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ค ำน ำ 
 

 เทศบาลเมืองนราธิวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผล
ต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจ านวน 40 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 11 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 19 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 5 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 5 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองนราธิวาส จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า 
“ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
กันยายน  2565
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
ล ำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำร

ทุจริต 
Risk 

Score 
มำตรกำร 

ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
 

ปานกลาง 1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
กา ร ทุ จ ริ ต ขอ งผู้ บ ริ ห า ร อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั นกา รทุ จ ริ ต เพื่ อยกร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

2 การบริหารงานบุคคล -การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน ไม่
เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง 
หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้
ได้รับการแต่งตั้งหรื่อเลื่อน
ต าแหน่ง 
 

ปานกลาง 1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
เมืองนราธิวาส 
3. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
4. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ทางราชการ 

-1 . มี ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณโดยขาดความรู้
ความเข้ าใจระเบียบการ
เบิกจ่าย 
2. เทศบาลฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3 . มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปานกลาง 1. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างครบถ้วน 
2. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
  

ปานกลาง 1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
2. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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 ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับ
การป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนราธิวาส (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า 57 คะแนน   
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาสต่อสาธารณชน  
  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้ำหมำย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาสลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลเมืองนราธิวาสมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลเมืองนราธิวาสผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่ำเป้ำหมำย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ ำนวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 รอ้ยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 85 คะแนน 87 คะแนน 90 คะแนน 92 คะแนน 95 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาสไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลเมืองนราธิวาสมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสที่มีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบำลเมืองนรำธิวำส 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ รวมจ านวน 40 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก รทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
เทศบาล และฝ่ายประจ า
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  
2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส” 
3) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกาภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
4) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
6) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
7) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
8) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

20,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

20,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

20,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

20,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

20,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

สภา 
 
 

กจ. 
 

กจ. 
 

สภา 
 
 

สป 
สภา 

 
สป 
 

สป 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

9) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองนราธิวาส 
10) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล 1) 
11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนเทศบาล 6) 

25,000 
50,000 
10,000 

25,000 
50,000 
10,000 

25,000 
50,000 
10,000 

25,000 
50,000 
10,000 

25,000 
50,000 
10,000 

ศึกษา 
ศึกษา 
ศึกษา 

 รวม จ ำนวน 11 โครงกำร จ านวน 105,000 บาท จ านวน 105,000 บาท จ านวน 105,000 บาท จ านวน 105,000 บาท จ านวน 105,000 บาท  

2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 

12) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
13) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
14) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองนราธวิาส 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

กองยุท 
 

กองคลัง 
สป 

 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

15) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาสด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
16) มาตรการ NO Gift Policy 
17) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
18) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
19) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ                                                                    
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส 
20) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
21) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
22) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
23) โครงการบริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ 
24) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
25) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

สป 
 
 
 

สป 
กองคลัง 

 
กองสาธา 
กองสาธา 

 
ทะเบียน 
กจ. 
กจ. 

ส านักช่าง 
สป 
 

ทะเบียน 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

26) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
27) กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
                                     

สป 
 

สป 

 
 
 
 
 

2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 

28) โครงการจัดท าคู่มือประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
29) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
30) โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

กองยุท 
กจ 

ทะเบียน 

 รวม จ ำนวน 19 โครงกำร จ านวนxxx บาท จ านวน xxx บาท จ านวน xxx บาท จ านวน xxx บาท จ านวน xxx บาท  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 

31) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
32) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
33) โครงการกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
34) กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 

50,000 
100,000 

 
50,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

50,000 
100,000 

 
50,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

50,000 
100,000 

 
50,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

50,000 
100,000 

 
50,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

50,000 
100,000 

 
50,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองสวัส 
กองสวัส 

 
กองสวัส 
สป 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

35) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองยุท 

 รวม จ ำนวน 5 โครงกำร  จ านวน 200,000 บาท จ านวน 200,000 บาท จ านวน 200,000 บาท จ านวน 200,000 บาท จ านวน 200,000 บาท  

4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงการทุจริต 

36) โครงการกิจกรรมติดตามผลการการควบคุมภายใน 
37) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

สป 
สป 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาเทศบาล 

38) โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาท้องถิ่น 
39) โครงการจัดแผนการตรวจสอบภายใน 
40) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้ง 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

400,000 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

400,000 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

400,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

400,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

400,000 
 
 
 

สภา 
สป 
สป 

 รวม จ ำนวน 5 โครงกำร จ านวน 400,000 บาท จ านวน 400,000 บาท จ านวน 400,000 บาท จ านวน 400,000 บาท จ านวน 400,000 บาท  

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 40 โครงกำร จ านวน 705,000 บาท จ านวน 705,000 บาท จ านวน 705,000 บาท จ านวน 705,000 บาท จ านวน 705,000 บาท  
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ส่วนที่ 3  
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 
################################################################################ 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 

1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำของเทศบำลเมืองนรำธิวำส  

1.1.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
และกำรประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม 

ล ำดับที่ 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

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

1. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3. สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 400 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ใช้ส าหรับการประชุม 
2. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การ 
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จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

3. สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานของฝ่ายบริหารในการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
10. ผลลัพธ์ 

1. สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 
บริหาร 

2. การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ล ำดับที่ 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลเมืองนรำธิวำส” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาส  
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมือง
นราธิวาส” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร 
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบรหิารใช้อ านาจ 
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และ 
ต่อสังคมตามล าดับ 

5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน 100 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กร 

และสาธารณชน 
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
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4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ 
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน  ๆตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 

5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน 
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและ
รูปแบบที่ก าหนด) 

6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใชในกำรด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  

มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้ 
แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง

นราธิวาส ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาส (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล ำดับที่ 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำง  
2. หลักกำรและเหตุผล 

การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติ งานต้องมีความรู้ความสามารถ 
ตามความรับผิดชอบแล้วยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสูการท างานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จ 
ขององคกรอยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงไดตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตส านึก 
ใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรีรูจักความพอเพียง เปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่น 
ในคุณธรรมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
อันจะส่งผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งสรางจิตส านึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู การท างานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององคกรอยางยั่งยืน  
จึงไดก าหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองนราธิวาส 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมาประยุกตใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

 2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
4. กลมุเปำหมำย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
จ านวน 100 คน/ปี 
5. วิธีด ำเนินกำร 

 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียม

โครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ 
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 7) เผยแพรการด าเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใชในกำรด ำเนินกำร 
  ปีละ 20,000 บาท 

8. ผรูับผิดชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรม จ านวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

และการปฏิบัติงานไดไมนอยกวารอยละ 80 (ส ารวจโดยใชแบบทดสอบความรู แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 

บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (ส ารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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ล ำดับที่ 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 400 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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1.1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ล ำดับที่ 5 
 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 400 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
 4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผ่นพับ จดหมาย
ข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
 2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มี
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล ำดับที่ 6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างจริงจัง เพ่ือท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรร
มาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาสสามารถน าองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล 
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 465 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) จัดท าก าหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่เข้ารับการอบรม ผ่านการ
ทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ 
https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์   
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมต่อต้านการทุจริต 
(ส ารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

ล ำดับที่ 7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลเมืองนราธิวาสจึง
จัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า
ความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์  
 3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
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ล ำดับที่ 8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือ
เข้ำร่วมในกิจกรรมของเทศบำลเมืองนรำธิวำส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลเมือง
นราธิวาส ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
สม่ าเสมอ เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  
 2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมือง
นราธิวาส ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

ล ำดับที่ 9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2.หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่ สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการ
ระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสได้เล็งเห็นเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 
3.วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

 2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

 3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 

4.กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 100 คน 
5.วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 3) ด าเนินการตามโครงการ 

 4) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

 5) รายงานผลการด าเนินงาน 
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6.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 ไตรมาสที่ 3 
7.งบประมำณด ำเนินกำร 
 25,000 บาท 
8.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส 
9.ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 
 ผลผลิต  
 1) เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 100 คน  
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/ทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่ า ร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
28 

 

ล ำดับที่ 10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี) 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา ตลอดจน
รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะ
น ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ือสามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนใน
รูปแบบกิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง ที่สอดคล้องกับการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนองความต้องการพ้ืนฐานของสังคม คือ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และการ
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โรงเรียนเป็นหน่วยทางสังคมที่ส าคัญในการเสริมสร้างแนวคิดความเป็น
ประชาธิปไตยได้อย่างดี 

2. วัตถุประสงค์ 

    2.1 เ พ่ือให้นักเรียนมี เจตคติที่ ดี เกี่ ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

    2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางความคิดโดยออกมาในรูปแบบ
การจัดรายการเสียงตามสายภายในโรงเรียน 

4. เป้ำหมำย 

    4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ 
เสรีภาพ และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุน ให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางความคิดโดยออกมา
ในรูปกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 

    4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย สนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางความคิดโดยออกมาในรูปแบบกิจกรรมสภานักเรียน
และกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
    5.1 ขั้นเตรียมงาน 
       1. ประชุมคณะครูที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาโครงการ 
       2. เสนอโครงการ จัดท าค าสั่งเสนอต่อผู้บริหาร 
    5.2 ขั้นด าเนินการ 
       1. ด าเนินงานตามโครงการ 
    5.3 ขั้นสรุป 
       1. สรุปประเมินโครงการ 
       2. จัดท ารายงานผลโครงการน าเสนอผู้บริหาร 
2. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
3. งบประมำณด ำเนินกำร 
   เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรากฏ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 
3.3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่เต็มศักยภาพของตนเอง งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000 
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ที ่ รำยกำร รำคำต่อหน่วย จ ำนวนหน่วย จ ำนวนเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 725 2 ลัง 1,450 
2 กระดาษเกียรติบัตร A4 ปั้มทอง 250 2 ห่อ 500 
3 สมุดปกน้ าเงินเคลือบ เบอร์ 2 45 5 เล่ม 225 
4 กระดาษห่อพัสดุ (น้ าตาล) 6 40 แผ่น 240 
5 กระดาษสีโปสเตอร์ บาง 1 หน้า 5 40 แผ่น 200 
6 กระดาษชาร์ท ขาว-เทา (บาง) 12 30 แผ่น 360 
7 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า (คละสี) 14 20 ด้าม 280 
8 ปากกาลูกลื่น (น้ าเงิน) 8 50 ด้าม 400 
9 ดินสอด า 2B  ตราม้า  7 50 ด้าม 350 
10 ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว 5 50 อัน 250 
11 สีไม้ 24 สี ด้ามยาว 140 50 กล่อง 7,000 
12 สีเมจิก ตราม้า 12 สี 90 10 ชุด 900 
13 สก๊อตเทปใส 0.5 นิ้ว 20 10 ม้วน 200 
14 โฟมเทป 2 หน้า 145 20 มว้น 2,900 
15 เยื่อกาว 2 หน้า 0.5 นิ้ว 25 40 ม้วน 1,000 
16 กาวลาเท็กซ์ TOA  16 ออนซ์ 40 22 ขวด 880 
17 แม๊กยิง ตราช้าง 470 3 อัน 1,410 
18 กรรไกร 5.5 นิ้ว 55 10 อัน 550 
19 มีดคัตเตอร์ ตราช้าง 80 5 แพ็ค 400 
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ที ่ รำยกำร รำคำต่อหน่วย จ ำนวนหน่วย จ ำนวนเงิน 
20 ป้ายเชือก เชือกริม 600 1 กล่อง 600 
21 กล่องใส่เอกสาร 4 ช่อง 380 3 ใบ 1,140 
22 กล่องล้อ ใส 350 5 ใบ 1,750 
23 ล๊อกเกอร์ 4 ชั้น มีกุญแจ 850 5 ใบ 4,250 
24 แฟ้มตราช้าง ห่วง 1 นิ้ว 100 20 แฟ้ม 2,000 
25 แฟ้มห่วง A4 40 50 เล่ม 2,000 
26 กระดานไวท์บอร์ด 90 x 80 ซม. 800 2 แผ่น 1,600 
27 ฟิวเจอร์บอร์ด 65 x 80 ซม. 35 20 แผ่น 700 
28 ถุงผ้าลายจุด คละสี 30 100 ใบ 3,000 
29 ปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์  480 2 อัน 960 
30 แผ่น CD-R 400 1 กล่อง 400 
31 ตลับหมึก HP 680 ด า 400 10 ตลับ 4,000 
32 ตลับหมึก HP 680 สี 400 10 ตลับ 4,000 
33 กล่องใส่ปากกา 50 50 2,500 
34 สมุด 20 50 1,000 
35 ปากกาไวท์บอร์ด ตราม้า (ด า น้ าเงิน แดง) 20 30 ด้าม 600 

รวมเป็นเงิน 49,995 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
       นางสาวนิฟิรดาวส์  ดูลาสะ (ส านักการศึกษา) 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

5.1 นักเรียนเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.2 นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
5.3 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5.4 นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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ล ำดับที่ 11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนเทศบำล 6 ถนนโคกเคียน) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้มีผลกระทบ         
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็ก และเยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษา 
หลักธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข   
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนขาดความตระหนักในความรับผิดชอบ   
ต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่
ของตน ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนา และตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนา 
4. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของตนเอง 

4. เป้ำหมำย 
4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6  

(ถนนโคกเคียน) จ านวน 589 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
1. กิจกรรมการเขียนบันทึกความดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที  2 – 6 จ านวน   

516 คน 
2. กิจกรรมการแข่งขันระบายสีภาพ หัวข้อ เด็กดีมีคุณธรรม ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที 2 – 3  จ านวน 132 คน  
3. กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ หัวข้อ เด็กดีมีคุณธรรม ให้แก่นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที 4-5 จ านวน 112 คน 
4. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพพร้อมบรรยาย หัวข้อ เด็กดี มีคุณธรรมให้แก่นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 62 คน 
4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ข้ันเตรียมกำร 
 5.1.1 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน เพื่อก าหนดกรอบแนวทาง วางแผน  
และออกค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

5.1.2 เตรียมเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงาน 
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 5.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 5.2 ข้ันด ำเนินกำร 
  ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้  
  5.2.1 แจกสมุดบันทึกความดี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 – 6 จ านวน 516 คน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ให้นักเรียนเขียนบันทึกความดีที่นักเรียนท า (ที่บ้าน) 
  5.2.2 แจกเอกสาร On hand เป็นเอกสารการแข่งขันระบายสีภาพ หัวข้อ เด็กดีมี
คุณธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 – 3  
  5.2.3 แจกเอกสาร On hand เป็นเอกสารการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ หัวข้อ เด็กดี    
มีคุณธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4-5  
  5.2.4 แจกเอกสาร On hand เป็นเอกสารการแข่งขันวาดภาพพร้อมบรรยาย ในหัวข้อ 
เด็กดีมีคุณธรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  5.2.5 น าเอกสาร On hand มาประเมินเพ่ือคัดเลือกหาผู้ชนะการประกวด โดยในแต่ละ
ระดับชั้นแบ่งรางวัล เป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  คือ รางวัลชนะเลิศ  ระดับท่ี 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
และระดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  5.2.6 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เขียนบันทึกความดีทุกวัน  
 5.3 ข้ันประเมินผล 
 5.3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างาน ติดตามผลการด าเนินโครงการและประเมินตาม
ความพึงพอใจของโครงการ 
 5.3.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

8. งบประมำณ 
เบิกจ่ายจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณปี 2566 เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่าย   

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (งบรายหัว) ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน  
ให้มีคุณธรรม ความรู้และทักษะพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน    
มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และน าไปปฏิบัติให้เกิดวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด 
และอดออม โครงการโรงเรียนคุณธรรม งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 - กระดาษเกียรติบัตร จ านวน 5 ห่อๆ ละ 120 บาท   เป็นเงิน    600 บาท 
 - โฟมบอร์ดขนาด 0.5×0.5 จ านวน 45 แผ่นๆ ละ 60 บาท  เป็นเงิน  2,700 บาท 
 - กระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 10 รีมๆ ละ 145 บาท  เป็นเงิน  1,450 บาท 
 - กระดาษการ์ดสี จ านวน 8 รีมๆ ละ 100 บาท   เป็นเงิน     800 บาท 
 
 - หนังสือนิทานความขยันหมั่นเพียร จ านวน 1 เล่มๆ ละ 285 บาท   
         เป็นเงิน    285 บาท 
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 - หนังสือนิทานคุณธรรม จ านวน 10 เล่มๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน    350 บาท 
 - เทปติดสันปก 1 นิ้ว จ านวน 20 ม้วนๆ ละ 55 บาท  เป็นเงิน  1,100 บาท 
 - หนังสือนิทานคุณธรรม จ านวน 1 ชุดๆ ละ 325 บาท  เป็นเงิน    325 บาท 
 - กระดาษน้ าตาล จ านวน 1 โหลๆ ละ 70 บาท   เป็นเงิน      70 บาท  
 - ปากกาเคมี จ านวน 1 แพ็ค ๆ ละ 320 บาท   เป็นเงิน    320 บาท 
 - ไวนิล จ านวน 2 เมตรๆ ละ 250 บาท    เป็นเงิน    500 บาท 
 - ถุงผ้าไม่มีซิป จ านวน 25 ใบๆ ละ 60 บาท   เป็นเงิน 1,500 บาท 
           รวมเป็นเงิน 10,000 บำท 
            (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นางสาวแวซากียะห์  ยูโซะ  ครูจ้างเหมาบริการ (ส านักการศึกษา) 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 9.2  นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 9.3  นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนา 
 9.4  นักเรียนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของตนเอง 
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################################################################################ 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 
################################################################################ 

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับที่ 12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลเมืองนราธิวาส             
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ เทศบาลเมือง
นราธิวาส 
4. กลุ่มเป้ำหมำย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองนราธิวาส  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงขอ้มูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานบริการข้อมูลข่าวสาร  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองนราธิวาส  ให้มีข้อมูล

ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่ าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรเงินงบประมำณ 
ล ำดับที ่13 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง ได้ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3) เพื่อป้องกันการทุจริตในส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  1) บุคลากรของส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
  2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้
ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
  3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
  4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
  5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับ
พัสดุ เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
  6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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  7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
     7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
     7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
     7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
      7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
      1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
      2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
      จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ล ำดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของ
เทศบำลเมืองนรำธิวำส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลเมือง
นราธิวาสจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองนราธิวาสเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลเมืองนราธิวาส ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 



  

 
39 

 

  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
เมืองนราธิวาสให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
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2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   
 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

ล ำดับที่ 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลกักำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  เทศบาลเมืองนราธิวาสเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าเทศบาลเมืองนราธิวาสจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

(Corruption Perceptions Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร 

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริหารสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทองความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น
ให้เหือดหายไปหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาใน
เรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออก
นอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  
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ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปในครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566-2570  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
8. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  1  ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2570 

                            จ านวน  1 เล่ม 
      10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
ล ำดับที่ 16 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็ น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลเมืองนราธิวาสเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมี
ผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมือง

นราธิวาสมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาสด าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสนิบน 
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ล ำดับที ่17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานของส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  
3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส มีส่วนร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
  3) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความ
ถูกต้อง (Cross Check) 
  4) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 
  5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย  
ไตรมาส ละ 1 ครั้ง 
  2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check)  
 ผลลัพธ์ 
  ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  
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ล ำดับที ่18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม       
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) ผู้บริหารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
2) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
3) ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
4) จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 
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5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการด าเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส มีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที่ 19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของกองสำธำรณสุข

และสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองนรำธิวำส 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส 
2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส 
3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้  
1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่
ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย   
หอกระจายข่าวเป็นต้น 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที ่20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 
หนึ่ง ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่ องมาจาก
ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การ
ตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทาง
หนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้
ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น และ
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้
มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน  – หลัง เพ่ือเป็น
การสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม
การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น 
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 

2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ 
บริการ 

4. เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์ 
หรือกระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงและเป็นธรรม 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
งานทะเบียนราษฎรและบัตร  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ 

ให้บริการ 
2. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
4. ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้ 

บริการตามล าดับคิว 
5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามา 

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานทะเบียนราษฎรและบัตร  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อน หลัง ส าหรับหน่วยงาน 
ที่ให้บริการ 
      10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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ล ำดับที่ 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรกำรสรำงควำมโปรงใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
2. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหารกิจการ 
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูล ข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดใหการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเกิด ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการท างานไดดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือน าไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม 
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการท างานไดเทศบาลเมืองนราธิวาส
จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือก าหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 2) เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได 
 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

ไดคนดีคนเกงเขามาท างาน 
4. กลมุเปำหมำย 

  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 

 1) ผูบริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม ตาม
กฎหมายกฎระเบียบ 

 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหนาที่ท่ีตองปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
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 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและ
รวบรวมความเห็นเสนอตอผูบริหาร 

 5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
 - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหท า

งานสวนตัวที่มิใชงานราชการ 
 - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
 - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชใน

การเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
 - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจเุขารบัราชการ และแตงตั้งใหเปน 

พนักงาน 
 - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 

ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ด าเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผรูับผิดชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 

 - มีมาตรการด าเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ 

 - ขอรองเรียนในการด าเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองนราธิวาสลดลง 
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ล ำดับที่ 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหาร ผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ 
ตรวจสอบได ้
4. กลุ่มเป้ำหมำย  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนราธิวาส  
5. วิธีด ำเนินกำร  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  
โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี 
7. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส  
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9. ผลผลิ/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดย แบบประเมิน)  

ผลลัพธ์ ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ล ำดับท่ี 23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร  
  โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่
ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล           (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการ
จัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่า ง
ทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืนๆ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดย
ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่  และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

  เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้  มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความ
ประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ
บาล 
  2. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ได้ทราบขั้นตอนและเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
  3. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
  4. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  5. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กรในองค์กร 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย  
  ประชาชนผู้รับบริการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 100 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดท าแผ่นพับเพ่ือเป็นแนวทางในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 
  2. จัดท า/จัดเตรียมแบบฟอร์มค าขอ ค าร้องต่างๆ  
  3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีแผ่นพับส าหรับประชาชนผู้รับบริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้น เอกสารประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ประเภทต่างๆ  
  ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
  2. ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และการบริการที่ดี 
  3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ล ำดับที่ 24  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลเมืองนรำธิวำส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนราธิวาส” เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  

 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ผลลัพธ์ 

 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ล ำดับที่ 25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. หลกักำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าว 
ได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน 
เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง 
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้อง
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มี
การแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ 
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเที ยมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ 
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
6. วิธีด ำเนินกำร 

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

2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ า 
ส าหรับผู้พิการ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานทะเบียนราษฎรและบัตร ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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2.2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ล ำดับที่ 26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนราธิวาส (พ.ศ. 2566 – 
2570)” เพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด  รวมถึงรายงานการท า
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส (E – 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 

 2.3.1 กำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม ใช้ดุลยพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล 

ล ำดับที่ 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

กิจกรรม “กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทาง 
การบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ ให้เกิดประโยชน์สุข แก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางที่ดี ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน นั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนให้กับบุคลากรในองค์กร 
2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
3. เพ่ือให้การท างานขององค์กรประสบความส าเร็จ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 

เมืองนราธิวาส ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2. แจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ 

ราชการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (2566 – 2570) 
8. งบประมำณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
2. บุคลากรในองค์กรมีการท างานร่วมกัน 
3. บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำร
ประชำชน รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจดัท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต  
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนและผู้รับบริการของ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
ค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
 4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.3.3 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ
กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชำชน 

ล ำดับที่ 29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของเทศบำลเมืองนรำธิวำส 
2. หลักกำรและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย  
ในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน า
หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ

และหนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นต้น 

2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลเมืองนราธิวาสไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ล ำดับที่ 30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ
ความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตาม
อ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการ
ใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความ
ถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ
ต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน 
เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 3) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น  
  - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
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  - จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
  - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน      
  - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 งานทะเบียนราษฎรและบัตร ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  
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################################################################################ 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
################################################################################ 
 

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

ล ำดับที่ 31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงการจดัท าแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม 
โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ
คิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยการจัดท าโครงการจัดท ำ
แผนชุมชนขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสจ านวน 35 ชุมชน (จัดท าเวทีประชาคม) 
 5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ท าบันทึก/เสนอโครงการ/จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในส่วนที่เก่ียวข้อง  
 2) รายงานความเห็นชอบ/จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นในการจัดโครงการ 
 3) จัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท ำแผนชุมชน โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง ด้วย
ความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวน
ประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
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 4) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากแผนชุมชน ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 5) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนชุมชน เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 50,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ มีการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานในชุมชนของ
ตนเอง และเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการจัดท าเวทีประชาคมในชุมชน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ 32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒561 โดย
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑8มกรำคม๒๕๖๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน หรือไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในกำรด ำรงชีพ โดยอำจให้เป็นสิ่งของหรือ
จ่ำยเป็นเงิน หรือกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำที่ รวมถึง กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนสำ
ธำรณภัย ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย และผู้
มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์กำรช่วยเหลือตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นโดยอนุโลม และต้อง
ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ก่อนด ำเนินกำร
ช่วยเหลือประชำชน ยกเว้น กำรด ำเนินกำรกรณีเกิดสำธำรณภัย โดยมีขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมที่ระเบียบก ำหนด 
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนในเขตเทศบำลเมืองนรำธิวำส กองสวัสดิกำรสังคมจึง
ก ำหนดด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัยโดยการเยียวยาและฟ้ืนฟู
หลังเกิดสาธารณภัย,ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย    
  2) เพ่ือเป็นการส่งเสริม หรือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 

ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน และไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ที่ยื่นค ำร้องขอรับควำมช่วยเหลือ 
หรือส ำรวจโดยหน่วยงำนของรัฐ ที่คณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลเมืองนรำธิวำส ให้ควำม
เห็นชอบ ได้รับควำมช่วยเหลือในเบื้องต้น 
 5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ท าบันทึก/เสนอโครงการ/จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในส่วนที่เก่ียวข้อง  
 2) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชน 
 3) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชำชนเทศบำลเมืองฯ 
 4) ส ำรวจ/ลงทะเบียนผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน 
 5) ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 
 6) ประกำศรำยชื่อผู้ที่ได้รับควำมช่วยเหลือ 
 7) ด ำเนินกำรช่วยเหลือประชำชน โดยเบิกจ่ำยเป็นเงิน หรือสิ่งของ ตำมระเบียบฯ 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรหลังสิ้นสุดกำรด ำเนินโครงกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 100,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม  
 ผลลัพธ์  
 1) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ 33 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : โครงการกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) ได้
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจ าเป็นในแต่ละ
ชุมชนผ่านการประชุมร่วมกัน เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้จัดท า “โครงกำรกิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ชุมชน” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็น
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมกำรชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือรับฟังข้อมูลความต้องการของชุมชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา
ในเบื้องต้นและระยะยาว รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) เพ่ือชี้แจงตอบข้อซักถาม ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
      3) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 
 4) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลฯ จากการเข้าร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรชุมชน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประธานคณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 35 ชุมชน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ท าบันทึก/เสนอโครงการ/จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในส่วนที่เก่ียวข้อง  
 2) รายงานความเห็นชอบ/จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นในการจัดโครงการ 
 3) จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมกำรชุมชนสามารถแสดงได้
แสดงความคิดเห็น เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามวันเวลา และสถานที่ที่
เหมาะสม 
 4) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมกำรชุมชน เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 5) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากกำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชน ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม       
ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 50,000 บาท  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) ได้รับทราบข้อมูลความต้องการของชุมชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้นและระยะยาว รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) ไดต้อบข้อซักถาม ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
      3) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 
 4) สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลฯ จากการเข้าร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรชุมชน 
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3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ล ำดับที่ 34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองนรำธิวำส 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือ
น าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ 
ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ      
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ของเทศบาลเมืองนราธิวาส และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

3. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
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(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว 

เสนอผลการประเมินให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เมืองนราธิวาสส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาสมอบหมาย 
5) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการ 
6) การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
7) การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
8) จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ของ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส พร้อมตัวชี้วัด 
9) การติดตามและประเมินผล 
10) การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อ 

ปรับปรุงและด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำร

ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ล ำดับที่ 35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบำลเมืองนรำธิวำส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลเมืองนราธิวาส ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือ
ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลเมืองนราธิวาส
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ 
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลเมืองนราธิวาสให้
ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลเมืองนราธิวาส  ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 

4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 
ล ำดับที่ 36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ    
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม มีการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรมีแนวทางใน
การก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองนราธิวาสขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร 
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจ 
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้ำหมำย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1. บันทึกแจ้งส านัก/กอง รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือสรุปข้อมูล 
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

 ข้อบังคับที่วางไว้ 
4. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม 

ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 

ล ำดับที่ 37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเทศบำลเมืองนรำธิวำส 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาสเพ่ือ
เป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองนราธิวาส 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานภายในของเทศบาลเมืองนราธิวาสทุกหน่วยงาน (ส านัก,กอง,งาน) 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
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 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองนราธิวาสลดลง 
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

 4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

ล ำดับที่ 38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้ เทศบาลเมือง
นราธิวาส มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลเมืองนราธิวาส และลดการทุจริต เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือ
ก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3. สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้ำหมำย 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 25 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ใช้ส าหรับการประชุม 
2. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การ 

จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

3. สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานของฝ่ายบริหารในการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 

บริหาร 
2. การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ล ำดับที่ 39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงกำรจัดแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
                   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ 

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 

เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
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3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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ล ำดับที่ 40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
2.  หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมาก เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคนหรือบุคลากรในองค์กรก่อน เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้น น าความรู้ ความสามารถที่ได้รับ 
มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล, ด้านคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน, การพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ การแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานอ่ืน และมีโอกาสศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ยั่งยืนและยังเกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน พร้อมทั้งน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ น ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
     3.2 เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน 
     3.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้เรียนรู้
และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการพัฒนางานท้องถิ่น และสร้างแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการท าความดี
ต่อสังคมให้ประชาชนในชุมชน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
        - คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล   25  คน  

- ข้าราชการ             113  คน 
- ลูกจ้างประจ า     24  คน 
- พนักงานจ้าง             303  คน 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ 2566 - 2570 
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6. งบประมำณด ำเนินกำร 

400,000 บาท 
7.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
ล าดับ รายละเอียด/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

เริ่มต้น(เดือน/ปี) สิ้นสุด (เดือน/ปี) 
1. เสนอโครงการ มกราคม  มีนาคม  
2. รายงานความเห็นชอบซื้อวัสดุโครงการ มกราคม  มีนาคม  
3. รายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการ มกราคม  มีนาคม  
4. รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ มกราคม  มีนาคม  
5. ตรวจรับวัสดุโครงการ มกราคม  มีนาคม  
6. เริ่มด าเนินการโครงการ มกราคม  มีนาคม  
7. ด าเนินการแล้วเสร็จ มกราคม  มีนาคม  

 
8.  สถำนที่ด ำเนินงำน 
  ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

10. ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ น ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
10.2 พัฒนาวิสัยทัศน์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้างมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน 
10.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้

และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการพัฒนางานท้องถิ่น และมีความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน 
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