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คํานํา 
 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เป็นการขับเคลื่อนการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นแนว
ทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โก่ง การป้องกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาค
ประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยม ที่ไม่ยอมรับการทจุริตมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และภายใต้การด าเนินงานต้องเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน และด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินซึ่งภารกิจการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารราชการให้เกิดผลดีและเป็นไปอย่างโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป 
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 ส่วนที ่๑ 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ  มีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท 
ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติ 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบทีข่าดความหลากหลาย 

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุป 

เป็นประเด็นได ้ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  

ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน 
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ 
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

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

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

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

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

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

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

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖1 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕80 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย 
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 

 Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล  

เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

๒) เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๓) เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกด้านการปูองกันการทุจริตของบุคลากรในเทศบาลเมือง 
นราธิวาส ส่วนราชการอ่ืน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

๔) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง 
นราธิวาสให้เป็นมาตรฐาน  

๕) เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  

๖) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
๔. เป้าหมาย 

๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาสรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของข้าราชการ 
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๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง 

นราธิวาส ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
๕) เทศบาลเมืองนราธิวาส มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑) ท าให้บุคลากรในเทศบาลเมืองนราธิวาส ส่วนราชการอ่ืน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนราธิวาส  
มีจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต รักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) เทศบาลเมืองนราธิวาส สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

๖) เทศบาลเมืองนราธิวาส มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ 
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๖) ท าให้ทราบทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านการปูองกันการทุจริต พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ  
๗) ท าให้ทราบจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต ตลอดจนการคิดแนวทางในการปูองกันและแก้ไข 

ปัญหาการทุจริต  
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕65 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕65  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต 
 
 
 
 
 

๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม  
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
 
 
1.กิจกรรมการจัดท าแผ่นพับต่อต้าน
การทุจริต 
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมจิตสาธารณะ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
- 
- 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ รวม 3 โครงการ 20,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ปี ๒๕๖5 

 
หมายเหตุ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมือง
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

๑.โครงการประชุมผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
ระดับฝ่ายในสังกัดเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
๒.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
แบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
4.มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประชาชน 
5.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
6.มาตรการยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน 
7. แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การบริการเช่ารถต่างๆ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

  8.โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
สู่การเกษียณอายุราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า “How to ให้มีความสุข
หลังเกษียณ” 

30,000  

  หัวหน้าส่วนราชการ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 

 
หมายเหตุ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1.กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและ 
3.โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 

- 
- 
 

50,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1.กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
2.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
3.มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
4.กิจกรรมการรายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อทักท้วงของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มิติที่ 2 รวม 16 โครงการ  80,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ปี ๒๕65 

 
หมายเหตุ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

 

3.การส่งเสริม
ทบทวนและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการ
ทํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1.กิจกรรมปฏิบัติงานโปร่งใสร่วมใจ
ตรวจสอบ 
2.โครงการ “ผลิตสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์” 
3.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

- 
 

55,000 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น 

- 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2.มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
3.โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนา 
4.โครงการสืบสานวิถีชีวิตประมง
พ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 
2565 
5.โครงการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน 
 

- 
 
- 

 
 
 

45,000 
 
 

58,500 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 รวม 9 โครงการ  178,500  



10 

  
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ปี ๒๕65 

 
หมายเหตุ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

 

4.การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.๑ มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

 
 
 

1.โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
2.กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดําเนินการได้ 

1.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
2.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานขอสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
4.กิจกรรมการตั้งกระทู้และข้อ
สอบถาม 

400,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  

1. กิจกรรมการบริการประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในด้าน
การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มิติที่ 4 รวม 9 โครงการ  400,000  
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 ส่วนที่ ๓  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ ๑ 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งมี
ความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยจรรยา วินัย และการรักษา
วินัย ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหน้าที่ 
  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในส านักงาน ให้มีความรู้ 
มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถน าความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท า
อย่างมีพลัง มีความเป็นผู้น าในหัวใจคน มีทัศคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานและต่อ
หน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้ งมีความสามัคคีในการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยา   
มาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
รู้จักการท างานเป็นทีม ท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน      
ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 
  ๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง จ านวน 70 คน 
 
 

 



12 

  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ห้องประชุมพิชิตบ ารุง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ  

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

พนักงานจ้างทราบ 
๔. เตรียมเอกสารการอบรม 
๕. ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร สถานที่ด าเนินการอบรม 
๖. ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
๗. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บรหิารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. สร้างจิตส านึกที่ดีให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง       
น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยา มาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รู้จัก
การท างานเป็นทีม มีทัศคติท่ีดีต่องาน ผู้บริหาร หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 
  ๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้นที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 ลําดับที่ 2 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน  

กิจกรรมการจัดท าแผนพับต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การหาทางปูองกันการกระท าความผิด โดยเฉพาะการทุจริตในราชการนั้น ต้องปลูกจิตส านึก
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความตระหนัก ความเชื่อ และมีค่านิยมที่เห็นถึงผลร้ายของ
การทจริต ยึดมั่นใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากสามารถพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตได้ ย่อมสามารถลดปริมาณการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ด้วย เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้
ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ แต่การจะปลูกจิตส านึกและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่เพียงอย่าง
เดียวไม่อาจกระท าให้ลุล่วงไปถึงภาคส่วนได้ จ าเป็นต้องด าเนินการไปถึงขุมชน หรือประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล โดยการจัดท าแผ่นพับเพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นผลร้ายของการ
ทุจริต 
  ๓. เพ่ือปูองกันการทุจริตอย่างยั่งยืน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ  

จัดท าแผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการต่อต้านการ 
ทุจริต เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม 
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีความรู้ ความเข้าใจในผลร้ายของการทุจริต และเห็น
ความส าคัญในการปูองกันการทุจริต 
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 ลําดับที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 1.2 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การมีส่วนร่วมจิตสาธารณะรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.หลักการและเหตุผล    
จากสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดสภาพ

อากาศที่แปรปรวน เกิดสภาวะฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล อีกทั้งประสบปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ในพ้ืนที่ 
ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้นการส่งเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เยาวชน 
ประชาชน ในการมีจิตสาธารณะร่วมรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ในการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่               
ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ศาสนาสถานและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ วัด มัสยิด ศาลเจ้า และสวนสาธารณะ  
เป็นการส่งเสริมการร่วมกิจกรรมจิตอาสารักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่างกายของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรมการมีส่วน
ร่วมจิตสาธารณะรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนาสถานและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจให้มีพ้ืนที่สีเขียว สวยงามมากข้ึน 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตสาธารณะและรวมรับผิดชอบต่อส่วนร่วมต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม 

3.2 เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนาสถานและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

4.กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จิตอาสา เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

5.วิธีดําเนินการ 
 1.ประชุมพนักงาน เพ่ือชี้แจ้งกิจกรรมการด าเนินงาน 

2. ก าหนดแผนปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดและก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดที่ก าหนดไว้ 
3. รายงานผลด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

7.งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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9. ผลลัพธ์  
9.1 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์รอบบริเวณ วัด มัสยิด และสวนสาธารณะ มีความสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ 
9.2 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น 
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 ลําดับที่ 4 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่มีต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจนจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

(Corruption Perceptions Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร 

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 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 
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เรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออก
นอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหานของรัฐ ที่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชั ดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปในครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2565  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
6. วิธีการดําเนินงาน 

๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
๓. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๔. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
8. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  1  ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 
  1 เล่ม 

      10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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 ล าดับที่ 5 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการ “ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลระดับฝุาย ในสังกัด 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในปี 
พ.ศ. 2565 ให้เทศบาลเมืองนราธิวาส พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุลภายใต้หลัก 
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร ผังเมืองที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการลงทุน การฝึกอบรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส จัดให้มีการศึกษา ส่งเสริมการกีฬานันทนาการ การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง จัดให้มีการรักษาความสะอาด สร้างจิตส านึกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว 

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

๑. เพ่ือเป็นการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

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

คิดเห็นต่าง ๆ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลระดับฝุาย ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมภูผาภักดี เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีการประชุมประจ าเดือน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการวางแผนการด าเนินโครงการที่เป็นระบบ  
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามผลการด าเนินโครงการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงวิธีการด าเนินการให้ประสบ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์    
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 ล าดับที่ 6 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

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

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ 
ตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

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

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจ า โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ และผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการที่นายกเทศมนตรีเ มือง
นราธิวาสแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ  
  ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจ า เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ า รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า 
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๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า พิจารณา 

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
  ๖. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า เสนอผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้นายกเทศมนาตรีเมืองนราธิว าสพิจารณา เพ่ือออกค าสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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 ล าดับที่ 7 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

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

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

๑. เพ่ือให้เกิดการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็นไปตามความเหมาะสม 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

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

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง และประชาชนที่มาติดต่อราชการ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ทุกส านัก/กอง ในเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ  

๑. ให้แต่ละหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อชี้แจง 
การแบ่งงานความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐานของงานที่มอบหมาย  

๒. แต่ละหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองนราธิวาส จัดท าค าสั่งแบ่งงานความรับผิดชอบ  
๓. แต่ละหน่วยงานจัดส่งค าสั่งแบ่งความรับผิดชอบมายังงานการเจ้าหน้าที่ เพ่ือรวบรวมไว้ 

เป็นส่วนกลาง  
๔. มีการแจ้งเวียนค าสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. เกิดการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็นไปตามความเหมาะสม  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

๒. เกิดการประสานงานภายในเทศบาลเมืองนราธิวาส และการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
และประชาชนทั่วไป มีความคล่องตัว โปร่งใสและชัดเจน 
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 ล าดับที่ 8 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตร 
ประจ าตัวประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม 
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒.  เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของ 
ระบบงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับ 
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม 
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
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 ล าดับที่ 9 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

๑. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น 
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 

๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน 

๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ 
บริการ 
 
 
 



29 

  
๔. เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์ 

หรือกระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงและเป็นธรรม 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

งานทะเบียนราษฎร ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ 
ให้บริการ 

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

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

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานทะเบียนราษฎร ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ๑๐.๑ ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อน หลัง ส าหรับหน่วยงานที่ 
ให้บริการ 
      ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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 ล าดับที่ 10 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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 ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือ
เกณฑ์ท่ีชัดเจน เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการ 
ตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ 
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

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

๒. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
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๓. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
๔. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ า 

ส าหรับผู้พิการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานทะเบียนราษฎร ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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4. ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระค่าธรรมเนียม 

3. จัดเก็บค่าธรรมเนียม 

2. ให้บริการ 

1. รับแจ้งการขอรับบริการ (ผ่านคําร้องขอรับบริการ/ทางโทรศัพท)์ 

ล าดับที่ 11 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน  

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเช่ารถต่างๆ สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

แผนผังขั้นตอนการดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ค่าธรรมเนียมของการบริการเช่ารถต่างๆ 

ประเภทบริการ ค่าธรรมเนียมการบริการ 

ค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล 
ในเขต 250 บาท ค่าบริการ 50 บาท รวมเก็บ 300 บาท 

นอกเขต 800 บาท ค่าบริการ 100 บาท รวมเก็บ 900 บาท 

ค่าธรรมเนียมรถยนต์บรรทุกน้ า เที่ยวละ 600 บาท 

ค่าธรรมเนียมรถยนต์บรรทุกกิ่งไม้ เที่ยวละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียมรถสุขาเคลื่อนที่ วันละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียมรถยนต์บรรทุกศพ เที่ยวละ 300 บาท 

ค่าธรรมเนียมเช่าฌาปนสถาน ครั้งละ 400 บาท 
 
 
 
 

รายงานการนําส่งเงิน 

สรุปยอดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

ลงข้อมูลระบบการรับเงิน (E-Laas) 

5. นําส่งเงินค่าธรรมเนียมให้ฝ่ายกองคลัง 

8. รายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

7. บันทึกข้อมูลผู้รับบริการที่ชําระค่าธรรมเนียม 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน 
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 ล าดับที่ 12 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลและลูกจ้างประจํา “How to ให้มีความสุขหลังเกษียณ” 

1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  “How to ให้มีความสุขหลังเกษียณ”     

2. หลักการและเหตุผล 
 การเกษียณอายุราชการ เป็นภาวะที่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า  
ซึ่งปฏิบัติราชการมาด้วยดีจนอายุครบ ๖๐ ปี ได้ผ่านพ้นจากงานประจ าและมีเวลาท าสิ่งที่ตนเองต้องการอย่าง
เต็มที่ ความหมายของการเกษียณอายุราชการของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติและความพร้อมของแต่ละบุคคล หากบุคคลนั้นได้มีการเตรียมตัวและวางแผนการด าเนินชีวิตไว้
ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะเกิดขึ้น       
 จากเหตุผลข้างต้น  เทศบาลเมืองนราธิวาส  กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้พิจารณาเห็นความส าคัญของการ
เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและลูกจ้างประจ า เพ่ือให้
พนักงานเทศบาล พนักงานครูและลูกจ้างประจ า ได้ใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณค่าจึงได้มีการจัดโครงการ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า “How to ให้มีความสุขหลังเกษียณ”     

3. วัตถุประสงค์ 
     3.1  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จ าเป็นต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการ 
     3.2 เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลังเกษียณ  
อายุราชการ            

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
    4.1 พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีอายุ 57 ปี ขึ้นไป   
    4.2 พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีอายุไม่ครบ  57 ปี และได้รับ          
การอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส หรือ สถานที่อ่ืนที่เหมาะสม     

6. วิธีดําเนินการ    
1. เสนอโครงการ   
2. รายงานความเห็นชอบซื้อวัสดุโครงการ   
3. รายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการ   
4. รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ   
5. ตรวจรับวัสดุโครงการ   
6. เริ่มด าเนินการโครงการ   
7. ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ   
เริ่มเดือนสิงหาคม ปี 2565  สิ้นสุด  เดือน กันยายน ปี 2565 

8. งบประมาณดําเนินงาน  
30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจและทราบแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อการเตรียมตัว เตรียมใจ เมื่อพ้นจาก
ราชการและสามารถใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข  
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 ล าดับที่ ๑3 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปี นั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

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

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

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธวิาส 
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๖. วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ 
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา 
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ 
ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๔. ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองนราธิวาสเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ 

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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 ล าดับที่ 14 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน 
ราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

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

๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

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

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

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

ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ 
หนังสือสั่งการ 

๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
รับทราบและถือปฏิบัติ 

๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ๑๐.๑ ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ 
      ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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 ล าดับที่ ๑5 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 หน้าที่ของ
เทศบาลเมือง มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลเมือง (1) 
กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิกา ร และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน พ.ศ.2542 หมวด 2 
การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒561 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑8 มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ โดยอาจให้เป็น
สิ่งของ หรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ รวมถึง การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านสาธารณภัยโดยการเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นโดยอนุโลม และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ยกเว้น การด าเนินการกรณีเกิดสาธารณภัย โ ดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนด เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส กองสวัสดิการสังคม  จึงก าหนดด าเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 1 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัย,ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
  2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม หรือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม  

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสทั้ง 35 ชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อน  หรือไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ ที่ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ และส ารวจข้อมูลโดย
หน่วยงานของรัฐ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้ง 35 ชุมชน  

6. วิธีดําเนินการ 
  1. ส ารวจรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน และ รับลงทะเบียนประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือ     
ต่อเทศบาลฯ และสถานที่กลาง มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฯ 
                    2. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น พร้อมทั้งรวบรวมภาพถ่าย และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง   เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           3. ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลฯ เข้าประชุม ตาม วัน เวลา 
และสถานที่ ที่ก าหนด 
  4. จัดเตรียมข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่
ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ และประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ามาใช้ในการพิจารณา
ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฯ 
  5. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด 
เพ่ือบันทึกรายงานการประชุม 
  6. สรุปรายงานการประชุม ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล ฯ เพื่อใช้ประกอบบันทึกข้อความขออนุมัติการช่วยเหลือต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  7. ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส สถานที่กลาง และที่ท าการชุมชนทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  

8. ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติ ที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนก าหนด และ 
ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 

9. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการ 
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยติดประกาศ ณ ส านักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส สถานที่กลาง ที่ท าการชุมชน และเว็บไซด์เทศบาลเมืองนราธิวาส  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ 

 50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการและสังคม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1. ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ ด้าน               
สาธารณภัย,ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต,ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย ได้รับการช่วยเหลือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน  
  2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม หรือช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิตได้ อย่างปกติสุขในสังคม 
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ล าดับที่ ๑6 

๒.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทาง 
การบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ  ให้เกิดประโยชน์สุข แก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางที่ดี ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน นั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนให้กับบุคลากรในองค์กร 
๒. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
๓. เพ่ือให้การท างานขององค์กรประสบความส าเร็จ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 

เมืองนราธิวาส ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. แจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 

๘. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
๒. บุคลากรในองค์กรมีการท างานร่วมกัน 
๓. บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 ล าดับที่ 17 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล 

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

๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลเมืองนราธิวาส 

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

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. เทศบาลเมืองนราธิวาส มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ 
การทุจริต 

๒. เทศบาลเมืองนราธิวาส มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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 ล าดับที่ 18 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

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

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ 
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส จากหน่วยงาน 
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ 

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

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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 ล าดับที่ 19 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การรายงานผลการด าเนินการตามข้อทักท้วงของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

๑. เพ่ือให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน 
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

การด าเนินงานตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ 
กฎหมายก าหนด 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ทวงถามความคืบหน้าในการด าเนินงานตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่พิจารณาด าเนินการสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการละเมิดหรือ
ชดใช้เพื่อที่น าผลการด าเนินงานแจ้งให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินและจังหวัดนราธิวาส 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามห้วงระยะเวลาที่ต้องรายงาน ตามที่ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจังหวัดนราธิวาส ทราบความคืบหน้าการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อทักท้วงของส านักตรวจเงินแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง และไม่ขัดต่อกฎหมาย 
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 ล าดับที่ 20 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ปฏิบัติงานโปร่งใสร่วมใจตรวจสอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
๒. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ 
๓. เพ่ือให้หน่วยงานมีข้อมูลจากภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนโดยทั่วไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

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

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนมีข้อมูลในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ 
๒. หน่วยงานมีข้อมูลจากภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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 ล าดับที่ ๒1 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ “ผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

สื่อประชาสัมพันธ์ นับเป็นสื่อที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย
และการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะต้องเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือจะน าไปสู่ความร่วมมือ
ในการแก้ปัญหา การพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น อันจะน ามาซึ่ง
ความสันติสุขให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
  ดังนั้น การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างความ
เข้าใจอันดี จึงจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ทั้งข้อมูล รูปแบบ ภาพ เพ่ือสื่อให้ประชาชนผู้รับข่าวสาร 
สามารถรับข่าวสารได้ง่าย เข้าใจ และจดจ าเรื่องราวที่สื่อออกมาอย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนไปในด้านบวกได้ เทศบาลฯ จึงได้จัดท าโครงการผลิตสื่ อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือที่จะเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลไปยังประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของเทศบาล 
๒. เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร 
๓. เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ด้านคุณภาพ 

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

๒. สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทจะเป็นสื่อที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
และการบริหารงานของเทศบาลฯ 

๓. สื่อกระชาสัมพันธ์ทุกประเภท จะเป็นสื่อท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและ 
สามารถเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนไปในด้านบวกได้ 
  ด้านปริมาณ 
  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร (ราย ๒ เดือน) ข่าวแจก สปอตวิทยุ สื่อ
ไร้สาย (ส่งกระจายเสียง วันจันทร์ – วันศุกร์ ภาคเช้า เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. และภาคเย็น เวลา ๑๗.๐๐ 
– ๑๘.๐๐ น. )  ปู ายประชาสัมพันธ์  (ปู ายไวนิล/ปู ายอิ เลคโทรนิกส์  (จ านวน ๒ ปู าย)  เว็บไซต์ 
(www.naracity.go.th) สื่อออนไลน์ (Facebook Line) 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๖. วิธีด าเนินการ 

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

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ปีละ ๕๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนราธิวาสอย่างทั่วถึง 
๒. เทศบาลมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน 
๓. เทศบาลกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น 
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 ล าดับที่ 22 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ
ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้น และได้มีการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
๒. เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ด้านคุณภาพ 

๑. ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก 
๒. จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ตรวจสอบหรือค้นหาได้อย่างครบถ้วน 

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

ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ 
๓. ด าเนินการเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๔. รายงานผลการด าเนินงาน ทุก ๖ เดือน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

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

ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
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 ล าดับที่ 23 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการด้านการรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
ด ารงธรรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่นขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์ในการ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะของประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลเมื องนราธิวาส 
จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการแสดงความ
คิดเห็น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
๒. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ได้ทุกช่องทาง 
๓. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน 

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

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

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์มากกว่า ๑ ช่องทาง 
๒. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน 

  ๓. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
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 ล าดับที่ 24 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ      
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
๒. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ของเทศบาลเมืองนราธิวาส และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

๓. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
๒. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. 
๒๕๕๘) จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 

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

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ปีละ ๒ ครัง้เป็นอย่างน้อยแล้ว 

เสนอผลการประเมินให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เมืองนราธิวาสส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาสมอบหมาย 
๕) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

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

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

ปรับปรุงและด าเนินการแก้ไขต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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 ล าดับที่ 25 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

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

ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๔. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการโครงการ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 



61 

  
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล 
เมืองนราธิวาส หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ท าให้เทศบาลเมืองนราธิวาสมีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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 ล าดับที่ 26 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

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

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

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที ่
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนท้องถิ่นสี่ปี 
  ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๙ อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดแนวทางและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) 
  ข้อ ๓ แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  (๓.๓) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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  ดังนั้น เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องรับรู้ความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต สภาพสังคม 
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท า
โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา และเพ่ือให้เป็นไปตาม
กระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตาม
นโยบายของรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตย สามารถน าไปจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลและเป็นเมืองน่าอยู่แบบ
ยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. เพ่ือจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของประชาชนในการจัดท า 
แผนพัฒนาเทศบาล 

๓.   เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
๓. เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาล 
๔. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นแผนพัฒนาที่ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างตรงเปูาหมายที่สุด 
๕. เพ่ือพัฒนาเมืองนราธิวาสไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๖. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
จัดประชุมสัมมนาประชาชนภายในเขตเทศบาล จ านวนประมาณ ๒๐๐ คน โดยมี 

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

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

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๔๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนา 

เทศบาล 
๒. เทศบาลมีแผนพัฒนาที่สมบูรณ์ และเป็นแผนที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่าง 

แท้จริง 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 
๓. เทศบาลเมืองนราธิวาส มีการวางแผนการพัฒนาที่เป็นระบบและมีเปูาหมายที่ชัดเจน 
๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในเขตเทศบาล 
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 ล าดับที่ 27 
๑ ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ 

๒ หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓  

หน้าที่ของเทศบาล บทที่ ๒ เทศบาลเมือง มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้อง 

ท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและมาตรา ๕๔ (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

 การจัดท าซั้ง ปะการังเทียมแบบพ้ืนบ้านเป็นโครงการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งที่มี

ความส าคัญต่อพ่ีน้องชาวประมง เนื่องด้วยข้อจ ากัดของเรือประมงที่มีขนาดเล็ก เครื่องมือท าการประมงมี

ศักยภาพท าการประมงได้แค่เพียงในเขตแนวชายฝั่งหรือไกลจากฝั่งไม่มากนัก จึงท าให้การเข้าถึงแหล่ ง

ทรัพยากรสัตว์น้ าของชาวประมงไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่นัก การจัดท าซั้งหรือปะการังเทียมพ้ืนบ้าน จึงเป็น

อีกวิธีการหนึ่งที่เป็นการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนประมงพ้ืนบ้านขึ้นมาปรับใช้ ในการสร้างแหล่ง

อนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน สร้างฐานทรัพยากรสัตว์น้ าใกล้ฝั่งให้แก่ตนเอง โดยการน าวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เช่น 

ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว ทางจาก ไปทิ้งลงทะเล เพ่ือเป็นการดึงดูดสัตว์น้ านาๆ ชนิดให้เข้ามาอยู่อาศัย เป็นการสร้าง

บ้านใหม่ให้สัตว์ทะเล วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่ย่อยสลายได้และไม่ท าลายระบบนิเวศน์ทางทะเล อีกทั้ง

เป็นแหล่งประกอบอาชีพและท่ีมาของรายได้ของชาวประมงพ้ืนบ้าน  

                กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพและ

สร้างรายได้   ให้กับกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน จึงได้จัดท าโครงการสืบสานวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านตามภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ ขึ้น 

๓ วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า โดยการสร้างแหล่งเพาะฟักสัตว์น้ าวัย

อ่อน     ตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างให้ชาวประมงพ้ืนบ้านได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการปลูกจิตส านึกให้

ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรทางทะเล 

๓.๓ เพ่ือสร้างโอกาสทางอาชีพ เพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มชาวประมง

พ้ืนบ้าน ในเขตเทศบาลโดยการสร้างแหล่งทรัพยากรใกล้ฝั่งหน้าบ้าน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน จ านวน ๓๐ คน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

จ านวน ๑๐ คน  รวมเป็น ๔๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ   

บริเวณชายฝั่งทะเล หาดนราทัศน์ 

6. วิธีด าเนินการ   

๑. ก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะด าเนินโครงการ 

  ๒. ส ารวจ คัดเลือกพ้ืนที่ วางแผนการด าเนินงาน 

  ๓. จัดท าบันทึกขออนุมัติโครงการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

๔. ท าบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองจ่ายฯ 

๕. จัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

           6. จัดท าโครงการสืบสานวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ 

  7. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ   

๔๘,๕๐๐ บาท (เงินสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการและสังคม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   :   กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐ คน 

        - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที ่

         อยู่อาศัยของสัตว์น้ านาๆ ชนิด เป็นแหล่งประกอบอาชีพและเป็นที่มาของรายได้ให้แก่ชาวประมงพ้ืนบ้าน 
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 ล าดับที่ 28 

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจําปี 2565 

๑.  ชื่อโครงการ   โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน 

๒.  หลักการและเหตุผล          
  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้
ก าหนดหน้าที่ของเทศบาล  ตามมาตรา 50 – 57     และการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับผู้น าชุมชน ได้แก่
คณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในชุมชน มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในชุมชน และ
มีหน้าที่เป็นแกนน าในการบริหารงาน การตัดสินใจ วางแผนแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ใน
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน ทั้งยังเป็นผู้บริหารงานหลักของ
ชุมชนที่ได้รับมาจากหน่วยงานเทศบาล หน่วยงานภายนอก และนโยบายของรัฐ ที่เข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางประชารัฐ ท าให้
ในหลายๆ ชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการชุมชน ที่ยังขาดทิศทาง แนวทางและวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน ไม่
สามารถบริหารจัดการกับกิจกรรมที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ไม่ได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่  และเสียโอกาสในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของตนเอง ดังนั้น
คณะกรรมการชุมชนเหล่านั้น จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ ความ
ช านาญ วิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงาน ฯลฯ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะน าไปสู่การน าไปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์แก่การบริหารจัดการชุมชนได้ต่อไป  
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจ าปี 2565 ขึ้น เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลปัญหาความต้องการ จากตัวแทนของประชาชนในชุมชน ผ่านคณะกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
                  3.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนเสนอปัญหา-อุปสรรค ความต้องการของคนในชุมชน 
                        ให้เทศบาลใช้เป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาและวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
                  3.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                        ให้ได้รับความร่วมมือในกระบวนการท างาน ทั้งการวางแผนการด าเนินงาน และการแก้ไข 
                        ปัญหา 
                  3.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 
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๔.  เป้าหมาย         
        ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประธาน/คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 80 คน จ านวน 5 ครั้ง    

             4.1 เชิงผลผลิต  ประธานคณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการชุมชน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม            
                   ในการรับฟังและเสนอแนะปัญหาความต้องการของชุมชน  
             4.2 เชิงผลลัพธ์   ร้อยละ 80 ของปัญหาที่เกิดจากชุมชนได้รับการแก้ไข 

๕.  วิธีการดําเนินการ 
              1. ขออนุมัติการจัดท าโครงการฯ 
              2. แจ้งก าหนดวัน/เวลาและสถานที่ในการร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนในแต่ละครั้ง 
              3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ 
              4. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
              5. สรุปปัญหาความต้องการน าเสนอคณะผู้บริหาร เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข  

6.  สถานที่ดําเนินการ 
              ห้องประชุมพิชิตบ ารุง ชั้น 5 เทศบาลเมืองนราธิวาส 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  
              ตลอดปีงบประมาณ 2565  (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – กันยายน 2565) 
8.  งบประมาณ   
              20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. ผลลัพธ์  
              10.1  ได้เปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนเสนอปัญหา-อุปสรรค ความต้องการของในชุมชนให้เทศบาลใช้ 
                       เป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาและวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
              10.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                       ให้ได้รับความร่วมมือในกระบวนการท างานทั้งการวางแผนการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหา 
              10.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 
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 ล าดับที่ 29 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
๒. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

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

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

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

ปีงบประมาณ 2565 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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 ล าดับที่ 30 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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 สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม มีการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้
องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมือง
นราธิวาสขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

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

๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจ 
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

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

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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๕. วิธีด าเนินการ 

๑. บันทึกแจ้งส านัก/กอง รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือสรุปข้อมูล 
๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้นายกเทศมนตรีเมือง 

นราธิวาสทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

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

 ข้อบังคับที่วางไว้ 
๔. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

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

ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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 ล าดับที่ 31 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

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

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

๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย 
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

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

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบรหิารงานบคุคล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  
๖. วิธีการด าเนินการ 

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

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

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงม ี

การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

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

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

บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/ 
เลื่อนต าแหน่ง 

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

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน 

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ 

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ 

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

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

ในการที่เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลัก 
เกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

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

โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
- นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา 

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

การโอน ย้าย ของเทศบาลเมืองนราธิวาส และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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 ล าดับที่ 32 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๑.  ชื่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล 

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

เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล, ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน, การพัฒนาอาชีในพ้ืนที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ การแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานอ่ืน และมีโอกาสศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ยั่งยืนและยังเกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน พร้อมทั้งน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค ์
     3.1เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ น ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
     3.2เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน 
     3.3เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้เรียนรู้
และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการพัฒนางานท้องถิ่น และสร้างแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการท าความดี
ต่อสังคมให้ประชาชนในชุมชน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
        - คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล   25  คน  

- ข้าราชการ             104  คน 
- ลูกจ้างประจ า      32  คน 
- พนักงานจ้าง             303  คน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 

6. งบประมาณดําเนินการ 
400,000 บาท 
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7.  วิธีการดําเนินการ 

1. เสนอโครงการ 
2. รายงานความเห็นชอบซื้อวัสดุโครงการ 
3. รายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการ 
4. รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ 
5. ตรวจรับวัสดุโครงการ 
6. เริ่มด าเนินการโครงการ 
7. ด าเนินการแล้วเสร็จ 

8.  สถานที่ดําเนินงาน 
 - 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. 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 ได้รับ

ความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการพัฒนางานท้องถิ่น และมีความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
และการมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 ล าดับที่ 33 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 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
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือ
ก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส เ พ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

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

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๑๘ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ใช้ส าหรับการประชุม 
๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การ 

จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๓.สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานของฝุายบริหารในการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑. สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
                     2. การปฏิบตัิงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 ล าดับที่ 34 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการท างาน 

๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๓. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๑๘ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินงาน 
๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน 

เรื่องต่าง ๆ  
๒. สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา 

เทศบาล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเรื่องที่เป็นความ
ต้องการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและเกิดทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน 
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 ล าดับที่ 35 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การตั้งกระทู้ และข้อสอบถาม” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

๑. เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ 
๒. เพ่ือเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๓. เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

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

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส หรือคณะกรรมการแต่ละ 

คณะพิจารณา 
๒. สมาชิกสภาหรือคณะกรรมการคัดเลือกประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะจัดท าเป็นกระทู้ 

หรือข้อสอบถาม เสนอประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณากระทู้หรือข้อสอบถามที่เป็นประโยชน์และ 

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตอบกระทู้หรือข้อสอบถาม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖5 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เพ่ือเสนอปัญหา ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และขอความเห็นชอบแนวทางในการ 

แก้ไขปัญหาโครงการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
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 ล าดับที่ 36 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

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

๑. เพ่ือปรับปรุงระบบเอกสาร ระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานและการ 
สืบค้นตรวจสอบของประชาชน 

๒. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่ายขึ้น 
๓. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีของประชาชนต่อหน่วยงานราชการ 

๔. เป้าหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการงานขออนุญาตต่าง ๆ ของส านักการช่าง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส  

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

และดัดแปลงอาคาร เพ่ือให้ประชาชนสะดวกในการมาติดต่อราชการ 
๓. สร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชนของพนักงานในหน่วยงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส 

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



84 

 ล าดับที่ 37 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคล” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

๑. สร้างระบบตรวจสอบการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร 
๒. ความคับข้องใจของผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

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

๑๐๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ภายในส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เปิด/ปิดตู้ และรายงานหัวหน้าส านัก 

ปลัดเทศบาล เพ่ือน าเสนอนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสต่อไป 
๓. ก าหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการด าเนินการ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าและ 

การแก้ไขปัญหาภายใน ๑๕ วัน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. สร้างความโปร่งใสในด้านระบบตรวจสอบการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร 
๒. เพ่ิมช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
๓. สามารถแก้ไขปัญหา ความคับข้องใจให้กับบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว 
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