มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ 

การทุจริต 
๒. เทศบาลเมืองนราธิวาส มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร  

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ล าดับที่ ๓ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่าง
โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้มี
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่  
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส จากหน่วยงาน 
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือ 

คณะท างาน LPA จังหวัด 
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- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การรายงานผลการด าเนินการตามข้อทักท้วงของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลเมืองนราธิวาส ทุกปี 
ซึ่งในการตรวจสอบหากพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี ก็จะมีหนังสือแจ้งให้เทศบาลเมืองนราธิวาส ชี้แจงและแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้
ถูกต้อง และให้รายงานให้ทราบภายใน ๖๐ วัน หากละเลยไม่ด าเนินการให้ถือว่ากระท าผิดตามมาตรา ๖๓ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า ผู้รับตรวจหรือ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการ ให้ถือว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติฯ เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีหนังสือรายงานผลความคืบหน้าการ
ด าเนินการเป็นระยะ ให้จังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้ก ากับดูแล และส านักตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามข้อ
ทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน  
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ด าเนินการตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงิน 
แผ่นดินแล้ว 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การด าเนินงานตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ 
กฎหมายก าหนด 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ทวงถามความคืบหน้าในการด าเนินงานตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดิน  

กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่พิจารณาด าเนินการสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการละเมิดหรือ
ชดใช้เพื่อที่น าผลการด าเนินงานแจ้งให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินและจังหวัดนราธิวาส 

๒. จัดท าหนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดิน แจ้ง 
ส านักตรวจเงินแผ่นดิน และจังหวัดนราธิวาส ทราบในห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามห้วงระยะเวลาที่ต้องรายงาน ตามท่ีส านักตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจังหวัดนราธิวาส ทราบความคืบหน้าการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง  และไม่ขัดต่อกฎหมาย 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ปฏิบัติงานโปร่งใสร่วมใจตรวจสอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของภาครัฐ  
๒. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ 
๓. เพ่ือให้หน่วยงานมีข้อมูลจากภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนโดยทั่วไป 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุ 
๒. ติดประกาศไว้บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
๓. ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนมีข้อมูลในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ 
๒. หน่วยงานมีข้อมูลจากภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ “ผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

สื่อประชาสัมพันธ์ นับเป็นสื่อที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  
และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนโยบาย
และการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะต้องเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นท่ี ทั้งนี้ เพื่อจะน าไปสู่ความร่วมมือ
ในการแก้ปัญหา การพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น อันจะน ามาซึ่ง
ความสันติสุขให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
  ดังนั้น การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างความ
เข้าใจอันดี จึงจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ทั้งข้อมูล รูปแบบ ภาพ เพื่อสื่อให้ประชาชนผู้รับข่าวสาร 
สามารถรับข่าวสารได้ง่าย เข้าใจ และจดจ าเรื่องราวที่สื่อออกมาอย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนไปในด้านบวกได้ เทศบาลฯ จึงได้จัดท าโครงการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อที่จะเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลไปยังประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของเทศบาล  
๒. เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  
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๓. เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ด้านคุณภาพ 

๑. สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท จะเป็นสื่อที่ท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และสามารถน าเผยแพร่ไปยังประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

๒. สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทจะเป็นสื่อที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย  
และการบริหารงานของเทศบาลฯ 

๓. สื่อกระชาสัมพันธ์ทุกประเภท จะเป็นสื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรและ  
สามารถเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนไปในด้านบวกได้ 
  ด้านปริมาณ 
  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร (ราย ๒ เดือน) ข่าวแจก สปอตวิทยุ สื่อ
ไร้สาย (ส่งกระจายเสียง วันจันทร์ – วันศุกร์ ภาคเช้า เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. และภาคเย็น เวลา ๑๗.๐๐ 
– ๑๘.๐๐ น.) ปูายประชาสัมพันธ์ (ปูายไวนิล/ปูายอิเลคโทรนิกส์ (จ านวน ๒ ปูาย) เว็บไซต์ 
(www.naracity.go.th) สื่อออนไลน์ (Facebook Line) 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ด าเนินการผลิตสื่อทุกประเภท 
๓. ด าเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 
๔. รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ปีละ ๕๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนราธิวาสอย่างทั่วถึง 
๒. เทศบาลมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน 
๓. เทศบาลกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งข้ึน 
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ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ
ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้น และได้มีการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
๒. เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ด้านคุณภาพ 

๑. ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก 
๒. จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ตรวจสอบหรือค้นหาได้อย่างครบถ้วน 

  ด้านปริมาณ 
  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ อาคารด้านหน้าส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ประกอบด้วย 
  ๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐)  
  ๒. ส่วนบริการข้อมูลข่าวสารระบบอินเตอร์เน็ต  
  ๓. ส่วนบริการ หนังสือ/วารสาร/เอกสารทั่วไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ 
๓. ด าเนินการเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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๔. รายงานผลการด าเนินงาน ทุก ๖ เดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนสามารถตรวจสอบ/ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก 
๒. ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้บริการเป็นปัจจุบัน 
๓. ประชาชนสามารถตรวจสอบ/ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแสดงความ  

คิดเห็น 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการตามพราะราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบ
กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่นข้ึน เพ่ือเป็น
ศูนย์ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ 
และข้อเสนอแนะของประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลเมือง
นราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการ
แสดงความคิดเห็น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
๒. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ได้ทุกช่องทาง 
๓. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ด้านคุณภาพ 
  ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็นทางช่องทางต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวกและท่ัวถึง 
  ด้านปริมาณ 
  จัดท าช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  ๑. สื่อออนไลน์ ( Facebook /Line) 
  ๒. เว็ปไซต์  
  ๓. ทางแอพพลิเคชั่น (โทรศัพท์เคลื่อนที่)  
  ๔. โทรศัพท์  
  ๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาล (ตามแบบค าร้อง) 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน 
๔. ตรวจสอบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น 
๕. ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น 
๖. รายงานผลการด าเนินงานทุก ๖ เดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์มากกว่า ๑ ช่องทาง  
๒. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาประชาชน 

  ๓. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน  
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๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท า
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริม
ให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ      
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
๒. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ของเทศบาลเมืองนราธิวาส และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

๓. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง  
นราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
๒. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. 
๒๕๕๘) จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน 
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๕) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๖) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว 

เสนอผลการประเมินให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
เมืองนราธิวาสส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาสมอบหมาย 
๕) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการ 
๖) การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๗) การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
๘) จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ของ  

เทศบาลเมืองนราธิวาส พร้อมตัวชี้วัด 
๙) การติดตามและประเมินผล 
๑๐) การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือ 

ปรับปรุงและด าเนินการแก้ไขต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง  
สอดคล้องกับหมวด ๕ และ หมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้เกิดความ  

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ  
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๔. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส  
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๖. วิธีด าเนินการโครงการ 
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล  

เมืองนราธิวาส หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ท าให้เทศบาลเมืองนราธิวาสมีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ล าดับที ่๓ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองมีภารกิจส าคัญในการ
ปฏิบัติงานในด้านการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาล เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน 
การพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
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  ข้อ ๑๗ การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่  

เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวงทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนท้องถิ่นสี่ปี  
  ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดแนวทางและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) 
  ข้อ ๓ แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
  (๓.๓) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ดังนั้น เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องรับรู้ความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต สภาพสังคม 
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองนราธิวาสา จึงได้
จัดท าโครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา และเพ่ือให้เป็นไปตาม
กระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตาม
นโยบายของรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตย สามารถน าไปจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลและเป็นเมืองน่าอยู่แบบ
ยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
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๒. เพ่ือจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของประชาชนในการจัดท า  
แผนพัฒนาเทศบาล 

๓.   เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
๕. เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาล  
๖. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นแผนพัฒนาที่  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างตรงเปูาหมายที่สุด  
๗. เพ่ือพัฒนาเมืองนราธิวาสไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๘. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
จัดประชุมสัมมนาประชาชนภายในเขตเทศบาล จ านวนประมาณ ๒๐๐ คน โดยมี 

กลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ 
  ๑. สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  ๓. ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และกรรมการกองทุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  
  ๔. หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  
  ๕. ปลัดอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ  
  ๖. สื่อมวลชน  
  ๗. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. อปพร. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน และชมรมผู้สูงอายุ  
  ๘. กลุ่มผู้ประกอบกิจการเอกชน พนักงานธนาคาร ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
  ๙. อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/กลุ่มพลังทางสังคม  
  ๑๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐ/เอกชน  
  ๑๑. หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
  ๑๒. ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม  
  ๑๓. ประชาชนทั่วไป  
  ๑๔. เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  
๖. วิธีด าเนินการโครงการ 

๑. เสนอโครงการ 
๒. ก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินการจัดประชุมสัมมนา 
๓. ออกค าสั่ง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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๔. ด าเนินการประชุมสัมมนา 
๕. ประเมินผล และสรุปผลการประชุม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ภายในเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๔๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนา 

เทศบาล 
๒. เทศบาลมีแผนพัฒนาที่สมบูรณ์ และเป็นแผนที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่าง  

แท้จริง 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 
๓. เทศบาลเมืองนราธิวาส มีการวางแผนการพัฒนาที่เป็นระบบและมีเปูาหมายที่ชัดเจน 
๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในเขตเทศบาล 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
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๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลดมืองนราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ  

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม  

เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน  
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ  
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ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ    
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ  
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม มีการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้
องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมือง
นราฌธิวาสขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร  
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 

๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ  
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
๕. วิธีด าเนินการ 

๑. บันทึกแจ้งส านัก/กอง รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือสรุปข้อมูล 
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๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้นายกเทศมนตรีเมือง 
นราธิวาสทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
๓. การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  

 ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
๔. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม  

ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ  
องค์กร จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ  การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ  
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ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคล โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย 
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงาน 
บุคคล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  
๖. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 

ในการบรรจุแต่งตั้ง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.อ่ืน 

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ  รวมถึงมี 

การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลเมืองนราธิวาส จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่  

ก่อนวันที่เทศบาลเมืองนราธิวาสรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน 

บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
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- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ / 
เลื่อนต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนภายในเทศบาลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน  

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการ 

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส จะออกค าสั่ง 

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลเมืองนราธิวาส รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  (ก.ท.จ.) 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 

ในการที่เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลัก 
เกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ  
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ 
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ  
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
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๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา 

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

การโอน ย้าย ของเทศบาลเมืองนราธิวาส และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าสืบเนื่องมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องกฎหมาย ระเบียบฯ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสมอ จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักปลัดเทศบาล จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
และกฎหมายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เข้าใจเนื้อหา และสาระส าคัญของกฎหมาย 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒. เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกสภา 
เกี่ยวกับการตรวจสอบ และสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สามารถใช้อ านาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์ 
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุความส าเร็จและเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

๑. ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. รองประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมภูผาภักดี เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 

กฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจเนื้อหา และสาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ  
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้และ  
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ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส  
จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาล ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความ  
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

๒. เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป  
ตามระเบียบ กฎหมาย 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๑๘ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
๖. วิธีการด าเนินการ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลมืองนราธิวาส 
และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือส่งสมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/
กองงานที่รับผิดชอบ 

๓. แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ 
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

๔. ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล และ 
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๑๐. ผลลัพธ์ 
๑. สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ ในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
๒. สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ 
๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

๑๑. ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๑๘ ราย ได้รับการฝึกอบรม 

และศึกษาดูงาน 
ล าดับที่ ๓ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย 

บริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลเมือง
นราธิวาส มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลเมืองนราธิวาส และลดการทุจริต เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือ
ก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓. สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๑๘ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๖. วิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ใช้ส าหรับการประชุม  
๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การ 

จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๓.สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานของฝุายบริหารในการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑. สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย 
บริหาร 

๓. การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ ๔ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย  
องค์ประกอบและหลายฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในเทศบาลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุาย
สภากับฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
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๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 

และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๓. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๑๘ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินงาน 
๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน 

เรื่องต่าง ๆ  
๒. สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา 

เทศบาล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเรื่องท่ีเป็นความ
ต้องการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 

ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การตั้งกระทู้ และข้อสอบถาม” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๓๑  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๗ ข้อ ๘๗ - ข้อ ๑๐๒ ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ท า 
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หน้าที่ในการตรวจสอบ เสนอความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในฐานะผู้บริหารและก ากับดูแล ในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง  ๆ 
๒. เพ่ือเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๓. เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
๑. ประธาน รองประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส หรือคณะกรรมการแต่ละ 

คณะพิจารณา 
๒. สมาชิกสภาหรือคณะกรรมการคัดเลือกประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะจัดท าเป็นกระทู้  

หรือข้อสอบถาม เสนอประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณากระทู้หรือข้อสอบถามที่เป็นประโยชน์และ 

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตอบกระทู้หรือข้อสอบถาม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เพ่ือเสนอปัญหา ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และขอความเห็นชอบแนวทางในการ 

แก้ไขปัญหาโครงการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

ล าดับที่ ๖ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “คัดเลือกคณะกรรมการประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส” 
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๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๓๒ - ๓๓ สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล 
และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระท า
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภา
เทศบาล และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ - ข้อ ๑๐๗ ได้ก าหนดประเภทของคณะกรรมการฯ หน้าที่และ
วิธีการเลือกไว้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือเป็นคณะกรรมการประจ าสภาเทศบาล 
เมืองนราธิวาส 

๒. เพ่ือรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเสนอต่อสภา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

๓. เพ่ือรายงานผล เสนอความคิดเห็น และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

๔. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสมอบหมาย 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืน  ที ่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

๒. กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
๓. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เพ่ือให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละคณะ  และเป็นที่ 

ยอมรับของสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ “ภาคีเครือข่ายร่วมใจปูองกันการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ จะลดน้อยลงได้ด้วยการปูองกันและปราบปราม 
ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ แต่การปูองกันมิอาจเกิดข้ึนได้โดยล าพัง การสร้างความเข้มแข็งใน
หน่วยงานให้ปลอดทุจริตนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานมีความเข้มแข็งแล้ว การ
ขยายผลโดยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการปูองกันการทุจริต เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน จะน าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการปูองกันการทุจริตให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม  
ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริต  รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งและเชื่อมั่นในการร่วมใจกันปูองกันการทุจริต ส านักปลัดเทศบาล ที่จึงได้จัดท าโครงการภาคีเครือข่าย
ร่วมใจปูองกันการทุจริต ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปลุกจิตส านึกให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ค านึงถึง 
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

๒. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการปูองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 

๓. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
 ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่าย 
๒. ท า MOU เครือข่าย ป.ป.ช. ร่วมใจปูองกันการทุจริต 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความซื่อสัตย์  

สุจริต และมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคล” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีบุคลากร จ านวน   
๔๘๖ คน ดังนั้น การบริหารงานบุคคลให้มีความโปร่งใส มีระบบคุณธรรมน าองค์กร ย่อมท าให้บุคลากร มี
ความรู้สึกว่าได้รับการดูแลสิทธิ สวัสดิการอย่างท่ัวถึง การสร้างความโปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคล โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารได้รับทราบและด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือความ
คับข้องใจได้อย่างรวดเร็ว 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. สร้างระบบตรวจสอบการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร 
๒. ความคับข้องใจของผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว  

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน  

๑๐๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ภายในส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เปิด/ปิดตู้ และรายงานหัวหน้าส านัก 

ปลัดเทศบาล เพ่ือน าเสนอนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสต่อไป 
๓. ก าหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการด าเนินการ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าและ 

การแก้ไขปัญหาภายใน ๑๕ วัน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. สร้างความโปร่งใสในด้านระบบตรวจสอบการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร 
๒. เพ่ิมช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. สามารถแก้ไขปัญหา ความคับข้องใจให้กับบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว 
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ผลการประเมิน 
............... 

(คะแนนที่ได้) 
200 

(คะแนนเต็ม) 
ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
            เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส       
  องค์การบริหารส่วนต าบล     ขนาด     

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที ่– หมู่ที ่– ถนน พิชิตบ ารุง  ต าบล บางนาค อ าเภอ  เมืองนราธิวาส    
จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์  ๙๖๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๕๑๒๔๓๑ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๑๒๔๓๑ 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  www.naracity.go.th.     

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๑,๔๐๙  คน  ๑๔,๙๒๓  ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐) 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗.๕  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุม  ๓๕ ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  ๒๓๑,๐๓๑,๓๖๒.๕๕ บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน  ๒๘๕,๙๘๔,๕๗๒.๒๐ บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  ๔๗๖,๙๓๓,๐๗๕.๒๐ บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน ๔๘๖ คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  ๑๘ คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน   คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน   นางสุชีพ  เกื้อกูล         
 ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       ............. 
 สถานที่ติดต่อ  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  ถ.พิชิตบ ารุง  อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส   
 โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๕๑๑๐๔๘  กด ๑  โทรสาร  ๐๗๓ -  ๕๑๒๔๓๑    
 โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙๖๕๓๓๒๑๕    E-mail       
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ส่วนที่ ๒ ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / ) ในช่อง
ที่มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระส าคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
(   ) 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย  
(   ) 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
(   ) 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
(   ) 5) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  
(   ) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ
บรรยากาศในการท างาน  
(   ) 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  
(   ) 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  
(   ) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ  
(   ) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อ
หน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  
(   ) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม  
(   ) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน    
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
๒.โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(     ) ๑) ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
            จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อยา่งจรงิจัง 
(     ) ๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
            จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น......................ข้อ  ระดับคะแนน   
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ข้อ) 
4 

(5-6 ข้อ) 
3 

(3-4 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(   ) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ข้อ) 
4 

(5-6 ข้อ) 
3 

(3-4 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

(   ) 4)มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกั น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (   ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (   ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือ
วัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย   
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมการจัดท าแผ่นพับต่อต้านการทุจริต   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )  เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน........โครงการ   ระดับคะแนน   
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
(   ) 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .....โครงการ    ระดับคะแนน   
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการเพาะต้นกล้า       
๒.โครงการต้นกล้าแห่งความดี      
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(   ) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการโตไปไม่โกง      
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(   ) 3) โครงการอื่นๆท่ีมีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน    
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  โครงการ     ระดับคะแนน    
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน)  

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4 ข้อ) 
4 

(3 ข้อ) 
3 

(2 ข้อ) 
2 

(1 ข้อ) 
0 

 ( - ) 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
(   ) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
(   ) 3) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
(   ) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......................ข้อ    ระดับคะแนน……………………………….. 
 
 ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน
เทศบาลระดับฝ่าย ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส   
๒.กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการแบ่งหน้าที่ในความ
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม     
๔.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   1) ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น
อย่างดี 
(   )   2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส 
(   )   3) การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร  
(   )   4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา
ให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม  
(   )   5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่
เหมาะสม 
(   )   6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป
สถานบันเทิง หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ 
(   ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
(   ) 8) การเอ้ือประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
(   ) 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
มิชอบเพ่ือผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
(   ) 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์
อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน    

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 
4 

(4 ข้อ) 
3 

(3 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 
4 

(4 ข้อ) 
3 

(3 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   1) การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
(   )   2) การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
(   )   3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ าเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
(   )   4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
(   )   5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
(   )   6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ข้อ    ระดับคะแนน   

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
๒.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๓.มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
๔.โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับช าระภาษีของเทศบาลเมือง
นราธิวาส      
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
(   )   2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
(   )   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง 
(   )   4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

(   )   5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(   )   6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการ 
(   )   7) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
(   )   8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
(   )   9) ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง 
(   )   10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม  
(   )   11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(   )   12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     
๒.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
๓.กิจกรรมการบริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
(   ) 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
(   ) 3)  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
 

 

 

 

 



99 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
(   ) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย 
(   ) 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง ไม่
ผิดพลาด 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน   ข้อ    ระดับคะแนน   

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  โครงการ     ระดับคะแนน   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  โครงการ     ระดับคะแนน   
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  โครงการ     ระดับคะแนน   
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
10 

(3 ข้อ) 
8 

(2 ข้อ) 
6 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร  
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
(   )   2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
(   )   3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ ระดับคะแนน   
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ ตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาล         
๒.มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ         
๓. กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินการตามข้อทักท้วงของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน        
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 
(-) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(     ) ๑) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(     ) ๒) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต  
(   )   2) มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
(   )   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน      
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 
4 

(4ข้อ) 
3 

(3ข้อ) 
2 

(2ข้อ) 
1 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์     
๒.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองนราธิวาส  
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )  1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
(   ) 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
(   ) 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่  
(   ) 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ  
(   ) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท า
การของหน่วยงาน 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง  
(   ) 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ    
(   ) 3)  การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน  
(   ) 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......................ข้อ    ระดับคะแนน   

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมปฏิบัติงานโปร่งใสร่วมใจตรวจสอบ   
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  โครงการ     ระดับคะแนน   

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )  1) จัดประชาคม 
(   ) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม  
(   ) 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข/์ร้องเรียนการทุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น     
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน  
(   ) 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน  
(   ) 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย  
(   ) 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม   

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12ข้อ) 
4 

(8-9ข้อ) 
3 

(6-7ข้อ) 
2 

(4-5ข้อ) 
1 

(1-3ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
................................................................................................................. 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
(   ) 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง 
(   ) 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ  
(   ) 4) มีมาตรการที่ต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน  
(   ) 5) การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน  
(   ) 6) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  
(   ) 7) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

 
5 

(10-12ข้อ) 
4 

(8-9ข้อ) 
3 

(6-7ข้อ) 
2 

(4-5ข้อ) 
1 

(1-3ข้อ) 
0 
(-) 

 (   ) 8) การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง                          
(   ) 9) การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ให้ผู้ร้องทราบ  
(   ) 10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
(   ) 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต  
(   )  12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนา       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
(   ) 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
(   ) 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
(   ) 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......................ข้อ    ระดับคะแนน……………………………….. 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .............โครงการ    ระดับคะแนน……………………………….. 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                           
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
นราธิวาส        
๒.มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง
นราธิวาส       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                             
(   ) 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
(   ) 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน    
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้          
ผู้ก ากับดูแล  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน    
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )  1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่าง
เป็นอิสระ  
(   ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
(   ) 2) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
(   ) 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
(   ) 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (   ) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 (   ) 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ                                      
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ 
(   ) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  
(   ) 3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกข้ันตอนให้
ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายให้แก่สมาชิกสภา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  
๒.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  โครงการ     ระดับคะแนน   
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร       
๒.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  
๓.กิจกรรมการตั้งกระทู้และข้อสอบถาม     
๔.กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน โครงการ    ระดับคะแนน   
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริต   
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
(   ) 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.มาตรการสร้างความโปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคล  
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  โครงการ  ระดับคะแนน   
 

  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report :  

SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  
        

(ลงชื่อ)....................................................... 

 

        

 


