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ค าน า 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การ
ปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตกต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 

บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

การทุจริตในระดับท้องถ่ินพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปญัหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้

ดังนี้ 
1) โอกาสแมว้่าในปจัจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจเป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท าให้คน 
ในปจัจุบันมุ้งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปจัจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเปน็ความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แกก่ารจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ 
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นหว่งโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
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เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แกก่าร 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ท่ีท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ท าให้เจ้าหน้าท่ี 
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ใหก้ับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปจัจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดีคนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนท่ีมีเงินคนท่ีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูงด้วยเหตุนี้ผูกท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า
การทุจริตเปน็วิถีชีวิตเปน็เรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบา้นเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ล าดับต้นๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลใหภ้าพลักษณะของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณะคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(TransparencyInternational 
– IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
100 โดยในป ี2558 อยูอ่ันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลกและเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงค์โปรและประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 
คะแนนจากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ี
ลดน้อยถอยลงสาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจคนไทยบางส่วน 
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มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ี
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้
กล่าวมาข้างตนไม่สามารถท าได้อยา่งเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปพี.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ัง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปพี.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู_การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ท่ีมีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เทศบาลต าบลมะรือโบตกด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-25614) เพื่อก าหนดแนวทางการ
ขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆท่ีเป็นรูปธรรม
อยา่งชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลมะรือโบตก
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลมะรือโบตกรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพื่อใหก้ารบริหารราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี

ดี (Good Governance) 
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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5) เพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองขา้ราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลมะรือโบตกรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อใหเ้กิดขอ้สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปญัหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตกท่ี
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองขา้ราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลมะรือโบตกรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) เทศบาลต าบลมะรือโบตกสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่นอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเขม้แข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
( พ.ศ.2561 – 2564 ) 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก  อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

 
 

มิติ 

 
 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

 
หมาย
เหตุ งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 สร้ า ง จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริห าร  ข้ าราชการ ฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.1.2  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลต าบล
มะรือโบตก 
1.1.3 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตก” 
1.1.4 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.5  มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

- 
 

15,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

15,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

15,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

15,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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มิติ 

 
 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

  
หมาย
เหตุ งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 

1.2.1 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อน
ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
1.2.2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
1.2.3 โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

 

- 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

- 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

- 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

 

  
1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

 
1.3.1 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
1.3.2 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
1.3.3 โครงการสร้างภูมิคุ่มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนของเทศบาลต าบลมะรือโบตก(กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”) 
1.3.4 โครงการสร้างภูมิคุ่มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนของเทศบาลต าบลมะรือโบตก (กิจกรรม 
“ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

 
20,000 
20,000 

 
30,000 

 
 

20,000 
 

 
20,000 
20,000 

 
30,000 

 
 

20,000 
 

 
20,000 
20,000 

 
30,000 

 
 

20,000 

 
20,000 
20,000 

 
30,000 

 
 

20,000 
 

 

 รวม จ านวน  12  โครงการ/กิจกรรม      
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มิติ 

 
 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

 
 

หมายเหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2.2.2 มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.3 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง 
2.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.2.6 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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มิติ 

 
 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ป ี
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

 
 

หมายเหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าท่ีตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
2.3.3 มาตรการการออกค าส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการ
ด าเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

20,000 
- 

20,000 
- 

20,000 
- 

20,000 
- 

 

 2.5  มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
2.5.2 มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3 มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 รวม จ านวน..15....โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
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มิติ 

 
 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี
2561 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

 
 

หมายเหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลมะรือโบตกให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
3.1.2 .กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540” 
3.1.3 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” 
3.1.4 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลมะรือโบ
ตก” 

- 
 

 
20,000 

 
- 
 
- 
 

- 
 

 
20,000 

 
- 
 
- 
 

 

- 
 

 
20,000 

 
- 
 
- 
 

 

- 
 

 
20,000 

 
- 
 
- 
 

 

 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
3.2.2 โครงการเทศบาลต าบลมะรือโบตกเคล่ือนท่ี 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ 

30,000 
30,000 

- 

30,000 
30,000 

- 

30,000 
30,000 

- 

30,000 
30,000 

- 

 

 3.3  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 โครงการ :มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือ
โบตก 
3.3.2 มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 
รวม จ านวน..9....โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1  โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีประจ าปี
งบประมาณ 2561 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 โครงการอบรมกรรมการตรวจ
การจ้าง 

- - - -  

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community)และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 กิจกรรมการติดปา้ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
4.4.1 มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

20,000 
 
- 

20,000 
 
- 

20,000 
 
- 

20,000 
 
- 

 

 
รวม 

จ านวน..6....โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  1  

มิติที่  1การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 
สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1. ชือ่โครงการ :โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือน 

องค์กรไปสู่ความส าเร็จท้ังด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆย่อมประสบความส าเร็จมี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไปท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆในการ
ปฏิบัติงานมีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าท่ีใดๆแล้วย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถไร้อุดมการณ์ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างานย่อมท าให้องค์กรนั้นๆด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อยา่งล้าช้านอกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์ 
การท างานสูงแล้วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตมีจรรยาบรรณค่านิยมบุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเองบุคลากร
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกท่ีดีมีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบต้ังใจ
ท างานด้วยความทุ่มเทเสียสละมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่องานต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมงานและผู้
มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่ง
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ
แห่งธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
ข้าราชการและพนักงานจ้างตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาอิสลาม 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
สุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับมีเจตคติท่ีดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเองต่อการท างานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทางศาสนาอิสลาม 
2.2 เพื่อใหบุ้คลากรสามารถน าหลักธรรมทางศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อยา่งถูกต้อง 
2.3 เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการท างานต่อเพื่อนร่วมงาน

ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
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2.4 เพื่อใหส้ถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
ใหแ้กบุ่คลากรของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการ/พนักงานท้ังหมดจ านวน100คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดบรรยายธรรมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันและแลกเปล่ียนทุกวันพุธระหว่าง

เดือนมกราคม – ธันวาคมพ.ศ. 2561 
 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด มหาวิทยาลัย
นราธิวาส โรงเรียนสอนศาสนาในพื้นท่ี 

6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

6.4 เสนอรายละเอียดโครงการก าหนดการและหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 

6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทางศาสนาอย่างแท้จริง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน

ชีวิตได้อยา่งแท้จริง 
10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคติต่อ

องค์กรต่อการท างานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต้อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี 

ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับ
ประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลต าบลมะรือโบตกลงวันท่ี15 มกราคม 2552 ซึ่งหัวใจส าคัญของการ
ท างานร่วมกันเป็นหมูค่ณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการ
ประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามท้ังกายวาจาใจท้ังต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ีท างาน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและ
ไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท่ีองค์กรนั้นๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านคนได้แก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ ารวมถึงพนักงาน
จ่างจึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลต าบล
มะรือโบตกดังกล่าวนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให ้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

4. เป้าหมาย 
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตกจ านวน100คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและเทศบาลต าบลมะรือโบตกโดย 

เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การตอ่ต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
15,000บาท 
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9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลมะรือโบตกประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตกเกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
มะรือโบตก” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบ 

ตกพ.ศ. 2552โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือวา่เป็นการกระท าผิดทางวินัยซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างลงวันท่ี 6ตุลาคม  
2558ก าหนดให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม,มีจิตส านึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว์าประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบือนขอ้เท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป9นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้
ส านักงานก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการตอ้งละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือส านักงานก.พ. ท่ีนร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 
ซึ่งเทศบาลต าบลมะรือโบตกควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลมดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนเทศบาลต าบล
มะรือโบตกได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตก” 
ขึ้นเพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
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3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอท้ังในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลมะรือโบตก
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับเพิ่มความน่าเช่ือถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างท่ัวไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตกเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตกเปิดเผย
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลขา่วสารของราชการเรื่องก าหนดให้ข้อมูลขา่วสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8) 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
ฝ่ายนิติการกองวิชาการและแผนงานและงานการเจ้าหน้าท่ีส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบล

มะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าพนักงานปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงาน

จ้างของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล 

กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ัง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆท้ังในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบท้ังนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2561
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นเทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงได้
จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเขา้ใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลมะรือโบตกเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหาร
กับพนักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตกเพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีจิตส านึก

ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคง
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 

4. เป้าหมาย 
พนักงานเทสบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
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จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายกฎหมายและคดีส านักงานปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเขา้ใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
ผลลัพธ์ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นส านักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่ง
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้
ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพื่อ
น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีใน
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ภาครัฐเทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมท้ังเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนใน
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อผลิตคุ่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลมะรือโบตกให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกตอ้ง 
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก

ถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ภารกิจตามมิติ 
1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลต าบลมะรือ 
โบตกประจ าปี2561 
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2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปจัจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate  

Change) ท่ีท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือท่ีเรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิเกิดความแหง้แล้งมีไฟไหม้ป่าฝนตกไม่ตรงฤดูกาลอากาศหนาวและหิมะตก
ในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม่ท าลายป่าของมนุษย์ดังนั้นประเทศต่างๆ
ท่ัวโลกจึงได้ร่วมมือกันปอ้งกันและแก้ไขภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซ
ออกซิเจนอีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นท่ีนั้นๆ
ลงได้อยา่งน้อย 2 องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงได้จัดท า
โครงการ “ปลูกตน้ไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตกประจ าปี 2561” 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) 
และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวดังนั้นส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่ างเปล่าในเขตเทศบาล
ต าบลมะรือโบตกเพื่อใหเ้กิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน 
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเกิดความ

สมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น

และคลายร้อนแก้ประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้จ านวน200ต้น 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกอ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและ

ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีให้

จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้ 
6.3 จัดหากล้าไม้พันธุ์ไม้เพื่อใช้ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลัง

มวลชนและประชาชนในท้องถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
10.2 ท าใหเ้พิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ท าใหป้ระชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
10.4 ท าใหเ้ยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง

ความร่มรื่นในชุมชน 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมากแต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม่ท่ีผิด
กฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลงซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก
หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม้ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปญัหาปริมาณปา่ไม้ของประเทศโดยท้ังสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงานคือแนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง 
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่างได้แก่ปลูกไม้ให้พออยู่พอกินพอใช้และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงานเช่นไม้ฟืนและไม้ไผ่เป็นต้นเพื่อประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลมะรือโบตกในฐานะเป็นองคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีอ่ยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 



- 21 - 

 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ปลูกตน้ไม้และปลูกปา่ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลมะรือโบตกจ านวน

12 ชุมชนโดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆท้ังไม้ยืนต้นไม้ประดับไม้ผลไม้ดอกและพืชผักสวนครัวรั้วกิน
ได้เป็นต้น 

4.2 ดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ าคูคลองท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลมะรือโบตกจ านวน12 ชุมชนและพื้นท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกโดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลมะรือโบตกสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลมะรือโบตกพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลต าบลมะรือโบตกผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆท้ัง10 
ชุมชนได้แก่ประธานชุมชนประธานกลุ่มผู้สูงอายุประธานอสม. ประธานกลุ่มสตรีฯลฯกลุ่มเด็กและ
เยาวชนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน
เป็นต้น 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกและแหล่งน้ าคูคลองใน

เขเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
6. วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ า
ชุมชน (กลุ่มย้อยแต่ละชุมชน) 

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน) 

6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชนพัฒนาขุดลอกคูคลองก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง
ท าความสะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่างๆในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงามสะอาดร่มรื่นน่าพักผ่อนหยอ่นใจและเป9นสถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนในชุมชน
และชุมชนอื่นๆตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนหรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการอนุ
รักษ่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลต าบล
มะรือโบตก 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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10,000.-บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพสรา้งรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมใหค้วามรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตาม

แนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎรพร้อมท้ังได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆน าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศโดยเน้น
ใหผ้ลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วยดังนั้นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป9นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริงโดยมีหลักการส าคัญคือการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็นประหยัดการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความรู้และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่ งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นท่ีและความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้าง
รายได้โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมา
ประยุกต์เผยแพร่ใหก้ับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ใหก้ับตนเอง 
3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
6.2 จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหก้ับผู้ร่วมโครงการ 
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนธันวาคมพ.ศ. 2561 – กันยายนพ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
กองสวัสดิการ เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
10.2 ผู้เข้าร้วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
10.4 มีรายได้เพิ่มข้ึนลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภารกิจตามมิติ 
1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
1. ชื่อโครงการ :โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่

ยึดติดอยู่กับ 
ความส าเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนาศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท าให้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นป็ญหาท่ีต่องแก้ไขศีลธรรม
คุณธรรม 
และบนพื้นฐานความกตัญ. ูเริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนคือสถาบันครอบครัวหากได้รับการเรียนรู้อบรมปลูก
จิตส านึกในเรื่อง 
ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพเก่งดีมีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหา
ต่างๆเช่นยาเสพติด 
รักก่อนวัยอันควรปัญหาต่างๆก็จะลดลงดังนั้นเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท า
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบล
มะรือโบตกและโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่าง
ผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวท่ีเข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและ
เอื้ออาทรต่อกันตลอดจนส านึกดีต่อบุพการีครอบครัวสังคมและประเทศชาติลดภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะ
หันไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู่ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคี 
ในหมูค่ณะ 

3.2 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
3.3 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และการอยู่รว่มกันในสังคม 
3.4 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย 
3.6 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการีครอบครัว 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกครูอาจารย์คณะผู้บริหารพนักงานเทสบาล 

พนักงานจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งก าหนดจัดงาน 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ 
6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการมีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย 
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10.6 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 

 

 

1. ชื่อโครงการ :โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาหลง

เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตกละท้ิงค าส่ังสอนในศาสนาเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีงมงายไร่สาระ
ล้าสมัยจึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีจะท าให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตท่ีเกิดขึ้นได้จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตท่ีผิดก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายหรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคตเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกัน
เสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์มีพลังและศักยภาพมากการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าท ากล้า
แสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ
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ตนเองพร้อมมีภูมคุ้ิมกันรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่กลับ
จะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าเป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติเยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กัน
ไปเพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรมมีศีลธรรมและมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมโครงการอบรม “พา
น้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม
คุณธรรมและศีลธรรมตามหลักศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
“เก่งดีและมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีน าธรรมะน าหลักค าสอนท่ีรับไปประยุกต์ ใช้
ชีวิตประจ าวันคือการพัฒนากายโดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทตามหลักศาสนาอิสลามมี
พฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสมการพัฒนาศีลโดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้วยความ
เกื้อกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริตการพัฒนาจิตให้ เป็นจิตท่ีสมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิตพลังจิตและ
สุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญาให้เกิดปญัญาในการรู้จริงรู้เท่าทันทางเจริญทางเส่ือมปัจจัยท่ี
เกี่ยวขอ้งรู้วิธีการปอ้งกันรู้วิธีแก้ไขปัญหาสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรมให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่
อย่างรู้เท่าทันโลกน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
3.2 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
3.3 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน

สังคม 
3.4 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมี

ส่วนร่วม 
3.5 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็กนักเรียนและเยาวชนเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมผ้เกี่ยวขอ้งก าหนดจัดงาน 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ 
6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2562 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผูรั้บผดิชอบ 
กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่

เด็ก 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
10.3 ผู้เข้าร้วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

 

1. ชื่อโครงการ :โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลมะรือโบตก
(กิจกรรม “โตไปไม่ 
โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็น

ปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552มาตรา๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าท่ี
ต้องท าในเขตเทศบาล(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้
เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้นเทศบาลต าบลมะรือโบตก
พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลมะรือโบตก(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ท่ีถูกต้องซึ่งจะเป้นรากฐานท่ีส าคัญท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรัก
ความถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่นโดยชอบไม่คดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวมตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมี
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ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์

สุจริต 
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน

และการโกงทุกรูปแบบ 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน

เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลมะรือโบตกจ านวน200คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูกผิดช่ัวดีสามารถน าความรู้

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ่มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ 
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงการ :โครงการสร้างภูมิคุม่กันทางสังคมหัเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านท่ีท าให้เกิดปัญหาเช่น

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไม่รู้จักการประมาณตนซึ่งก่อให้เกิด
ผลเสียต่ออนาคตของชาติดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียงปลูกฝังอบรมบ่มเพาะ
ใหเ้ด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิงแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมี
จิตส านึกรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยท้ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆเทศบาลต าบลมะรือโบตกพิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติจึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลมะรือโบ
ตก(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างสมดุลท้ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้นและเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม
ความเปน็ไทยตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขต(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชรา
และผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ 

 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
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ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท้ามกลางการ

เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้นได้ 
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรูhจักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันและ

รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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มิติท่ี 2 
การบริหารราชการเพื่อปอ้งกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครองท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมาย
ก าหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ท้ังนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหาท่ีได้
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมี
คุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่า
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กันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่ วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานใน
หนาวยราชการอื่นๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่าแมว้่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้
ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพื้นท่ี 
ท่ัวประเทศต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 

ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลมะรือ

โบตก 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 
6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 

ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการ

ทุจริตของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- ลดขอ้ร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นบุคลากรท่ี

มีความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการ
ท างานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้นต้อง
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันท่ี 28พฤศจิกายน 2545และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างลงวันท่ี6ตุลาคม 2558 
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ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพื่อใหก้ารปฏบิัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งต้ังโยกย้ายโอนเล่ือน

ต าแหน่ง/เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลพ.ศ. 2559 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป9นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ

บาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
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- ลดขอ้ร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจาย
อ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก
กองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ีส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรสท่ีก าหนดให้
นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีในการส่ังอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลมาตรา 48 
สัตตรสก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลมาตรา 48 วีสตินายกเทศมนตรีมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แกร่องนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได้มาตรา 48 เอกูนวีสติก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้ เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้ าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตอบสนอง
ความต้องการของ 
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ประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป9นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป9นธ

รรมตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป9นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ังอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อปอ้งกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการจ านวน 

4 ฉบับประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล
ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหนา้ส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ังอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและ
หนังสือส่ังการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
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- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพื่อใหก้ารบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังเทศบาลต าบลมะรือโบตกจัดท าทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจ าปแีละด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมายระเบียบและมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลมะรือ
โบตก 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหบุ้คลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศ

และหนังสือท่ี 
เกี่ยวขอ้ง 

3.2 เพื่อลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลังเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปlงบประมาณพ.ศ. 2561วันท่ี 1 ตุลาคม 2560ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
กองคลังเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ
หนังสือส่ังการท่ี 
เกี่ยวขอ้ง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ
เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจา้ง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ดังนั้น
การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าท่ีของเทศบาลท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรมโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ราคาและประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ

และกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ

บาล 
3.3 เพื่อปอ้งกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการตา่งๆของเทศบาลท่ีด าเนินการตาม
ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 9) พ.ศ. 2553จ านวน 4 ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล

ได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงไร้สายหน่วยงานราชการเป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
กองคลังเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซื้อ 
จัดจ้างท้ังหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปญัหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน

ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิดแจ้งตายย้ายท่ีอยู่ก าหนดเลขท่ีบ้านและขอมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนโดยด าเนินการณศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว (One Stop Service) 
ณส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตกเพื่อบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการท่ีดี 

ในขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนได้ก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานโดย 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความปลอดภัย
สูงการเข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะท่ีต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจ าตัวรหัสลับและ
ลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/น าระบบถ่ายส าเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการ
ตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกัน
การทุจริตและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชนอีกด้วย 

- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชนโดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) 
ด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการ
ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการ
ปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทางhttp : intranet.dopa.go.th/padmic 

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบบัตรคิว
อัตโนมัติเพื่อใหบ้ริการตามล าดับจัดสถานท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆเพื่อให้บริการท่ีดีกับประชาชน
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและ
เพื่อเป9นมาตรการในการป้องกันการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันไม่เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของ

ระบบงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนให้ประชาชน

ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลท้ังท่ีเป9นหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาคเป9นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป9นจ านวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท้วงทีการตอบสนองความต่องการเกิดความล้าช้าไม่เป็น
ธรรมและการให้บริการไม่เป9นระบบมีการลัดคิวซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีถือเปน็พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการ
ใหบ้ริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหาร
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กิจการบ้านเมืองท่ีดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมมค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจ าเป็นและประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการท้ังนี้
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ดังนั้นเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมให้บริการโดยจัดล าดับกอ่น– หลังเพื่อเป9นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันใน
การให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวกความเสมอภาคเป็น

ธรรมต่อผู้มารับบริการ 
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ

บริการ 
3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหา

ประโยชน์หรือกระท าการ 
ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีอันเป9นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าค าส่ังคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลก ากับการ

ใหบ้ริการ 
6.2 ประชุมช้ีแจงแนวทางก าหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความจ าเป9นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้

บริการตามล าดับคิว 
6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนเพื่อ

น ามาปรับปรุงแก้ไขการใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
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9. ผูรั้บผิดชอบ 
ทุกส านัก/กองของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลังส าหรับหน่วยงานท่ี

ใหบ้ริการ 
10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
- การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใสลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี 

 

 

 

ภารกิจตามมิติ 
2..3มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีโดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุดประกอบกับในปlท่ี
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและได้ด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพื่อใหก้ารประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ี
ผ่านมาเทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
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3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลมะรือโบตกใหส้ั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ีและประชาชนท่ัวไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการอนุญาตการอนุมัติและการ

ปฏิบัติราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการอนุญาตการอนุมัติหรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ี 
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไป
พร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561– 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านักในเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
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10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลมะรือโบตกเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 

 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ี

ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการรวมท้ังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอ านาจ
หน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว้การท่ีนายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวก็อาจท า
ใหเ้กิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ี
อาจเกิดขึ้นเทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้ รอง
นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 
3.2 เพื่อใหเ้ป็นการปอ้งกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
6.2 ออกค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและ

รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561– 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าท่ีส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจาย
อ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก
กองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป9นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล้าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป9นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรสท่ีก าหนดให้
นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีในการส่ังอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลมาตรา 48 
สัตตรสก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลมาตรา 48 วีสตินายกเทศมนตรีมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แกร่องนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได้มาตรา 48 เอกูนวีสติก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้ เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้ าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตอบสนอง
ความต้องการของ 
ประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ังอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน 
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการจ านวน 

4 ฉบับประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล
และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ังอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและ

หนังสือส่ังการ 
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
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- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

 

 

ภารกิจตามมิติ 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการด าเนินกิจการ ความประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเป้นวันแม่แห่งชาติซึ่งเทศบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวัน
แมแ่ห่งชาติเป็นประจ าทุกปlติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการพระองค์ทรงเป็นพ่อ
และแม่ของปวงชนชาวไทยท่ีเป่ียมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยอย่างหาท่ีเปรียบมิได้และเป็นการเผยแพร่
พระคุณของพ่อและแมท่ี่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีก าหนดให้เทศบาล 
มีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหาร 
ราชการเพื่อปอ้งกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตน 
ใหเ้ป็นท่ีประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมยกย่องเชิดชู 
เกียรติผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้นเทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่ 
แห่งชาติคือการคัดเลือกพ่อและแมดี่เด่นในพื้นท่ีเทศบาลเพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้าง 
แบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันส าคัญยิ่งของพ่อและแมท่ี่ส าคัญ 
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 
 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อแม่ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

3.2 เพื่อใหพ้่อแม่ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุตรธิดาและสังคมสืบไป 
 

4. เป้าหมาย 
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อแมดี่เด่นจ านวน 2 ครั้ง/ปีครั้งละ 90 คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 



- 49 - 

 

 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อแมดี่เด่นท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นพ่อแม่ดีเด่นประจ าปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลจ านวน  12ชุมชน

เพื่อใหแ้ต่ละชุมชนด าเนินการคัดเลือกกล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้น
มายังเทศบาลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอ
ช่ือจากชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล 

6.4 คณะกรรมการฯเสนอช่ือพ่อแมดี่เด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายช่ือ
ใหผู้้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ตามระเบียบฯในวันส าคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเ จ้ าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดชและของสมเด็จพระนาง เ จ้ า สิริกิต ต์ิ
พระบรมราชินีนาถจ านวน 2 ครั้ง/ปี 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20.000 บาท 
 

9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีพ่อแมดี่เด่นท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
10.2 ผลลัพธ์ 
- พ่อแมดี่เด่นท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่าระดับดี 
- มีพ่อแมดี่เด่นท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตรธิดาและสังคมสืบไป 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปจัจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิด
ชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แกชุ่มชน สังคมและประเทศชาติ  

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชู
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เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชู
เกียรติและเนื่องในวันส าคัญ เช่นวันเทศบาล ในทุกปงีบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมี
ความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอยา่งต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับ
รู้ 

3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
สาธารณชนต่อไป 

3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

4. เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถา้ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถา้ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เกษตรกรรม (ประชาชน) 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ

ประชาชน 
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ภารกิจตามมิติ 
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่
ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือ
ตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อยา่งโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก จากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 

 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด

ดัชนีในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับส่ิงของต่างๆท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็
ตามแต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้นเทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 
3.2 เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใสมีคุณธรรม 
 



- 53 - 

 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กองเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

1. ชือ่โครงการ :มาตรการ “แต่งต้ังผูรั้บผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดย 
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก้ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น
เพื่อใหก้ารด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป9นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต้งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
เทศบาลต าบลมะรือโบตกรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลมะรือโบตกขึ้น
เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 

 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
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 5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลมะรือโบตกให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนท่ัวไปหน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรง
กับความต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

เทศบาลต าบลมะรือโบตกตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลมะรือโบตกโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3. 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลมะรือตกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ณท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป9นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทศบาลต าบลมะรือโบตก
จึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป9นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลมะรือโบตกให้บริการณศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลมะรือโบตกโดยมีงาน
ศูนย์บริการขอ้มูลฝ่ายประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ี
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่

บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลมะรือโบตก 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลมะรือโบตกจ านวน 1 แห่ง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลมะรือโบตก (ภายในศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบล

มะรือโบตก) 
 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเปน็ปจัจุบัน 
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6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ
การเงินการจัดหาพัสดุการค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับท่ีก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการท่ีก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการพ.ศ. 2540 

6.5 มีการใหค้วามรู้แกป่ระชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการพ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนท่ัวไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
งานวิชาการและแผนงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

 

 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้

เกิดการบริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การท างานท่ีจ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐโดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้
เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบขอ้มูลหรือขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 
2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ
ประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกตอ้งมากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลมะรือโบตกใหป้ระชาชนรับรู้อยา่งถูกต้องรวดเร็ว
จากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้นจึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมน าความโปร่งใสสู่องค์กรเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสและเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเขม้แข็งยิ่งขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความ

โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 90 คน 
(ตัวแทนส านัก/กองจ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชนจ านวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉล่ียร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
งานวิชาการและแผนงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉล่ีย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
3.3 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 

ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปl 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารทอ้งถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีชอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
มะรือโบตก” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหก้ารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ 
วิทย ุส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีและเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา้วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้งา่ย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ่

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลมะรือโบตกร้านค่าชุมชนตามชุมชน/หมูบ้่าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคล่ือนท่ี 
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- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การ

จัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 

 

ภารกิจตามมิติ 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมี
กระบวนการจัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชนเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้
ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจ าปีงบประมาณ 25xx เพื่อน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาลต าบลมะรือโบตกประจ าปีพ.ศ. 25xx – 25xx รวมถึงการน าเข้า
บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลมะรือ
โบตกจึงได้จัดใหม้ีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจ าปีพ.ศ. 25xx ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
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3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพื่อใหไ้ด้แผนงานโครงการของชุมชนน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล 
3.4 เพื่อรับทราบปญัหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝึกใหป้ระชาชนได้รว่มกระบวนการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคมจ านวน12ชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลมะรือโบตกส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพื่อน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งใหก้องวิชาการฯและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนและจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชนจ านวน12ชุมชน

ระหว่างเดือนมีนาคม –เมษายน2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา

ท้องถิ่น 
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2. ได้รับทราบปญัหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

1. ชื่อโครงการ :โครงการเทศบาลต าบลมะรือโบตกเคลื่อนที่ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมาย

ใหม้ีการบริการประชาชนในด้านต้างๆท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป9นการให้บริ
การในเชิงรุกจึงได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลมะรือโบตกเคล่ือนท่ีเพื่อส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงาน
ด้านต่างๆซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีอาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้น
ให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุดเพื่อให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการณส านักงาน

เทศบาลซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
3.2 เพื่อรับทราบปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีและจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือน ามาเป้นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาลออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลท้ังหมดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออกเทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลมะรือโบตกโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกต้ัง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
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3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ายเพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด 

4. ก าหนดสถานท่ีวันเวลาในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมท า 
แผนพัฒนาชุมชน 

5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์

เคล่ือนท่ี 
7. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้เทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชนใน

เดือนมีนาคม 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000 บาท 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯได้รับ

บริการท่ีสะดวกรวดเร็วประหยัดพร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ  ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
อย่างท่ัวถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลร่วมรับฟังท้ังในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาลและความต้องการดา้นสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกขรั์บทราบ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบขอ้เท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอน
เรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัดลดปญัหาทุจริต 
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 



- 64 - 

 

 

3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข 

 

 

ภารกิจตามมิติ 
3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
มะรือโบตก 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 

2548 หมวด 1องค์กรจัดท าแผนพัฒนาข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลต าบลมะรือโบตกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลมะรือโบตกโดยกองวิชาการและแผนงานจึง
แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตกขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
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เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตกและ
แผนพัฒนาส่ีปีเทศบาลต าบลมะรือโบตกใหส้อดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาล
ฯและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตกก าหนดด้วยความถูกตอ้งโปร่งใสและสุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตกบางต าแหน่งใน

ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีตามท่ีระเบียบฯก าหนดในวันท่ี 16 กันยายน 25xx 
เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตกแทนกรรมการฯท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งภายใน 
30กันยายน 25xx เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาข้อ 7(2) และข้อ 9 ท่ี
ก าหนด 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายแผนงานและงบประมาณเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

มะรือโบตกเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือ
โบตกและร่างแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาลต าบลมะรือโบตกเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลมะรือโบตกความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกด้วยความ
ถูกต้องโปร่งใสสุจริตและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ :มาตรการแตง่ต้ังตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปl

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหม้ีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบล
มะรือโบตก 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล

มะรือโบตกอย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลมะรือโบตกนั่นคือได้ท า
หน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ผู้แทนชุมชน ท้ัง  12 ชุมชน 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล

มะรือโบตกอย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบล
มะรือโบตกในหลายๆส่วนเช่นให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการ
พัสดุเช่นเป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ท าความเขา้ใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อยา่งถูกต้อง 

 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดและกองคลังเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลมะรือโบตก 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มิติที่ 4 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล

ต าบลมะรือโบตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็ น
ส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ี
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนดโดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีก
ท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจนดังนั้นการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคตง . ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายในพ.ศ. 2544 
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชีและ

ด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

ค าส่ังมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีก าหนด 
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่าง

เหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงานพนักงานครูและเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

ต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไปปริมาณมากน้ อยตามความจ าเป9นและเหมาะสมโดยค านึงถึง
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ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบรวมท้ังวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพย์สิน
รวมท้ังการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับค าส่ังและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อบังคับค าส่ังท่ีทาง
ราชการก าหนดเพื่อให้มั่นใจได้วา่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งานมากขึ้น 
10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงานท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 

 

 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการ

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็วถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ัง
ระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 
มีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร้องมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการตอ้งท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก่

ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกอ าเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบณส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดเพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพื่อใหป้ระชาชนทราบทุกสามเดือน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปงีบประมาณ 2561และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
กองคลังเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกตอ้งรวดเร็วเกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจรับพัสดุการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างเป็นกระบวนการท่ีมี

ความส าคัญท่ีจะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป9นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับอ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 
2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและ
เข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดีเพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีแล้ว
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่ออ.อ.ป. หรือบุคคลอื่นนอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญา
วินัยหรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

เทศบาลต าบลมะรือโบตกเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างเพื่อความโปร่งใสจึงได้
จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมี
ความรู้ความเขา้ใจปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งถูกต้อง 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าท่ีตรวจงาน

จ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แกค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ข้าร่วมอบรม 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ผลลัพธ์ 
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คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ภารกิจตามมิติ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถ่ินผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
ท้องถ่ิน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบประกาศค าส่ัง

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็น
ประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบความช านาญประสบการณ์หรือขาดความรู้กฎหมาย
ระเบียบประกาศค าส่ังเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ
เท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเขา้ใจหรือการตีความข้อกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขท่ี
เกี่ยวขอ้งอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่นโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
เป็นผู้กระท าผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต่องการของประชาชนอย่างแท้จริงจาก
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมายค าส่ังและหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานนิติการส านัก
ปลัดเทศบาลจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิน่พ.ศ. 2547 
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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3.3 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลมะรือโบตกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการวันเวลาและสถานท่ีให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้า

รับการอบรม 
6.3 อบรมใหค้วามรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
งานนิติการส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  

จ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ ใหเ้กิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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1. ชื่อโครงการ :มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้

เทศบาลมีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดท างบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท้ังนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึกค่านิยมการบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชน
ท่ัวไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถิ่นดังนั้น
การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ
ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเป้นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ
เทศบาลต าบลมะรือโบตกในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าร่วมรับผิดชอบและร่วม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลมะรือโบตกพิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจ าเป็นจึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริตให้มีความเขม้แข็ง 

 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ

ทุจริต 
3. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะรือ

โบตกเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
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1. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนร่ วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลองค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียงโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลมะรือโบตกในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าและร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบ
เพื่อปอ้งกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือขา่ยในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างเทศบาลต าบลมะรือโบตกกับบุคคลองค์กรส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าใหเ้กิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าใหทุ้กภาคส่วนมีความรู้กอ่ใหเ้กิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตกต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบล
มะรือโบตก   เพื่อก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ฯ ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติภายในเทศบาลต าบลมะรือโบตกดังนี ้

1. นโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ 



         ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
                             เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
    3)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
   2)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   3)  มีการแต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   4)  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   5)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนท้ังภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย  การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบท่ีก าหนด 

4. นโยบาย  ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องท่ัวไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องท่ัวไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องท่ัวไป 
   3)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องท่ัวไป 
   4)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องท่ัวไป 
                           มากกว่า 2 ช่องทาง 

5. นโยบาย  มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
           ของแต่ละส่วนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่าง 
                                                   ชัดเจน 

  2)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
  3)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชน   
                                ทราบ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    เมษายน   พ.ศ.  2560 
 
 

(นายอาห์มัด   สาเมาะ) 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการนั้น  

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”  

 
ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงแสดง

เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตกต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 เทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตก
เพื่อก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่งท่ีจะน าหน่วยงาน



ให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริ ต 
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลมะรือโบตกถือปฏิบัติและการด าเนินการ  ดังนี้ 

      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
                2.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 3.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 5.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี     เมษายน  พ.ศ. 2560 

 
 

(นายอาห์มัด   สาเมาะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  
 
 

ค าส่ังเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
ท่ี 133/๒๕60 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก  อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-

2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้น
เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าช้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”  

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึง
ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตกต่อไป
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 
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 ในการนี้  เทศบาลต าบลมะรือโบตก  จึงมีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก   โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก   ประธานคณะท างาน 
2. ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก   รองประธานคณะท างาน  
3. ปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก    คณะท างาน 
4. รองปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก   คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข    คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ    คณะท างาน 
7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    คณะท างาน/เลขานุการ 
8. หัวหน้าฝ่ายปกครอง    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
     ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี    24     เดือน เมษายน   พ.ศ. 2560 

 

 

 

(นายอาห์มัด   สาเมาะ) 
                                  นายกเทศมนตรีต าบลต าบลมะรือโบตก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
********************************  

ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเนน้การสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นท่ี 
1 ปี2556 ระยะท่ี 2 เมื่อวันท่ี 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560- 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น 
ๆ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต” 

 

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตกต่อไป เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ



ทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี   10   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  

      
 
 

    (นายอาห์มัด   สาเมาะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 

 


